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EDITORIAL

O ano termina com ligeiros sinais de que a econo-
mia volta a crescer o que para a publicidade é no-

tícia alvissareira. E melhor: os indicadores de cresci-
mento foram do setor privado, incluindo, como sempre 
pelas virtudes próprias, o agronegócio, mas mostrando 
que a área industrial indica, também, sinais de cresci-
mento. Os dados são tímidos, mas animadores quando 
podem indicar o fim de uma recessão perversa que há 
alguns anos castiga o País e sua população.

A publicidade alimenta-se do otimismo. E promove 
otimismo onde atua o que ficou demonstrado no que se 
tornou a prévia do sempre esperado momento comer-
cial do final de ano. A liquidação de novembro, movi-
mento em boa hora importado, teve volume animador 
não só no comércio eletrônico como nas lojas, com cla-
ras alterações nas técnicas e táticas da oferta publicitá-
ria. Foi bom.

No ano que se encerra podemos comemorar a conso-
lidação do CENP-Meios, um novo instrumento coloca-
do à disposição da publicidade, com o cuidado de indi-
car números que sejam de fato retrato das tendências de 
mercado. Ainda no campo das pesquisas e informações 
de mídia, a oferta de pesquisa de qualidade tem grada-
tivamente aumentado,  devendo-se saudar o surgimen-
to das empresas regionais, auscultando os meandros lo-

cais e gerando um panorama de dados mais amplo. É 
conquista do mercado, promovido e acompanhado pe-
lo CENP, através do Comitê Técnico de Mídia, de tra-
balho inestimável.

Esta edição, a que faz a transição da primeira para a 
segunda década do século, tem conteúdo que trata de 
todas as áreas da publicidade na tentativa de registro  
do que está ocorrendo em nossa atividade, sacudida, 
como todos os outros setores, pelo choque da tecnolo-
gia, que inicia e faz de aplicação prática a inteligência 
artificial, com a promessa de mudanças rápidas e radi-
cais no que fazemos. 

Pela janela da técnica vamos iniciar a década e nos 
preparar para o tempo do controle dos atos individu-
ais, uma discussão universal na nova guerra pela pre-
servação da intimidade num mundo de muitas e múlti-
plas câmeras que tudo registram. Temos hora marcada 
com as novas normas de uso de dados, o que ocorrerá 
no início do segundo semestre deste ano e para a qual 
devemos estar preparados.

É ano que começa nervoso, mas com esperança no ar.

Boa passagem a todos.

Bom começo de década.

SUMÁRIO

Caio Barsotti

Bom início de 
década
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HISTÓRICO

MISSÃO

VISÃO VALORES

O CENP, como entidade de éti-

ca comercial, se dedica a fomentar 

a livre e leal concorrência auxilian-

do na compreensão e incentivan-

do a conformidade (compliance) 

às normas legais e de autorregula-

ção, pilares do modelo brasileiro de 

negócios da publicidade. Historica-

mente fundado nas melhores práti-

cas, promove ambiente ético, segu-

ro, transparente, sustentável e de 

elevado padrão de qualidade, por 

meio do convívio respeitoso e par-

ticipativo dos agentes econômicos 

em seus organismos, considerados 

fóruns permanentes para atualiza-

ção das Normas- Padrão da Ativida-

de Publicitária e solução de confli-

tos éticos.

O CENP, Conselho Executivo das 

Normas-Padrão, foi constituído em 

16 de dezembro de 1998 por meio 

de uma livre convenção entre as en-

tidades representativas dos princi-

pais agentes econômicos do merca-

do publicitário brasileiro. Assinaram 

e se comprometeram com princí-

pios defendidos pelo CENP Anun-

ciantes, Agências de Publicidade e 

Veículos de Comunicação, por meio 

de suas entidades. Elas partilham a 

crença de que a atividade publicitá-

ria é fundamental para garantir a 

competição e a evolução entre em-

presas, marcas, produtos e serviços.

Ao CENP, constituído como uma 

associação civil sem fins lucrativos, 

foi delegada a responsabilidade pe-

la condução da autorregulação das 

relações ético-comerciais entre os 

agentes econômicos do mercado, 

cujos fundamentos estão reunidos 

nas Normas-Padrão da Atividade 

Publicitária, e também o fomento 

das melhores práticas, incentivan-

do a concorrência por melhor efi-

ciência e qualidade, devendo pa-

ra tanto zelar pela observância das 

Normas-Padrão da Atividade Pu-

blicitária.

Ser reconhecido como um cen-

tro de informações e referência 

sobre as melhores práticas de re-

lacionamento comercial e fórum 

permanente de governança e de 

solução de conflitos éticos para 

Anunciantes, Agências e Veículos 

com base nas Normas-Padrão da 

Atividade Publicitária, sempre res-

peitando a lei.

• Ética

• Transparência

• Harmonia

ENTIDADES FUNDADORAS

ENTIDADES 
ASSOCIADAS

ENTIDADES PROFISSIONAIS 
ADERENTES

ENTIDADES
CONVENIADAS
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ATUAÇÃO PERMANENTE
Certificação de Qualificação Técnica

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

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

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

Credenciamento de Serviços de 
Fornecedores de Informações de Mídia 

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

Credenciamento de Serviços de 
Verificação de Circulação

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

Fórum de Discussões Técnicas e 
Comerciais

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

CENP-Meios
É uma ferramenta que, utilizando 

dados de origem comprovada, me-
de o tamanho do investimento na-
cional em mídia, a partir de dados 
fornecidos por aproximadamente 80 
das maiores agências de publicidade 
do país, o que se estima representar 
parcela preponderante das verbas de 
publicidade.

CONSELHO SUPERIOR DAS NORMAS-PADRÃO

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

aBaP - Eduardo Simon, Luiz Lara e Marcio Santoro (titulares); Marcia 
Esteves, Marcio Toscani e Rodolfo Medina (suplentes).

aBErt - Fernando Justus Fischer, 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: Eduardo de Godoy Pereira*;
2º vice-presidente: Patrick Sabatier;
3º vice-presidente: Enrico Giannelli*;
Diretores:  Carlos Rubens Doné, Cesar Augusto Ferreira Paim e

Antônio Carlos de Moura

*  Eleitos e empossados pelo Conselho de Administração e Governança 
em 05 / 12 / 2019
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TODAS AS PLATAFORMAS
DA CENP EM REVISTA

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

MENTAL QUE VOCÊ MANTENHA SEUS DADOS 
ATUALIZADOS ENVIANDO MENSAGEM PARA 

– info@cenp.com.br

NO TABLET OU SMARTPHONE

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

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

NA INTERNET

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

O download é livre e gratuito.

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

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

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

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

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

Editada desde 2004, a cEnp em Revista promove, valoriza 
e preserva as boas práticas comerciais no mercado 
publicitário junto a Anunciantes, Agências e Veículos de 
comunicação de todo o Brasil. 
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CENP EM REVISTA
É uma publicação 
trimestral, com 9.000
exemplares de tiragem 
auditada pelo IVC, 
que traz reportagens e 
artigos assinados por 
líderes da atividade, 
destacando a 
importância das
Normas-Padrão da 
Atividade Publicitária
e do CENP
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cenp-meios

CENP - Conselho Executivo das 
Normas-Padrão que totaliza me-
tadados referentes a compras de 
mídia realizadas por agências cer-
tificadas por ordem e conta de 
clientes-anunciantes. Os valores 
são totalizados e agregados por pe-
ríodo, meio (apresentados nesta 
publicação em ordem alfabética) 
ou região, não sendo obtidos pelo 
sistema quaisquer dados reais ne-
gociados individualmente em ca-
da transação.

Totalizadas, as informações dos 
PIs resultam em dados de investi-
mento em mídia total por meio, 
participação de cada meio, por re-
gião e por período. O indicador 
é uma iniciativa sem paralelo co-
nhecido no mundo em precisão e 
segurança para medição do inves-
timento publicitário.

O 
CENP-Meios é conside-
rado o indicador mais ro-
busto que o mercado já 

desenvolveu, está em seu 3º ano e 
é monitorado por um comitê que 
reúne especialistas e dirigentes 
representantes de Anunciantes, 
Agências e Veículos, o CTCM-Co-
mitê Técnico CENP-Meios. Esti-
ma-se que alcance cerca de 70% 
dos investimentos em mídia via 
agências em relação aos dados do 
Monitor Evolution da Kantar Ibo-
pe Media.

A coleta dos dados consolida-
dos fornecidos por agências de 
publicidade, cuja fonte são Pedi-
dos de Inserção (PI) efetivamente 
atendidos pelos s, o estudo refle-
te com precisão um retrato dos in-
vestimentos em mídia no merca-
do brasileiro.

No ano passado, o painel reu-
niu informações enviadas por 78 
agências. Este ano, o desafio pro-
posto pelo Conselho Superior foi 
superado e o painel referente ao 
primeiro semestre de 2019 foi rea-
lizado com 218 agências que forne-
ceram dados para o estudo, tendo 
a compra de mídia via agências al-
cançado R$ 8.208.778 bilhões. Va-

le lembrar que o Investimento em 
Mídia referem-se aos valores Fatu-
rados pelos veículos. Para se obter 
o investimento total realizado pe-
los anunciantes basta acrescentar o 
valor referente ao desconto-padrão 
(20%) multiplicando por 1,25. 

TV aberta (53,7%) ainda rece-
be a maior parte dos investimen-
tos publicitários. A internet, com 
20,2%, vem em seguida, sendo que 
este ano o CENP-Meios separou o 
montante direcionado ao meio em 
cinco diferentes meios para am-
pliar o entendimento das verbas 
no ambiente online. Assim, des-
tacam-se o Internet-Busca (quan-
do se tratar de s buscadores); In-
ternet-Social (quando se tratar 
de redes sociais); Internet-Vídeo 
(quando se tratar de utilização de 
mensagens de vídeos); Internet-
Áudio (quando se tratar de utiliza-
ção de mensagens de áudio) e In-
ternet-Display e outros.

Na sequência, as verbas se divi-
diram nos seguintes meios: Mídia 
Exterior/Out-of-Home (10,9%); 
TV por assinatura (6,8%); Rá-
dio (4,5%), Jornal (2,6%); Revista 
(0.9%) e Cinema (0,4%).

CENP-Meios é um sistema do 

painel com 218 agências apresenta investimentos em 
mídia no 1º semestre de 2019
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Esqueça o passado, lá não há nada de no-
vo pra você. A frase motivacional, comparti-
lhada nas redes sociais nunca esteve tão em 
linha com os tempos líquidos que o merca-
do da comunicação vive hoje.

O que se faz de manhã já ficou velho a tar-
de e uma estratégia elaborada durante me-
ses, se não comprovada na prática, é ape-
nas teoria.

É neste momento de desafios constantes 
e urgentes, em que cada dia é um flash de 
novidades, de alternativas, de plataformas, 
de mensagens e necessidades do novo con-
sumidor que as entidades precisam estar 
uptodate com os anseios de seus associados.

É neste momento que os líderes desta in-
dústria precisam estar com os dedos no pul-
so dos profissionais, dos clientes, dos veícu-
los para tomar decisões e fazer escolhas para 
o bem comum, sejam eles millenials, peren-
nials, baby boomers ou geração X.

Em nossa tradicional matéria sobre Pers-
pectivas dos presidentes das entidades fun-
dadoras, aderentes, profissionais e associa-
das ao CENP, mostramos um panorama 
do que cada entidade entende ser relevan-
te, pontual, abrangente e necessário abor-
dar, explorar e defender no novo ano que 
se avizinha.

Através deste mosaico de propostas, ações 
e visões antecipadas sobre o mercado, pode-
mos ter uma visão geral de para onde cami-
nha o mercado e os negócios.

Podemos dizer que a agenda para a pu-
blicidade em 2020 passa cada vez mais pe-
la capacitação, formação, entendimento e 
melhora da performance dos profissionais 
de diferentes areas.

Questões como diversidade, pluralidade, 
proteção de dados, pesquisa de mídia, mé-
tricas e compliance estão na pauta de quase 
todas as entidades e configuram uma linha 
vanguardista de olho no mercado para fora 
e olho para dentro, na motivação das equi-
pes internas.

O combate à desinformação, igualmente 
pede defesa incansável da democracia pa-
ra continuar proporcionando um ambiente 
de negócios salutar, ético e baseado nas me-
lhores práticas. 

Se depender dos líderes participantes des-
ta edição, o próximo ano será pleno de ini-
ciativas, encontros, pesquisas e aprendizado.

Um aprendizado que, para atender aos 
tempos modernos, implica em aprender, 
desaprender e reaprender de forma dife-
rente.

APRENDER, 
DESAPRENDER, 
REAPRENDER
Os desafios e expectativas das entidades do 
mercado da comunicação para 2020
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NelciNa Tropardi – 
presideNTe da aBa

O protagonismo colaborativo 
marcará a gestão da ABA em 2020 
e nos anos futuros, sempre alinha-
do ao nosso propósito de mobilizar 
o marketing para transformar os ne-
gócios e a sociedade.

Temas como a diversidade na pu-
blicidade, novas tecnologias, inteli-
gência artificial e transparência de 
mídia poderão ser abordados por 
nossa entidade, assim como uma 
construção de conteúdo sólida com 
alinhamento de objetivos dos comi-
tês, tendências de mercado, atualiza-
ção de temas estratégicos e apoio de 
nossos parceiros e associados para 
construir uma visão futura de mar-
keting.

Esse movimento é resultado do 
projeto ABA 2020, criado para de-
finir os rumos futuros da entidade, 
produzindo uma agenda estratégica 
e de impacto que envolve questões 
críticas dos negócios e da socieda-
de de forma interligada. Neste mo-
mento estamos trabalhando na con-
tinuidade do projeto, chamado agora 
de ABA 2025.

Nesse cenário, podemos gerar uma 
agenda propositiva, proativa e posi-
tiva que envolva todos os atores do 
mercado da comunicação. Está cla-
ra a vontade de fazer isso acontecer 
por meio da abertura, disponibilida-
de e vontade de mobilizar os debates, 
aprofundamentos e alinhamentos 
necessários para edificar uma visão 
de futuro transformadora.

Os eventos em São Paulo e Rio e 
nas capitais Belo Horizonte, Brasí-
lia, Porto Alegre e Recife fazem par-
te da estratégia de disseminação de 

conteú dos relevantes e estímulo ao 
diálogo necessário para o avanço 
do nosso mercado, de maneira que 
o debate e a conversa com os profis-
sionais de marketing não se limitem 
a São Paulo e Rio de Janeiro.

Sobre as ações e razões do que po-
derá ser implementado no próximo 
ano, destaco que criamos diariamen-
te referenciais acerca das melhores 
práticas e do cenário atual do mar-
keting e da comunicação. Somos re-
conhecidos pelo mercado e governo 
devido à discussão de temas críti-
cos para a liberdade de expressão no 
que tange o consumo responsável e, 
desta forma, centralizamos os talen-
tos seniores das grandes empresas, 
verdadeiros líderes da indústria, que 
constituem a riqueza de um conjun-
to multisetorial.

Trazemos também a importância 
de constante atualização e readequa-
ção de antigas estratégias de comuni-
cação através do alinhamento estra-
tégico dos times de marketing com 
outras áreas da empresa, especial-
mente a de políticas públicas, uni-
ficando a visão dos diversos setores, 
para que os envolvidos busquem um 
mesmo objetivo e atuem de forma 
eficaz para alcançá-lo.

Dessa forma, teremos uma comu-
nicação clara e sistematizada sobre 
nosso posicionamento e propósi-
to, que expande a visão do “marke-
ting para transformar”, mas nada se 
compara à importância da partici-
pação dos nossos parceiros e asso-
ciados nesse processo.

Estas iniciativas estão em alinha-
mento com a WFA - World Fede-
ration of Advertisers, ou Federação 
Internacional de Anunciantes, que 

congrega aproximadamente 90% de 
todos os investimentos com comu-
nicações de marketing do mundo, 
totalizando quase 1 trilhão de dóla-
res anuais, por meio de 60 associa-
ções nacionais, dentre elas a ABA, 
em seis continentes, e mais de 100 
dos principais anunciantes globais. 

Em um ano marcado por rápidas 
transformações nos negócios, a ABA 
se movimentou em diversas fren-
tes com o propósito de “mobilizar o 
mar keting para transformar os ne-
gócios e a sociedade”.

Nesse sentido, promovemos 14 
eventos em sete capitais ao longo de 
2019, contando ainda como lança-
mento de conteúdos de boas práticas 
para apoiar anunciantes e mercado, 
como o guia “Criando a Ponte entre 
os times de Marketing e Políticas Pú-
blicas”, o manual “Better Marketing: 

Nelcina Tropardi –
Presidente da ABA

cApA
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priorizando pessoas”; o “Manual 
ABA de boas práticas e responsabi-
lidade pelo fim do assédio em even-
tos”; o “Guia ABA de boas práticas 
de relacionamento entre agências de 
publicidade e clientes” e o “Manual 
ABA de  Compliance LGPD – boas 
práticas de governança de dados pa-
ra publicitários”.

Para 2020 não será diferente e fa-
remos ainda mais pela nossa socie-
dade. A ABA dedica essas conquis-
tas aos seus associados, profissionais 
que movimentam a agenda da enti-
dade e sem os quais não seria possí-
vel que seu propósito fosse concre-
tizado.

Os líderes no Brasil querem ser 
protagonistas não só do progresso 
e evolução do seu próprio negócio, 
mas também ativos na construção 
de uma sociedade mais conscien-

te. Diante de nosso propósito, acre-
ditamos que trabalhar em conjunto 
para termos o “marketing responsá-
vel” e a “reputação empresarial” em 
sintonia faz parte da resposta às mu-
danças de nosso cenário atual e es-
pera-se que as empresas assumam a 
liderança em questões políticas e so-
ciais, tendo uma atuação relevante 
nas mudanças demandadas por nos-
sa sociedade.

Esses pilares fazem parte das nos-
sas características essenciais e, na 
ABA, esses líderes participam do 
Conselho, Diretoria, Comitês e GTs 
para serem protagonistas dessa evo-
lução, encontrando desafios e cons-
truindo soluções para impactar esse 
futuro que está emergindo.

Convido os líderes de empresas 
anunciantes, as entidades que repre-
sentam este mercado e os profissio-
nais de marketing, para seguirem 
engajados no protagonismo colabo-
rativo, que marcará a gestão da ABA 
nos anos futuros.

mario d’aNdrea – 
presideNTe da aBap

Em 2020, a ABAP dará continui-
dade às celebrações de 70 anos de sua 
fundação. Após revisitar as memó-
rias das realizações e das contribui-
ções da associação à indústria da co-
municação, apresentaremos visões e 
perspectivas de futuro para o setor. 

Uma ação estratégica para o novo 
ano será o mapeamento do impacto 
da publicidade na economia brasi-
leira, um documento elaborado pela 
consultoria Deloitte, em linha com a 
metodologia adotada no Reino Uni-
do, Canadá e Portugal. 

Como liderança no setor da comu-
nicação, a ABAP se manterá atuan-
te no fortalecimento das entidades 
reguladoras do segmento, especial-
mente o CENP e o Conar, e na ga-
rantia dos direitos constitucionais 
da liberdade de expressão e de im-
prensa.

No âmbito do setor público, man-
teremos o diálogo permanente com 
as entidades públicas no Legislativo 
e no Executivo, sempre com transpa-
rência e lisura, atuando na defesa dos 
interesses do setor e dentro da legis-
lação vigente.

O ano de 2020 será de novos desa-
fios. A entrada em vigor da “Lei Ge-
ral de Proteção de Dados Pessoais”, 
prevista para agosto, exigirá esfor-
ços de todos na adequação às novas 
regras. Continuaremos atuando em 
coalizão com entidades do setor de 

Mario D’Andrea – 
Presidente da ABAP

Paulo Tonet – 
Presidente da ABERT
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articulada pela ABAP para o Mi-
nistério Público Federal, que con-
quistou 3 Leões em Cannes e 1 Effie 
Awards Brasil. 

No âmbito internacional, a ABAP 
se uniu às entidades internacionais 
4A’s (USA), IPA (UK), Eaca (Comu-
nidade Europeia) e Ica (Canadá) na 
construção do VoxComm, um mo-
vimento one global voice das agên-
cias de publicidade. 

A pauta de 2019 aprofundou os 
debates sobre outros temas impor-
tantes para o setor: a remuneração 
entre Anunciantes, Agências e Veí-
culos, sob coordenação do CENP; 
a melhoria das perspectivas de sus-
tentabilidade econômico-financeira 
das agências de publicidade de todo 
o país; a amplificação do papel estra-
tégico das agências no conhecimen-
to e análise do comportamento do 
consumidor; e a facilitação do aces-
so das agências às ferramentas mais 
modernas de pesquisa de mídia, ges-
tão financeira e gestão de projetos.

Manteremos nossa atuação jun-
to aos entes públicos para assegurar 
transparência, isonomia e merito-
cracia nas licitações públicas e atu-
aremos junto ao setor privado para 
que sejam adotadas as mesmas re-
gras de concorrência do setor pú-
blico. De equivalente importância 
é a necessidade de maior equilíbrio 
e transparência nos processos de 
concorrências privadas, item que já 
consta nos debates entre agências e 
anunciantes, e que continuará en-
tre as questões prioritárias do setor. 

O ano de 2020 será um momento 
de revisitar as memórias, recapitular 
as conquistas e mirar o futuro visan-
do destacar a importância do setor 

comunicação e também planejamos 
novas ações com nossos associados 
para assegurar a implantação do no-
vo marco legal.

Fortalecer e ampliar a divulgação 
das “Diretrizes de Compliance para 
o Setor Publicitário” continuará sen-
do uma das prioridades da ABAP. 
Em 2019, realizamos eventos em se-
te capitais e, no ano que vem, man-
teremos nossa agenda de eventos nas 
demais capitais do país.  É nosso pa-
pel incentivar as agências de publici-
dade a se adequarem ao cenário atu-
al de conformidade, integridade e 
combate à corrupção.

Também atuaremos junto ao Mi-
nistério da Justiça no combate à pi-
rataria digital e na busca por maior 
transparência das ações em platafor-
mas digitais globais a fim de comba-
ter fraudes e delitos. O memorando 
assinado em dezembro com o Con-
selho Nacional de Combate à Pirata-
ria (CNCP) e outras entidades do se-
tor será um norte para nossa atuação 
nesse campo.

No âmbito social, a ABAP realiza-
rá ações de combate ao assédio mo-
ral e sexual e  apoiará a busca por 
equilíbrio na presença de pessoas 
com deficiência. Também continu-
arão na agenda da entidade a diver-
sidade de gênero e de raça no setor 
publicitário. Em 2019, assinamos 
acordo com o Ministério Público do 
Trabalho para ampliação de jovens 
negros e negras nas agências de pu-
blicidade e apoiamos o UNWomen, 
entidade ligada à ONU para amplia-
ção dos direitos das mulheres. No 
campo das conquistas, destaca-se a 
campanha “Lei do Minuto Seguin-
te”, criada pela Young&Rubicam e 

publicitário para o crescimento da 
economia brasileira. 

paulo ToNeT camargo – 
presideNTe da aBerT

2020: nova década começa com 
grandes desafios para radiodifusão 
brasileira.

Em tempos de mídias digitais e 
de desinformação, o conteúdo dos 
meios de comunicação, como o rá-
dio e a TV, tem cada vez mais a con-
fiança da população. Os veículos de 
massa têm uma responsabilidade so-
cial na manutenção da democracia.

Como nos anos anteriores, em 
2019, buscamos, em todos os cam-
pos de atuação, o fortalecimento das 
emissoras de radiodifusão.

Em 25 setembro, no Dia Nacional 
do Rádio, a ABERT organizou, em 

Rafael Menin Soriano – 
Presidente da ANER 
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São Paulo (SP), um evento de gran-
de importância para a radiodifusão. 
Mais de 500 empresários, profissio-
nais de comunicação e represen-
tantes do mercado publicitário e de 
anunciantes participaram do encon-
tro “Rádio: mercado em sintonia”, 
que mostrou a relevância dos inves-
timentos neste meio.

O estudo Inside Radio 2019, lan-
çado com exclusividade pelo Kan-
tar Ibope Media no encontro da 
ABERT, comprovou a força do seg-
mento. A pesquisa mostrou que o 
rádio é “prime time” o tempo todo. 
Ou seja, durante todo o dia, o veícu-
lo mantém a audiência alta. Ainda de 
acordo com o estudo, em uma aná-
lise de sete dias, 76% dos brasileiros 
ouviram rádio. Desse total, 61% ou-
viram on e offline e 38% escutaram 
por streaming. Em média, os ouvin-
tes acompanharam a programação 
durante 4h33 por dia e três em cda 
cinco pessoas escutam o veículo to-
dos os dias.

Uma grande conquista em 2019 
que vale destacar é a sanção da Lei nº 
13.879/2019, que alterou a Lei Geral 
de Telecomunicações e retirou, de-
finitivamente, a possibilidade de c 
brança do Fundo de Universaliza-
ção dos Serviços de Telecomunica-
ções (CIDE-FUST) das emissoras de 
rádio e televisão.

Também é importante destacar a 
criação, pelo legislativo brasileiro, 
da Frente Parlamentar em Defesa da 
Radiodifusão, com 257 deputados – 
considerada uma das maiores da Câ-
mara Federal.

Temos a convicção de que a no-
va frente terá como missão o que é o 
papel vital da ABERT: a permanen-

te defesa da liberdade de expressão e 
de imprensa, direito consolidado no 
Brasil, mas que exige de todos nós 
uma vigilância sem tréguas.

A ABERT dialoga com parlamen-
tares e órgãos reguladores, levando 
contribuições técnicas que justifi-
cam nosso posicionamento, sempre 
em defesa da radiodifusão brasileira.

Participamos de audiências públi-
cas, apresentando dados técnicos e 
informação qualificada aos mais di-
versos públicos.

O ano de 2020 marca o início de 
uma nova década e, com ela, chegam 
novos desafios para o setor.

Para o próximo ano, precisamos 
concluir o processo de migração do 
rádio AM para FM. Até o momento, 
1.670 emissoras solicitaram a mu-
dança de espectro e cerca de 775 já 
finalizaram o processo. Mas ainda 
precisamos trabalhar para ajudar as 
emissoras que aguardam ansiosa-
mente a mudança de faixa.

 O desligamento do sinal analó-
gico de TV continua na agenda. Já 
conseguimos que os principais cen-
tros urbanos do país sejam atendi-
dos exclusivamente pelo sinal digi-
tal de televisão, mas ainda existe uma 
grande parcela de cidades brasileiras 
que precisa finalizar as transmissões 
analógicas e entrar na era digital.

Já os processos do setor de radio-
difusão em andamento nos órgãos 
reguladores precisam ganhar celeri-
dade e redução do tempo de análise.

A atualização do Sistema Mosaico 
da Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel), criado para auto-
matizar a inclusão e o licenciamento 
de estações de radiodifusão, também 
conta com o apoio dos profissionais 

da ABERT, que trabalham para apri-
morar a ferramenta.

Em um ambiente que passa por 
profundas transformações, as em-
presas de rádio e TV, que geram cer-
ca de 800 mil postos de trabalho, se-
guem com uma forte e injustificada 
assimetria regulatória em relação às 
empresas de tecnologia, concorren-
tes diretos.

Este é outro desafio que a ABERT 
considera prioritário: a redução de 
tais assimetrias, prejudiciais ao nos-
so setor, com a retomada da política 
de desregulamentação e simplifica-
ção das normas, bem como a pro-
moção, defesa e incentivo à indús-
tria nacional, que desempenha papel 
fundamental no crescimento e de-
senvolvimento do país ao produzir 
e difundir conteúdo nacional, regio-
nal e local, por meio da divulgação 

Marcelo Rech – 
Presidente da ANJ 
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de informações, cultura e lazer.
A obrigatoriedade de inserção e 

ativação do chip FM em todos os 
aparelhos celulares montados ou fa-
bricados no Brasil é outro projeto 
em andamento no Congresso Na-
cional que, ao longo de 2019, já avan-
çou na Câmara dos Deputados, mas 
que ainda depende da aprovação da 
Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara e do Senado Fe-
deral.

 A ABERT não poupará esforços 
para que o projeto seja aprovado em 
definitivo, possibilitando à popula-
ção brasileira, em especial a de baixa 
renda, o acesso à programação do rá-
dio FM no celular, sem depender de 
internet. Ter a função FM no celular 
não aumentará o preço do aparelho e 
será um grande aliado da população.

A ABERT também não tem medi-
do esforços para que os projetos de 
lei que buscam equiparar as rádios 
comunitárias às comerciais sejam 
rejeitados. Entre eles, podemos des-
tacar o que permite a veiculação de 
publicidade comercial e o que trata 
do aumento de potência e da reser-
va de canais para as rádios comuni-
tárias.

Estaremos atentos ainda às ten-
tativas de enfraquecimento econô-
mico dos veículos de comunicação, 
por meio de iniciativas que limitem a 
plena liberdade de expressão comer-
cial ou do direito de anunciar.

Os desafios são enormes, mas 
acreditamos que lutar pelos direi-
tos de um setor que gera milhares de 
empregos, diretos e indiretos, e que 
contribui para a formação e integra-
ção da cultura nacional, é ainda mui-
to maior.

1) fortalecer a credibilidade do 
jornalismo, que no caso das revistas 
passa também pela valorização das 
atividades jornalísticas segmenta-
das, verticalizadas e locais, que ofe-
recem reportagens exclusivas e apro-
fundadas;

 2) oferecer treinamento e conhe-
cimento aos nossos associados pa-
ra que aproveitem ao máximo suas 
edições impressas e digitais, com o 
uso de inovação e tecnologia e, ain-
da, dentro de um conceito no qual os 
dois meios se completam;

3) buscar soluções para o melhor 
gerenciamento de custos e rotas se-
guras para transições do papel para 
o digital, quando for o caso;

4) procurar garantir a simetria na 
regulação do mercado de mídia, in-
cluindo redes sociais, agregadores de 

rafael meNiN soriaNo – 
presideNTe da aNer

Para projetar bem o futuro, é ne-
cessário um ótimo planejamento 
estratégico. É por isso que, em pri-
meiro lugar, destaco os esforços que 
fizemos em 2019 para estabelecer os 
caminhos a serem seguidos em 2020 
– e nos anos seguintes –, em meio a 
inúmeros desafios impostos ao jor-
nalismo em todo o mundo.

A ANER, na verdade, sempre foi 
muito atuante na defesa do merca-
do das revistas e do jornalismo pro-
fissional. Da mesma forma, sempre 
investimos em iniciativas com o ob-
jetivo de levar aos nossos associados 
o  conhecimento necessário para que 
possam atender bem seus leitores, 
melhorar ainda mais a qualidade de 
seus produtos e garantir monetiza-
ção, em especial a partir do aprofun-
damento dos hábitos digitais.

Neste ano, entretanto, esse traba-
lho foi potencializado por meio da 
parceria que fizemos com a Asso-
ciação Nacional de Jornais (ANJ), o 
que nos deu mais agilidade e a possi-
bilidade de ampliar nossas iniciativas 
de capacitação e promoção da tro-
ca de experiências – via webinários 
e seminários presenciais, por exem-
plo –, bem como nos fortaleceu nas 
batalhas em benefício do jornalismo 
e contra ações restritivas à livre ex-
pressão. Portanto, é nossa priorida-
de é ampliar essa parceria tão bem-
sucedida em 2020.

Além disso, nosso planejamento 
estratégico elencou alguns tópicos 
que consideramos fundamentais pa-
ra elevar a relevância e a monetiza-
ção da indústria jornalísticas no ano 
que vem:

Valério Junkes –  
Presidente da CENTRAL 
DE OUTDOOR
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notícias e motores de busca na web, 
dos quais hoje não é cobrada a mes-
ma responsabilidade exigida de re-
vistas e jornais, por exemplo;

5) ampliar o debate sobre os di-
reitos autorais e procurar estabele-
cer um sistema legal de propriedade 
intelectual dos conteúdos produzi-
dos por veículos noticiosos e jorna-
listas e sua exploração comercial na 
internet;

 6) fortalecer e ampliar a defesa das 
liberdades de imprensa e de expres-
são, que sofrem no momento duros 
ataques nas Américas, muitas vezes 
por parte de governantes;

7) combater a desinformação on-
line por meio de ações propositivas, 
incentivando a verificação de fatos, 
a propagação de verdade e a educa-
ção midiática; e

8) promover estudos e ampla dis-

cussão sobre o aperfeiçoamento dos 
modelos de monetização, dentro das 
receitas via publicidade e assinaturas 
digitais, mas também a partir de ou-
tras frentes, como eventos, cursos, 
novos produtos, entre outros.

 Todas essas iniciativas, que muitas 
vezes nos levarão a repensar nossos 
fluxos de produção e distribuição, 
serão conduzidas pela ANER, seus 
associados e parceiros sob a condi-
ção da garantia de direitos que con-
sideramos fundamentais e jamais 
abriremos mão: pluralidade, liberda-
de de expressão, livre concorrência e 
direito à informação das audiências.

marcelo rech – 
presideNTe  da aNJ

  Os jornais brasileiros estão en-
frentando um triplo desafio: além 
das dificuldades estruturais e con-
junturais motivadas pela mudança 
do modelo de negócios e pelo baixo 
crescimento da economia, sofrem 
agora no Brasil uma ofensiva da Pre-
sidência da República. Além das pa-
lavras, o ataque se materializa pela 
edição de medidas provisórias, co-
mo a 892 e 896, que suspenderam a 
publicação de balanços e editais pú-
blicos nos jornais, com o sentido de 
enfraquecer financeiramente os veí-
culos. Esses temas seguramente esta-
rão na agenda de 2020, bem como a 
defesa do meio e sua relevância para 
a democracia.

 Com as eleições municipais, mais 
difíceis de serem fiscalizadas em ra-
zão da pulverização, 2020 será um 
ano em que ficarão ainda mais evi-
dentes os danos provocados à demo-
cracia pelas redes sociais e por gru-

pos de mensagem, na condição de 
vetores de desinformação, calúnias 
e discursos de ódio. Será, também 
por isso e pelas eleições nos EUA, 
um ano de encruzilhada para a cha-
mada segurança de marca. Associar 
a reputação de empresas, duramente 
construída, a plataformas que disse-
minam fake news e colaboraram pa-
ra a desagregação, será cada vez mais 
uma temeridade. 

Além de fazer a defesa do meio 
junto ao público, os jornais deverão 
dar novas demonstrações de inova-
ção e adaptação à revolução digital. 
No caso das mudanças estruturais, 
por exemplo, os jornais estão en-
tre os primeiros setores a sofrerem 
disrrupção com a chegada da inter-
net comercial, há um quarto de sé-
culo. Ou seja, enquanto outros seg-
mentos só agora assistem à mudança 

Thomaz Naves – 
Presidente da ABMN 

Daniel Queiroz – 
Presidente da FENAPRO
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do Brasil e da América Latina, ex-
plorando temas como a nova gestão, 
perfil dos CMOs nos dias de hoje, 
ferramentas para OOH e pesquisas 
que refletem a realidade do segmen-
to. No Segundo Semestre o Brasil se-
diará o 3º Foro Latino Americano de 
Out-of-Home, organizado pela As-
sociação Latinoamericana de OOH 
(ALOOH), com parceria da Cen-
tral de Outdoor. Estes eventos fa-
rão uma importante interação dos 
empresários do setor com os maio-
res mercados do mundo, trazendo 
palestrantes de diversos países para 
compartilharem suas experiências e 
oportunidades.

É preciso evoluir sempre. Por isso 
a Central de Outdoor continuará in-
vestindo e estimulando a qualifica-
ção das empresas afiliadas no Brasil, 
através de treinamentos de melhor 
entrega, workshops, o lançamento 
do Guia de Boas Práticas e o Manual 
de Criação para OOH, com o objeti-
vo de fortalecer a confiança do anun-
ciante, facilitar a programação pelas 
agências e estimular maior transpa-
rência nas relações comerciais, pa-
ra que o empresário tenha melhores 
condições de agregar mais valor a es-
sa mídia de grande impacto e con-
tinuar investindo na qualidade do 
inventário, em tecnologia, em ferra-
mentas, para continuar melhoran-
do a experiência do anunciante com 
a Mídia Exterior.

O segmento tem atestado cresci-
mento significativo em todo o mun-
do e acreditamos que isso se deve a 
novas tecnologias e ferramentas de 
métricas e audiência, por onde o 
meio OOH pode aferir e comprovar 
sua eficiência. Esse tema ainda se-

do modelo de negócios, como ban-
cos e imobiliárias, os jornais já pas-
saram por um longo aprendizado e 
estão no rumo de se tornarem cada 
vez mais plataformas de informa-
ção e confiança em 360 graus, do pa-
pel a eventos, de apps a serviços es-
pecializados

A comunicação profissional, por 
ser uma barreira contra a desinfor-
mação e a polarização, continuará 
a ser atacada no Brasil ao longo de 
2020. Por isso, será ainda mais re-
levante que os líderes da comunica-
ção tenham clareza sobre seu papel 
histórico e moderador. A imprensa 
de qualidade no Brasil se caracteri-
za pela independência de partidos e 
políticos, e assim continuará sendo, 
apesar dos ataques e ofensas. Aque-
les que pretendem tirar os veículos 
de comunicação do caminho da cre-
dibilidade perderão seu tempo: se 
há um setor que aprendeu a manter 
a serenidade e o distanciamento, es-
se é o da comunicação profissional.

Valerio JuNkes – 
presideNTe da ceNTral de 
ouTdoor

Que venha 2020! Este será um ano 
muito significativo para a Mídia Ex-
terior no Brasil, que está em um mo-
mento especial de crescimento no 
país e no mundo. Grandes eventos 
serão realizados neste ano e movi-
mentarão o setor de OOH. No pri-
meiro semestre de 2020 a Conven-
ção Nacional Central de Outdoor, 
que já rodou o país, volta a capital 
paulista em sua 32ª edição, trazen-
do informações relevantes e trocas 
de experiências entre empresários 

Ana Celia Biondi – 
Presidente da ABOOH
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rá muito explorado no próximo ano 
pela Central de Outdoor.

daNiel QueiroZ – 
presideNTe da feNapro

2020 será um ano de importantes 
consolidações no sistema Fenapro/ 
Sinapro. Nos últimos 6 anos, sob a 
liderança de Glaucio Binder, a Fena-
pro conseguiu ocupar um importan-
te lugar na discussão de modelos de 
atuação das agências de propaganda 
no Brasil. Além de uma representa-
ção legal patronal, a Fenapro procu-
rou contribuir com as agências no 
sentido de identificar as mudanças 
impostas pelo mercado e estudar 
caminhos para uma atuação mais 
eficaz. Em 2020 – e nos próximos 3 
anos de gestão da nova diretoria, da 
qual estarei à frente – daremos con-
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tinuidade à série de atividades e estu-
dos no sentido de ajudar as agências 
nesse período de transição de mode-
los. Mas também voltaremos nosso 
olhar para dentro do sistema Fena-
pro/ Sinapro, procurando encontrar 
caminhos que garantam sua susten-
tabilidade e sua representatividade 
no mercado.

Além de um processo de reestru-
turação do sistema Fenapro/ Sina-
pro (olhar para dentro), planejamos 
roadshows pelo Brasil, levando con-
teúdos e discussões de relevância pa-
ra as agências. Estamos em processo 
de renovação da parceria com o Es-
tadão com relação ao Cannes Lions 
Festival, onde pretendemos estar 
mais uma vez, cobrindo o evento e 
organizando mais um roadshow pe-
lo Brasil, pós-festival, apresentan-
do o melhor do Cannes Lions 2020, 

além de insights e tendências surgi-
das no evento. Deveremos ter tam-
bém eventos e estudos em torno 
da questão da gestão das agências, 
programas de capacitação, além da 
aproximação de fornecedores de fer-
ramentas inovadoras das agências.

Esperamos todos que 2020 traga 
novos ares para a economia brasilei-
ra e, consequentemente, para nosso 
setor. Nossa pesquisa trimestral Van-
Pro continuará atuante e esperamos 
que a expectativa de melhora no nos-
so mercado se concretize. A Fenapro 
estará sempre ao lado das agências, 
procurando ajudá-las a potenciali-
zar seus negócios.

ThomaZ NaVes  – 
presideNTe da aBmN - 
associação Brasileira de 
markeTiNg & Negócios

A primeira nova ação que será im-
plementada na entidade é a criação 
de uma diretoria executiva comer-
cial, criada pelo novo presidente, 
Mauro Madruga, que assumirá a 
Presidência da ABMN a partir de 
2020. Eu deixarei a Presidência e as-
sumo a Presidência do Conselho. 
Acreditamos na importância da cria-
ção desta diretoria porque temos 
muita oportunidade de geração de 
receitas. Tem várias entidades inter-
nacionais que fazem captação de re-
ceita a partir de eventos: para uni-
versidades, para o mercado. Por isso 
vamos começar a produzir eventos 
que sejam cobrados para o público 
com a presença de palestrantes in-
ternacionais e também contando 
com ex-presidentes da associação 
para estas palestras. O nosso objeti-

vo com a nova diretoria é aumentar 
a arrecadação, gerando novas fontes 
de receita.

Outro tema que acho importante 
destacar é a importância das entida-
des para repensar o mercado. As en-
tidades são o ambiente perfeito para 
as grandes discussões com temática 
de mercado. Precisamos de associa-
ções como a ABMN, que reúne Veí-
culos, Agências e Anunciantes. O 
grande diferencial da nossa entidade 
é a diversidade. Se há uma entidade 
que realmente representa o mercado 
é a ABMN. Diversa, abrange todo o 
mercado. Este é o nosso grande dife-
rencial e vamos trabalhar muito esse 
diferencial da diversidade nos negó-
cios. Além disso, temos hoje 40 man-
tenedores. Nossa meta para 2020 é 
chegar a 60 mantenedores, já no pri-
meiro trimestre do ano.

Luiz Fernando Rodovalho
– Presidente da
FENAPEX

Ana Coelho – Presidente
da ASSOC. BAIANA DO 
MERCADO PUBLICITáRIO
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da parceria com a associação permi-
tir a entrada de novos players, con-
solidando-se definitivamente como 
a métrica do setor.

Para garantir o cumprimento da 
agenda, estamos focando em um 
assunto principal e em dar sequên-
cia e aprimorar o que fizemos neste 
ano, colocar muita coisa na agenda 
acaba gerando frustração ou traba-
lho que deixa a desejar, sendo assim 
com foco em métricas, divulgação de 
conteúdo de qualidade  e em seguir 
em contato com o mercado, vamos 
orientando nossa agenda durante 
o ano, sempre buscando aumentar 
nossa representatividade através de 
novos associados.

2020 vai ser um ano e que os da-
dos, que foi assunto frequente es-
te ano, vai estar ainda mais na pauta 
uma vez que a LGPD entra em vi-
gor em agosto e vai exigir que as em-
presas estejam preparadas, a venda 
automatizada e a programática são 
assuntos que também vão requer 
atenção e dedicação dos lideres de 
empresas do setor pois é mais do que 
uma realidade, é um caminho sem 
volta, outro tema que temos traba-
lhado e deve estar sempre no radar é 
a criatividade, é ela que nos diferen-
cia de tantos outros serviços por is-
so precisa ser valorizada e incentiva-
da sempre.

luiZ ferNaNdo 
rodoValho – 
presideNTe da feNapeX 

A Fenapex enquanto entidade re-
presentativa das empresas de publi-
cidade exterior (OOH) de todo o 
Brasil, entende que há um mal que 

aNa celia BioNdi –
presideNTe da aBooh

Em 2019 a associação reverteu 
uma tendência de queda no seu nú-
mero de associados e encerra o ano 
com 9 novos sócios, este trabalho 
vai continuar em 2020, bem como 
os encontros de conteúdo a cada três 
meses, onde a apresentação de con-
teúdo inédito e/ou relevante para o 
meio é feita com intuito de elevar ca-
da vez mais o nível do discurso de da 
defesa do meio, vamos também dar 
continuidade ao trabalho de divul-
gação do meio e suas novidades em 
eventos e encontros da indústria.  
Em termos de nova agenda o pilar 
de 2020 será a parceria da Associa-
ção com o Mapa OOH, o estudo de 
métricas lançado em 2018, que nes-
te próximo ano vai focar em levar as 
métricas para novas cidades e através 

assola o país, atravanca negócios e 
inibe investimentos, diminuindo 
a capacidade de sustentabilidade e 
crescimento econômico de toda a 
indústria brasileira, que precisa ser 
combatido com veemência, didáti-
ca e de forma a não deixar dúvidas 
quanto ao posicionamento das enti-
dades afiliadas ao CENP.

Referimo-nos às “fake news”, uma 
prática inadmissível que, por for-
ça da expansão e facilidade do ma-
nuseio das redes sociais ganhou nos 
últimos anos proporção alarmante, 
tendenciosa e extremamente peri-
gosa, capaz de alterar rumos da eco-
nomia, governabilidade e bemes-
tar social.

O Brasil está carente de união en-
tre as empresas da indústria da pro-
paganda. Sugerimos ao CENP que 
encampe a realização de um novo 

Bruno Dreux –
Presidente da ABP

cApA

Ênio Vergeiro – 
Presidente da APP
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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
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o CENP, seus recentes avanços e entenda por que

a indústria da propaganda no Brasil é tão relevante.
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Congresso Nacional da Publicidade.
Com a realização de um novo con-

gresso, temas relevantes que afetam 
o dia-a-dia de todas as entidades, 
desde as agências de propaganda, 
passando pelos veículos de comuni-
cação, associações de classes e profis-
sionais do meio, estabelecera-se um 
novo patamar de diretrizes para to-
dos os setores através de uma discus-
são profunda sobre os rumos da pu-
blicidade brasileira

Não deixa de ser interessante para 
a Fenapex a que se aprofunde a dis-
cussão sobre ética e boas práticas de 
relacionamento e negócios nas nos-
sas atividades.

aNa coelho –
presideNTe da aBmp

Acredito que estamos na era do 
aprendizado, do conteúdo para to-
dos. Temos que estar abertos pra 
aprender, reaprender e aprender no-
vamente, numa troca contínua com 
o que as inúmeras e mais diversas 
fontes de informação tem a oferecer.

Dessa forma, entre os que estarão 
ou poderão estar na agenda da enti-
dade em 2020, destaco: 

- Cursos de capacitação: Lei de 
Proteção de Dados, Planejamento 
Estratégico, Briefing para pesquisa 
entre outros;

- Terceira temporada do “Quem 
sabe faz a live”, programa quinzenal 
de entrevistas e debates de temas re-
levantes para nosso mercado, trans-
mitido sempre ao vivo através das re-
des sociais;

- Planejamento do Scream 2020, 
terceira edição do festival nacional 
de criatividade e mídia, com diver-

sos warm ups ao longo do ano para 
debater as transformações do nos-
so mercado;

- Produção contínua de conteúdo 
para o site da ABMP, como entrevis-
tas e colunistas.

- Continuação dos Grupos de Tra-
balho que promovem encontros e 
debates com o propósito de  pro-
mover conhecimento e expansão de 
novos contatos para movimentar o 
mercado publicitário, distribuídos 
nos temas Insights, Empreendedo-
rismo e Criatividade, Capacitação 
Profissional e Mídia e Planejamento.

Já entre as novidades, estão pre-
vistas:

- Manual: capítulos Diversidade + 
Assédio;

- Cartilha de mídia e planejamento; 
- Pesquisa de imagem e satisfação 

do mercado baiano, edição 2020;
- Curso de pesquisa e interpreta-

ção dos dados voltado para estudan-
tes e profissionais atuantes no mer-
cado.

É fundamental estarmos sempre 
abertos e atentos às mudanças do 
nosso mercado. Dentro deste con-
texto, uma qualidade essencial para 
o líder é saber se adaptar e entender 
que as novas tecnologias vem para 
somar, mas que a busca por resulta-
do e foco são protagonistas.

BruNo dreuX –
presideNTe da aBp

A ABP está em um momento de 
grande transformação e existem al-
guns assuntos que precisamos en-
dereçar. Entre eles temos a Trans-
formação Digital, começando pela 
própria ABP. Outra pauta que deve-

mos decidir em nossa próxima reu-
nião que acontece depois do prazo 
em que tive de responder estas per-
guntas para a revista do CENP, é a 
questão da nova geração de consu-
midores e o impacto que nossa in-
dústria sofreu e, certamente falare-
mos sobre Criatividade e Tecnologia.

Entre as ações que poderão sem 
implementadas, em 2020 teremos 
um evento para celebrar a criativi-
dade e a propaganda além de outras 
ações ainda a serem aprovadas.

Na fase que estamos, existem tan-
tos assuntos importantes que é difí-
cil listar todos. Entre muitos, o mer-
cado deveria debater os modelos 
das agências, melhorar o processo 
de concorrência nos clientes, priva-
cidade na era do compartilhamento, 
combate às fake news etc. 

Liana Bazanela – 
Presidente da ASSOC. 
RIOgRANDENSE DE 
PROPAgANDA
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Robert Filshill - Pres. do 
gRUPO DE ATENDIMENTO 
& NEgÓCIOS

Outra de nossas bandeiras será a 
de entidade depositária da proprie-
dade intelectual. Neste momento 
multiplataforma, de LGPD e de dis-
seminação de desinformação e con-
teúdo exagerado na internet, manter 
segura uma ideia, avalizar concei-
tos, campanhas e roteiros, resguar-
dar uma autoria é de suma impor-
tância para todos.

Então, nestes 82 anos, que repre-
sentam 29.570 dias sem acidentes 
em seu percurso enquanto entida-
de profissional, a APP nunca parou 
de trabalhar, está cada vez mais com-
preendida e com voz mais alta pois 
defende uma categoria que abrange 
a todos. A APP se transforma para 
continuar sendo a mesma pois con-
ta com a abnegação de profissionais 
que se reciclam e que contribuem de 
forma voluntária com sua experi-
ência, capacidade e sabedoria para 
manter a entidade sempre na moda.

liaNa BaZaNella – 
presideNTe da arp

 ARP acredita que a diferença faz 
diferença. Para o próximo ano, va-
mos continuar trazendo pensamen-
tos diversos e ações que aumentem o 
escopo de atuação da entidade. Ho-
je somos a Associação Riogranden-
se de PESSOAS, de pluralidade, de 
propaganda. 

Entendemos que é preciso estar no 
fluxo da transição e agir com curio-
sidade, entusiasmo e otimismo fren-
te aos novos desafios. Se antes tí-
nhamos que andar pra não ficar no 
mesmo lugar, agora temos que cor-
rer pra não perder o lugar. É cada 
vez mais complexo, exige constan-

eNio Vergeiro – 
presideNTe da app

A APP é uma jovem senhora ali-
nhada com o mercado em transfor-
mação. Sei que esta afirmação é re-
corrente mas não tem outro modo 
de dizer que uma entidade que aos 
82 anos continua  fiel aos seus pro-
pósitos e princípios e segue abraçan-
do causas importantes da comunica-
ção está up to date.

Enquanto entidade plural, esta-
mos junto do mercado, somos incu-
badoras de muitas outras entidades 
que nasceram embaixo ou dentro de 
nossas asas. Pra usar um termo mo-
derno, somos hub de startups de mi-
dia, de planejamento, de autoregu-
lamentação, de atendimento que se 
se sentiram acolhidas e seguras pa-
ra iniciar voos solo e se lançarem no-
mercado.

 Nossas ações nascem de profis-
sionais do mercado, voltadas para 
profissionais do mercado, esteja es-
te profissional no Anunciante, na 
Agência, no Veículo ou em fornece-
dores de serviços. 

Para 2020 nosso foco estará na Câ-
mara Nacional de Arbitragem da 
Comunicação - CNAC. Entendemos 
que temos um mercado fortalecido 
e maduro para atender demandas 
de situações mal resolvidas, promo-
ver conciliações e resolver questões 
diretamente com quem entende do 
riscado. Queremos que pendências 
do setor sejam tratadas por gente do 
setor que domina, entende e vive es-
tas particularidades. Além do mais, 
deixar que questões do mercado da 
comunicação se judicializem é ruim 
para os negócios e para os agentes 
deste ambiente.

te atualização, capacidade de adap-
tação e flexibilidade para aprender 
a desaprender modelos e padrões. 
Nós queremos promover as pesso-
as como agentes e a tecnologia co-
mo um facilitador da mudança. A ló-
gica do futuro cada vez mais rápido 
exige que nós comunicadores, pro-
fissionais da industria da comunica-
ção e criatividade aprendamos a pe-
sar diferente.

Promovemos eventos e ações que 
colocam a ARP como plataforma 
de aproximação, colaboração e ad-
miração dos profissionais da indus-
tria criativa. Trabalhamos com dois 
eixos centrais: conexão e conteúdo. 
Ampliaremos ainda mais o escopo 
de atuação, criando novas diretorias, 
como Datatec, Start Ups, Give Back 
e Young. Além disso, estamos tra-
zendo cada vez mais profissionais de 
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marketing de empresas para colabo-
rarem ativamente com a construção 
do que deve ser pauta da ARP. Para 
completar, estamos apostando tam-
bém em canais diretos com o asso-
ciado e o mercado da comunicação 
como um todo, usando ferramentas 
como podcasts e conteúdo interativo 
nas redes sociais da entidade. 

Gostaria de destacar ainda, para 
auxiliar os líderes do negócio da co-
municação a navegarem 2020, que 
precisamos ter mais princípios e me-
nos regras. O futuro é incerto e de-
safiador. 

Mas avançamos em algumas ques-
tões que são importantes e sem vol-
ta. Equidade de gênero e diversidade, 
por exemplo. Times diversos trazem 
criatividade e visões diferentes. Co-
mo líderes, precisamos abraçar as di-
ferenças. É isso que traz inovação e 
crescimento sustentável. A busca pe-
la diversidade e inclusão nas empre-
sas de comunicação não é apenas a 
coisa certa a fazer no ponto de vista 
ético, como também uma estratégia 
inteligente no ponto de vista econô-
mico. É importante conviver e ou-
vir pessoas que estão questionando 
e querendo “sair da bolha”.

roBerT filshill – 
presideNTe do grupo de 
aTeNdimeNTo & Negócios

Em 2020, o Grupo de Atendimen-
to & Negócios vai dar continuida-
de à missão de capacitar e inspirar 
os profissionais da área, com foco na 
geração de negócios. Buscamos um 
maior protagonismo dos profissio-
nais da área no mercado, como líde-
res na geração e gestão de negócios 

para seus clientes e agencias. Tam-
bém, iremos ampliar a cobertura de 
alcance de nossos conteúdos, com 
uma série de iniciativas.

Em 2019, realizamos mais de 30 
eventos que trouxeram insights, co-
nhecimento, perspectivas e muitos 
aprendizados sobre as transforma-
ções que estão ocorrendo no mer-
cado. Conseguimos dar muita aten-
ção ao tema Negócios, provocando 
inclusive a mudança no nome da 
área ou pelo menos na incorpora-
ção do nome Negócios nesta. Re-
alizamos vários eventos, como as 
Sessões Insights, Encontros com 
Líderes, Provocações, o Curso Di-
gital Business Update e o Summit. 
Entre estes eventos, criamos um si-
te novo com toda a agenda e conte-
údos do grupo, demos continuidade 
ao Programa Mentoria, recebemos 
mais de 15 agências associadas para 
as quais ajudamos a capacitar seus 
times. Temos orgulho do que cons-
truímos neste ano, foi o esforço de 
uma diretoria muito unida e com-
prometida na missão e nas ativida-
des do grupo.

Estamos também com várias ini-
ciativas em construção, que visam 
fortalecer ainda mais a atuação e 
contribuição do GA&N aos profis-
sionais do mercado. Por exemplo:

- Estaremos inaugurando um cur-
so novo, chamado Líderes de Negó-
cios, que vai abordar todos os aspec-
tos essenciais para liderar clientes e 
agências, obtendo retorno para am-
bas enquanto se geram soluções de 
negócio para conectar as marcas 
com seus consumidores. Estamos 
em conversa com a IBMEC para a 
realização deste.

- Outro projeto que temos é o de 
ampliar o alcance dos conteúdos que 
proporcionamos aos profissionais 
da área. Neste, uma das iniciativas é 
a série de podcasts É Tudo Negócio, 
que começamos recentemente a pro-
duzir com a Jovem Pan.

- Estamos ampliando o alcance do 
GAN também através da formação 
de Grupos de Atendimento e Ne-
gócios pelo país. Já existiam grupos 
no Rio Grande do Sul e no Paraná, e 
estamos ajudando na formação de 
grupos novos em Brasília, Fortale-
za, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. 
Disponibilizamos nosso know-how 
e plataformas de conteúdo para que 
possam começar já com conteúdo 
de qualidade e foco na missão de ca-
pacitar e inspirar os profissionais da 
área na sua região.

Ainda estamos nos primeiros anos 

Paulo Sant’Anna – 
Presidente do gRUPO
DE MíDIA SÃO PAULO 
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Antonio Jorge Pinheiro – 
Presidente do gRUPO
DE MíDIA RIO DE JANEIRO 

de transformação no nosso negócio. 
Mudou muita coisa sim, mas a úni-
ca certeza que temos é que tem mui-
to ainda por acontecer. Nesse sen-
tido, pode parecer filosófico, mas é 
melhor falar em movimento ou evo-
lução, do que em transformação. Os 
mercados estão em constante mo-
vimento. Em constante evolução. 
O que mudou foi a velocidade, em 
aprender e aplicar o aprendizado. 
Não existe um modelo único, mas 
sim vários modelos de negócio, in-
clusive dentro de uma única agência 
ou cliente. Com isso, acredito mui-
to que as denominações e formata-
ção das áreas e empresas vão mudar. 
Uma delas, mais evidente, é a evolu-
ção de “veículo” em “parceiro de ne-
gócios”.  A denominação “veículo” é 
da época que as agências e clientes 
compravam espaços, apenas. Hoje, 
as equipes de trabalho desenvolvem 
projetos que visam resultados de ne-
gócio. Nada mais oportuno e justo 
que acelerar esta mudança, de “veí-
culo” para “parceiro de negócios”.  O 
mesmo ocorre com a denominação 
“atendimento”, que já desde nosso 
Summit em novembro 2018 alerta-
mos ser insuficiente para denominar 
a responsabilidade e contribuição 
de nossa área. Mudar a denomina-
ção “atendimento” para “negócios” 
é mais do que justa, é necessária na 
medida que fortalecemos a atuação 
das agências e da criatividade na ge-
ração de resultados para os clientes.

paulo saNTaNa – 
presideNTe do grupo de 
midia são paulo

Em 2018, após as comemorações 

dos 50 anos do Grupo deMídia São 
Paulo, tomamos a decisão de rever 
as nossasiniciativas e tudo o que o 
Grupo vem fazendo nos últimosa-
nos a fim de aperfeiçoa-las e torná-
las ainda melhor, para ospróximos 
anos. Para isso, reunimos os conse-
lheiros, opresidente e os vice-presi-
dentes de divisões paraanalisarmos 
como o GMSP, já a partir de 2020, 
podemelhor atender aos anseios e 
necessidades do mercado. 

Ficou consensuado que contratarí-
amos uma consultoria para nos aju-
dar à mapear possíveis alterações.

Nossa missão de disseminar co-
nhecimento, treinamento e capaci-
tação técnica aos profissionais de mí-
dia permanecerá amesma. 

Durante o segundo semestre des-
te ano, este fórum vem se reunin-
do periodicamente no sentido de 
apontar caminhos e fazer uma dis-
cussão mais profunda para defi-
nir o que será o GMSP do futuro. 
O objetivo é termos um portfólio 
de ideias que serão condensadas 
em um documento fornecido pe-
la consultoria para a partir daí co-
meçarmos a implementar as su-
gestões. 

O ano de 2020 será marcado pelo 
começo das mudanças que podem 
atingir, de maneira transversal, o 
Mídia Dados, a Viagem Interna-
cional, os Cursos, as atividades de 
integração, etc. Estamos aguar-
dando para dezembro aconclusão 
deste trabalho e a partir daí, as di-
visões poderãose debruçar e pla-
nejar quais iniciativas poderão ser 
implementadas de imediato para 
atender estas solicitações do mer-
cado.

aNToNio Jorge  piNheiro  
presideNTe grupo de 
mídia rio de JaNeiro

O GMRJ está finalizando uma 
grande pesquisa, em parceria com 
a Casa 7, que será apresentada no 
início do ano ao mercado e norte-
ará as nossas atividades em 2020, 
com o  tema “O papel do novo mí-
dia no contexto do mercado atual”. 
Nesse momento de transformações 
estruturais do negócio da comuni-
cação, entender o que pensam e co-
mo se posicionam os profissionais 
de mídia é o nosso maior objetivo. 
Vamos procurar desenvolver ativi-
dades que os ajudem no aprimora-
mento profissional, que consolidem 
a relevância desta área antecipando 
tendências.  

A intenção é consolidar nossa par-
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ceria com a Casa Firjan, espaço mul-
tidisciplinar de vanguarda no Rio de 
Janeiro, realizando os encontros Mix 
de Mídia GMRJ,  trazendo temas ca-
da vez mais pertinentes ao contex-
to atual a cada edição. Além de cur-
sos e workshops ao longo do ano. 
Em junho nossa tradicional Festa do 
Mídia, em comemoração ao Dia do 
Profissional de Mídia e em novem-
bro iremos nos organizar para levar 
o maior número de profissionais ao 
Web Summit em Lisboa. Esses são 
nossos planos no momento.

A integração entre as diversas áre-
as é também cada vez mais impor-
tante, isso é inquestionável. O GMRJ 
continuará priorizando parcerias 
com outras Entidades, sempre vi-
sando o aprimoramento técnico e 
o entendimento dos desafios que se 
apresentam.

Uma coisa que gostaria de acres-
centar nas “ações previstas” é a rea-
lização da 23ª Edição do Concurso 
Universitário GMRJ em 2020. Agên-
cias de diversos portes oferecem va-
gas de estágio e o GMRJ seleciona 
de maneira democrática e criterio-
sa, através de uma prova e entrevis-
ta com alunos de publicidade inte-
ressados, potenciais profissionais 
para ingressarem na área de mídia. 
Ao longo dos anos, grande parte dos 
profissionais que atuam no merca-
do de mídia é fruto desta iniciativa 
no Rio de Janeiro  

duilio NoVaes – 
presideNTe da aBep

Entre os temas para estar na agen-
da da entidade no próximo ano, des-
taco o 9º Congresso de Pesquisa de 
Mercado Opinião e Mídia, a  LGPD 
- Lei Geral de Proteção de Dados, a 
Coalizão da Comunicação, e ANPD 
– Autoridade Nacionalde Proteção 
de Dados.

Preparamos e lançamos o Guia de 
Proteção de Dados para Profissio-
nais de Pesquisa de Mercado Opi-
nião e Mídia. Iremos preparar alguns 
seminários internos aos associados 
para informação e discussão dos 
possíveis impactos que a Lei de Pro-
teção terá sobre a atividade, quais ca-
minhos e cuidados necessários pa-
ra continuar fazendo pesquisas de 
mercado sem riscos. Os resultados 
das pesquisas são apresentados de 
forma agregada, portanto baixo ris-
co, entretanto há o processo de co-
leta de dados dos respondentes, na 
qual os consentimentos para obten-
ção e utilização dos dados pessoais e 
dados considerados sensíveis serão 
necessários.

Integramos e participamos da 
Coa lizão da Comunicação para ten-
tar pleitear uma das vagas da socie-
dade civil na ANPD – Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados.

9º Congresso 2020, esta edição se-
rá toda focada em apresentações de-
cases embasados em tecnologia para 

Duilio Novaes – 
Presidente da ABEP

responder as necessidades de mar-
keting e tomadas de decisões dos 
nossos clientes. Alguns temas abor-
dados serão: Inteligência Artificial, 
Geolocalização e Geofencing, Big-
Data, Mobile, User Experience – UX 
entre outros. A grande novidade se-
rá uma competição Datathon, um 
patrocinador apresentará um pro-
blema de marketing e times irão tra-
balhar durante 30 horas para propor 
uma solução. 

A equipe/profissional que apre-
sentar a melhor solução receberá um 
prêmio em dinheiro.
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Entidades do mercado publicitário assinam 
termo contra crimes digitais

A
BAP, CENP, CONAR, ABA, 
IAB e MPA assinaram com 
o Ministério de Justiça e Se-

gurança Pública um termo de enten-
dimento para reforçar o combate à 
pirataria no ambiente digital. O memo-
rando visa diminuir a monetização de 
sites e aplicativos móveis que violem di-
reitos de propriedade intelectual, bem 
como  minimizar a colocação de pu-
blicidade em espaços digitais que co-
mercializem produtos piratas ou con-
trabandeados.

A ação aconteceu no Dia Mundial 
do Combate à Pirataria Digital, 1 de 
Novembro, e faz parte dos esforços do 
CNCP - Conselho Nacional de Com-
bate à Pirataria e aos Delitos contra a 
Propriedade Intelectual (CNCP/SE-
NACON), que iniciou suspendendo 
210 sites e 100 aplicativos de streaming 
ilegal de conteúdo, além de cumprir 30 
mandados de busca e apreensão.

Mario D’Andrea, presidente da 
ABAP, afirmou em nota publicada no 
site da entidade que “a pirataria digi-
tal é extremamente prejudicial para os 
empregos de toda a cadeia audiovisual 
e precisa ser enfrentada não apenas pe-
la ótica do crime contra a propriedade 
intelectual, como também pelos danos 
econômicos e de equilíbrio saudável da 
concorrência”.

O engajamento das entidades do 

mercado da comunicação ao CNCP vi-
sa sobretudo combater a veiculação de 
publicidade em sites e aplicativos que 
violam direitos autorais ou que comer-
cializam produtos falsificados.

O presidente do CNCP, o secretá-
rio Nacional do Consumidor Luciano 
Timm, informou durante o evento de 
assinatura do termo que foram feitos 
memorandos de entendimento e coo-
peeração também com o Reino Unido 
e com autoridades americanas; “Assi-
namos um memorando com a Orga-
nização Mundial de Propriedade Inte-
lectual (OMPI) para criar listas de sites 
dedicados fundamentalmente à pira-
taria. Assinamos, também, um acor-
do com a Secretaria de Direitos Auto-
rais e, hoje, firmamos um memorando 
importante que mediamos com as en-
tidades do segmento publicitário, um 
compromisso de todas essas empresas, 
anunciantes, plataformas, de combate à 
pirataria no âmbito da publicidade di-
gital”, destacou o secretário.

Segundo o termo assinado, o CNCP/
SENACON poderá divulgar periodi-
camente uma lista de sites e aplicativos 
suspeitos ou que estejam sendo inves-
tigados por esse tipo de violação. Além 
disso, as empresas e associações signa-
tárias do documento poderão adotar 
práticas para a limitação de publicida-
de nesses mesmos sites e aplicativos.

operação 404
A operação denominada 404, que 

faz referência ao código de resposta 
quando a página não está disponível 
ou não foi encontrada, foi deflagrada 
com a coordenação sob a coordena-
ção do Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública para combater a pirata-
ria virtual.

Segundo dados da Secretaria de 
Operações Integradas (Seopi), ligada 
ao ministério, os sites investigados pela 
operação tiveram 45 milhões de aces-
sos no mês de outubro. Em 2018, os dez 
maiores sites piratas receberam 1,3 bi-
lhão de visitas.

Além da atuação em território nacio-
nal, o Conselho Nacional de Combate 
à Pirataria e aos Delitos contra a Pro-
priedade Intelectual (CNCP) tem in-
vestido em acordos internacionais e em 
parcerias com a iniciativa privada para 
fazer operações em áreas de fronteira 
com a apreensão e desmantelamento 
de quadrilhas de contrabando.

Para o Ministro da Justiça, Sergio 
Moro, “a pirataria, o contrabando, es-
ses delitos ferem os direitos dos cida-
dãos, que acabam sendo enganados 
com aquisição, venda e oferta de pro-
dutos falsificados. Esses produtos co-
locam em risco a saúde e a segurança, 
e, além disso, comprometem o desen-
volvimento de uma economia saudá-
vel, que requer uma competição justa, 
em que as regras sejam determinadas e 
seguidas”, frisou o ministro.

MERcADO

comBaTe À piRaTaRia

@
 https://www.novo.justica.gov.br/news/combate-a-pirataria-avanca-com-acordos-internacionais/relatorio-
anual-consolidado-2019-04-12-final-2-cncp.pdf



28 - CENP Em rEvista - Dezembro, 2019

Abert celebra Dia do Rádio com concorrido evento, 
promove a frente parlamentar da radiodifusão e mostra 
que veículo está mais relevante do que nunca

O 
rádio é líder em confian-
ça entre os brasileiros: 64% 
das pessoas acreditam que 

as notícias de rádio são verdadeiras 
e mais da metade dos ouvintes ligam 
o rádio porque querem se informar. 
A constatação é do estudo Inside 
Rádio 2019 lançado com exclusivi-
dade pelo KantarIbope Media no 
encontro “Rádio: mercado em sin-
tonia” que celebrou os 97 anos do rá-
dio com debates sobre os desafios do 
veículo em sua relação com os anun-
ciantes e as agências de publicidade.

Promovido pela Abert, em parce-
ria com a Associação Brasileira de 
Anunciantes (ABA) e a Associação 
Brasileira de Agências de Publicida-
de (ABAP), o evento reuniu no ho-
tel Renaissence em São Paulo, mais 
de 500 pessoas entre radiodifusores, 
artistas, grandes nomes do mercado 
publicitário e anunciantes que pu-
deram refletir sobre a credibilidade 
do meio, a forte relação com os ou-
vintes e os seus números de audiên-
cia e cobertura.

Paulo Tonet Camargo, presiden-
te da Abert, abriu o encontro des-
tacando que “falar sobre o rádio é 
fazer uma retrospectiva que tem co-
mo marca principal a credibilidade. 
Quem tem credibilidade tem o po-
der de divulgar a verdade e somente 
com a verdade a sociedade se aper-

feiçoa e evolui. É um esteio da de-
mocracia. Ao longo da sua história, 
o rádio construiu uma fortíssima re-
lação de proximidade e até de inti-
midade com os brasileiros, que con-
fiam na sua informação e formam 
suas convicções”.

Para ilustrar a contribuição do rá-
dio para o desenvolvimento social, 
cultural e econômico da nação, To-
net chamou a atenção da plateia pa-
ra os números do relatório apresen-
tado durante o evento, confirmando 
que “hoje o rádio é muito mais do 
que sempre foi, porque está em to-
das as plataformas, mas não recebe 

investimentos à altura de seu alcan-
ce”. E acrescentou:“neste evento, os 
senhores conhecerão relatórios, nú-
meros e tendências, dados de fonte 
com credibilidade reconhecida no 
Brasil e no exterior, e que poderão 
servir de ferramentas de apoio para 
os anunciantes e para as emissoras 
defenderem os resultados que ge-
ram”, destacou.”

Números Não meNTem
O painel “Rádio em Números e 

Tendências” foi apresentado pela-
CEO do Kantar Ibope Media Brasil, 
Melissa Vogel, e mostrou que o rádio 

MERcADO
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tem rápido alcance e cobertura local, 
regional e nacional, ou seja, é “prime 
time” o tempo todo, mantendo alta 
sua audiência. 

Segundo o estudo, em apenas se-
te dias, 76% dos brasileiros ouviram 
rádio. Desse total, 61% ouviram rá-
dio on e offline e 38% escutaram por 
streaming. Em média, os ouvintes 
acompanharam a programação du-
rante 4h33 por dia e três em cada 
cinco pessoas escutam o veículo to-
dos os dias. O relatório ainda mos-
tra que oito em cada dez ouvintes 
possuem rádio convencional e um 
em cada quatro escuta rádio no car-
ro. O consumo de rádio online por 
meio de smartphones também tem 
crescido: uma a cada cinco pessoas 
escuta rádio pelo celular.

O estudo mostra ainda que é falsa 
a ideia de que os jovens não se inte-
ressam pelo rádio: cerca de 86% das 
pessoas entre 20 e 49 anos ouvem 
rádio. Já entre 10 e 19 anos, 82% são 
ouvintes, e entre 50 e 59 anos, 83%. 
O destaque é para as pessoas que es-
cutam a programação dentro de ca-
sa. “começa a haver o uso do celular 
mais frequente e é por esse aparelho 

que as pessoas conseguem carregar 
o rádio na palma da mão. Ele come-
ça a ganhar uma grande força onli-
ne”, destacou Vogel.

E mais: nove em cada dez adultos 
conectados escutam rádio offline 
no brasil. Quando usado de forma 
combinada, o rádio fortalece todas 
as mídias e traz resultados ainda 
maiores para agências e anuncian-
tes. Publicações feitas junto com re-
vistas, por exemplo, atingem quase 
três vezes mais consumidores.

Para Vogel, o rádio mantém seu 
lugar de destaque na preferência 
dos brasileiros: “no final, o rádio é 
conteú do, é entretenimento, infor-
mação e o companheiro que faz com 
que a gente consiga amplificar a nos-
sa imaginação”. 

Sobre a efervescência da tecnolo-
gia em relação ao rádio, a CEO do 
Kantar Ibope explica: “para falar de 
rádio precisamos voltar a sua essên-
cia que é o áudio, é a primeira coisa 
que experimentamos no ventre de 
nossas mães. Temos uma relação de 
afeto, de amor e o áudio nos emocio-
na. No mundo cheio de tecnologia, 
o rádio tem o potencial de criar re-
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lações, de humanizar”.

a alma do Negócio
Mário D’Andrea, presidente da 

ABAP - Associação Brasileira de 
Agências de Publicidade e do Dent-
su Creative Group, e o cantor Wilson 
Simoninha participaram do painel 
que enfocou a relevância do veícu-
lo de comunicação para as agências 
de propaganda, contribuindo para a 
reflexão sobre como o rádio poten-
cializa o sucesso de uma campanha 
publicitária.

Mais do que a importância e di-
mensão do rádio na divulgação de 
peças publicitárias, os convidados 
puderam enaltecer o meio como ca-
talizador de mudanças, agente eco-
nômico e multiplicador.

A presidente da Associação Bra-
sileira de Anunciantes (ABA) e vi-
ce-presidente de sustentabilidade e 
assuntos corporativos da Heineken, 
Nelcina Tropardi, e o presidente do 
comitê de mídia da ABA e na época-
diretor de mídia da LGBrasil, Mar-
co Frade, atualmente head de mídia 
digital da Diageo, por sua vez, apre-
sentaram a visão e as tendências do 



evento foi a homenagem ao jorna-
lista Ricardo Boechat, morto em um 
acidente de helicóptero em fevereiro 
deste ano. Um vídeo com os princi-
pais momentos da carreira dele foi 
exibido, destacando suas qualida-
des profissionais e humanas. A viú-
va do jornalista, Veruska Boechat, 
recebeu, das mãos do presidente da 
Abert, Paulo Tonet Camargo, uma 
placa com a foto de Boechat e os di-
zeres “o homem do rádio”. 

O evento promovido pela Abert 
também foi cenário para o lança-
mento da campanha nacional “Rá-
dio. É só ligar!”, composta por spots, 
vídeos, banners para jornais e revis-
tas, sites e redes sociais, que mostra 
a importância do rádio no dia a dia 
do brasileiro.

Cristiano Lobato Flores, diretor 
geral da Abert, ao apresentar a cam-
panha afirmou: “gostaria de men-
cionar que o patrono da data de ho-
je, Roquette-Pinto, já dizia que o 
rádio é ‘o jornal de quem não sabe 
ler; é o mestre de quem não pode ir 
à escola; é o divertimento gratuito 
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mercado anunciante, enfocando cri-
térios que definem escolha do meio 
e os instrumentos para fortalecer 
um negócio e alcançar resultados.

“O aparelho de rádio tradicional 
ainda é responsável por 85% de to-
do o consumo do meio de comuni-
cação em questão. Porém, já obser-
vamos 4% deste público ouvindo à 
rádio pelo computador e outros im-
pressionantes 18% pelo celular. Cabe 
a nós, profissionais de comunicação, 
estarmos atentos às inúmeras possi-
bilidades que este cenário permite às 
nossas estratégias de marketing. Pa-
ra tanto, é primordial entendermos 
que os meios se enriquecem e com-
plementam.” – afirmou Nelcina Tro-
pardi em seu discurso.

E como rádio além de informação 
é emoção, no evento não faltaram 
momentos de muita afetividade. O 
convidado especial do Mercado em 
Sintonia foi o ator Lima Duarte que 
emocionou a plateia com a lucidez 
dos seus 90 anos e as lembranças de 
sua trajetória no rádio e na televisão.

Duarte contou que depois que 
seu pai ganhou um rádio, objeto ra-
ro na pequena cidade de Sacramen-
to (MG), a vizinhança se juntava na 
porta da casa da família para tam-
bém ouvir o rádio. “Meu pai dizia 
que quem detém a informação, de-
tém o poder. Então eu ouvia rádio 
bem baixinho, para ninguém mais 
ouvir”, confidenciou.

Outro momento de emoção do 
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ção AM para FM, a digitalização do 
rádio, mas principalmente a prote-
ção da radiodifusão”.

Para o presidente da câmara dos 
deputados, Rodrigo Maia (DEM - 
RJ), a frente será uma ferramenta 
importante para transformação da 
relação entre política, sociedade e 
empresariado. E afirmou: “vivemos 
uma crise de viralização do ódio, por 
meio das fake news, e nada mais im-
portante que a liberdade de impren-
sa e de expressão para comunicar de 
forma livre e fortalecer as institui-
ções democráticas”, declarou.

Link para acesso ao estudo:

Para conhecer a campanha:

do pobre; é o animador de novas es-
peranças; o consolador do enfermo; 
o guia dos sãos, desde que o reali-
zem com espírito altruísta e elevado’. 
O rádio é um veículo extremamen-
te democrático, que impacta direta-
mente todas as classes sociais e to-
das as idades”.

freNTe parlameNTar
Criada por iniciativa do deputado 

Eli Corrêa Filho (DEM – SP) e subs-
crita por 256 deputados federais, foi 
lançada no dia 30 de outubro, no Sa-
lão Verde da Câmara dos Deputa-
dos, em Brasília, a Frente Parlamen-
tar em defesa da radiodifusão.

Representantes de diversos par-
tidos prestigiaram o lançamento e 
prometeram empenho na aprova-
ção das pautas que fortalecem a ra-
diodifusão brasileira e configuram 
uma das maiores bandeiras da casa. 

O presidente da Abert, Paulo To-
net Camargo, afirmou que a criação 

do grupo de parlamentares é um re-
conhecimento ao papel do Rádio e 
da Televisão no Brasil. “é um mila-
gre um país que tem a dimensão do 
Brasil falar a mesma língua e um dos 
responsáveis por isso é a radiodifu-
são”, defendeu. 

Entre as prioridades de temas a 
serem debatidos pela Frente, Tonet 
aponta a ativação do chip FM nos 
celulares montados e produzidos no 
Brasil, projeto prestes a ser aprecia-
do pela Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara. “Os chips 
já existem, mas vêm bloqueados. O 
desbloqueio não terá nenhum custo 
para a população nem terá impacto 
no valor dos aparelhos, apenas au-
mentará a utilidade do aparelho pa-
ra o consumidor”, reforça.

Já para o deputado Corrêa Filho, 
“com a Frente, poderemos ampliar 
o trabalho e unificar os projetos do 
setor, essa é a valorização que o rádio 
tanto precisa. Trataremos da migra-

@
 https://abert.org.br/evento/
index.php/pesquisas

@
 www.abert.org.br/evento
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ARTIGO: FLAVIO FERRARI 

especialistas na questão, reunindo as 
conclusões dos debates em um ‘pa-
per’ bastante detalhado, com links 
de vídeo para todas as apresentações, 
que está disponível para download 
em seu site. A leitura é recomendável 
para quem deseja conhecer diferen-
tes pontos de vista sobre o assunto. 
(Veja link no final da matéria)

É importante manter-se informa-
do e adequar-se à lei, porque as pe-
nalidades são agressivas.

O tema, entretanto, transcende a 
legislação.

A evolução da tecnologia mul-
tiplicou as possibilidades de cap-
tura de informações pessoais, que 
incluem dados cadastrais, caracte-
rísticas pessoais, relacionamentos, 
comportamentos, atitudes, opini-
ões, mobilidade e qualquer outra 
atividade que possa deixar rastros 
no universo digital, com ou sem o 
consentimento individual. A priva-
cidade é um mito.

Embora a lei possa regulamentar a 
captura, coibir abusos e penalizar in-
fratores, a questão maior é de natu-
reza ética. O consumidor, voluntaria 
ou involuntariamente, nos dá acesso 
à sua intimidade e é nossa responsa-
bilidade respeitá-la. 

As pessoas estão dispostas a re-
nunciar à privacidade para serem 
atendidas de forma individualiza-

A 
lei que passará a regulamen-
tar o uso de dados pessoais 
por empresas entrará em 

vigor em agosto do próximo ano 
(2020), salvo protelações.

O texto foi inspirado pelo equi-
valente europeu, o GDPR (General 
Data Protection Regulation), imple-
mentado em 2018.  Nos EUA, ape-
nas a California aprovou uma re-
gulamentação equivalente, a CCPA 
(California Consumer Privacy Act), 
que entrará em vigor em janeiro de 
2020.

Na prática, embora a lei específica 
seja novidade no Brasil, a proteção 
de dados pessoais não é assunto no-
vo nos países onde a legislação evo-
lui com maior celeridade. A própria 
regulamentação europeia é uma 
atualização de diretivas em vigor 
desde 1995, e a primeira lei sobre 
assunto foi editada na Alemanha 
em 1970.

Na América Latina, Argenti-
na (1994), Chile (1999), Uruguai 
(2008), Colômbia (2010), Peru 
(2011) e México (2017) também 
já dispõem de regulamentações 
(fonte:jus.com.br). 

O assunto é extenso e algo com-
plexo, e vem sendo intensamen-
te discutido por todos os setores da 
economia.

Numa abordagem pragmática e 

imediatamente aplicável para o coti-
diano do Marketing e da Comunica-
ção, a ABA – Associação Brasileira 
de anunciantes publicou o “Manu-
al ABA para adequação à LGPD – 
orientações e boas práticas de gover-
nança de dados para publicitários”, 
uma leitura objetiva e esclarecedora, 
com recomendações e exemplos das 
melhores práticas, indispensável pa-
ra quem atua na área (Link de acesso 
ao final da matéria) 

O guia chama a atenção para al-
guns princípios que fundamentam a 
lei como limitar a coleta à finalidade, 
adequação e necessidade, oferecer li-
vre acesso aos dados para o titular, 
implementar medidas adequadas 
de segurança e estabelecer um canal 
de comunicação facilmente acessível 
para o esclarecimento de dúvidas ou 
solicitações relacionadas.

O CENP, como não poderia dei-
xar de ser, também tem seu site um 
FAC LGPD, com perguntas e res-
postas sobre os impactos no setor 
de publicidade, afinal a regulamen-
tação vai afetar empresas de todos 
os portes e operando on ou offli-
ne. Veja também link no final da 
matéria.

Para outra leitura abrangente sobre 
o tema, a Inloco University promo-
veu uma semana de discussões so-
bre com a privacidade de dados com 

A ética expandida na relação com 
consumidores

LGpd e o maRkeTinG 
da inTimidade



da e ampliar seu conforto com co-
modidade.

Estamos construindo um ecossis-
tema que é essencialmente colabora-
tivo e de arquitetura aberta, de for-
ma a que todos possam contribuir 
para melhores experiências. 

Redes Sociais como o Facebook, 
mecanismos de busca como o Goo-
gle, sites de compras como a Ama-
zon, orientadores de mobilidade co-
mo o Waze e a grande maioria dos 
aplicativos populares no ambien-
te digital utilizam algoritmos para 
identificar nossas preferências e ofe-
recer uma experiência de uso mais 
agradável e interessante, com base 
nas nossas informações.  Mas recen-
tes casos de uso questionável dessas 

informações vêm motivando a ado-
ção de regras mais rígidas e grandes 
investimentos das gigantes na prote-
ção desses dados, para evitar penali-
dades e a fuga de usuários.

Nos EUA, a maioria das compras 
de varejo de comércio eletrônico 
já é feita via aplicativo móvel, mas 
25% dos aplicativos são abandona-
dos após a primeira utilização e ape-
nas 32% seguem sendo usados após 
10 sessões (fonte: AdAge).  Além da 
qualidade da experiência do usuário 
(EU), confiança e facilidade de con-
tato estão entre principais razões pa-
ra o abandono.

Seguir a lei é o mínimo que pode-
mos fazer.

Mas desenvolver novas noções de 

‘respeito’ e ‘educação’ para o mundo 
digital faz parte da curva de apren-
dizado, rumo à maturidade do pro-
cesso de transformação.

Flavio Ferrari - Head do CIFS BR e 

mentor do hub SocialData

Apoio:

@
 http://www.aba.com.br/wp-
content/uploads/2019/06/ebook-
aba-compliance-lgpd.pdf

@
 https://content.inloco.com.br/
semana-de-privacidade-2019

@
 https://www.cenp.com.br/
downloads/LGPD.pdf
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Seminário da AnJ debate assunto e 
resume que a verdade sempre prevalece

E
xplorando a analogia da medi-
cina, onde a desinformação é 
uma doença que se alastra pelo 

tecido social a partir de um vácuo in-
formativo, e os veículos de comunica-
ção atuam como hospitais enquanto 
os jornalistas seguem sendo médicos 
capazes de neutralizar a enfermidade 
com a verdade, o presidente da ANJ – 
Associação Nacional de Jornais, Mar-
celo Rech, deu início ao seminário 
“Desinformação: antídotos e tendên-
cia”, no passado mês de outubro.

O evento que contou com debates 
e palestras de Daniel Bramatti, pre-
sidente da Abraji - Associação Brasi-
leira de Jornalismo Investigativo, An-
gela Pimenta, diretora de operações 
do Projor - Instituto para o Desen-
volvimento do Jornalismo, Alan Gri-
pp, diretor de Redação de O Globo, e 
Sérgio Dávila, diretor de Redação da 
Folha de S.Paulo, faz parte das come-
morações dos 40 anos da entidade e 
busca refletir e colocar luz sobre um 
dos principais problemas que afetam 
a mídia mundial, a desinformação.

A mentira, a produção de conteú-
do falso, a disseminação de inverda-
des, a divulgação de montagens foto-
gráficas, vídeo e áudio têm feito não 
só vítimas anônimas como também 
personalidades como o ex-presidente 
americano, Barack Obama, o proprio 
criador do Facebook, Mark Zucker-

berg, e em terras tupiniquins, direto-
res de empresa, artistas e até o presi-
dente Jair Bolsonaro.

Para além do periodo eleitoral, a de-
sinformação vem fazendo vítimas e 
comprometendo a sociedade em vários 
níveis. Para navegar no tema e contar 
como a tecnologia pode ser aliada da 
verdade e da defesa do cidadão, a ANJ 
trouxe um especialista internacional 
para conversar com a plateia.

O americano Sam Gregory, jorna-
lista, media-maker e advogado espe-
cializado em deepfakes, a última ge-
ração da desinformação, que inclui 
manipulação de imagens com uso de 
inteligência artificial, apresentou com 
calma e serenidade o cenário mundial 
atual e como está na mão de todo ci-
dadão as ferramentas para combater 
o crescente movimento. 

JorNalismo cíVico
Diretor da Witness, organização 

que apoia qualquer pessoa, em qual-
quer lugar do mundo, a usar vídeo e 
tecnologia para proteger e defender os 
direitos humanos e promover o jor-
nalismo cívico, Sam deu exemplos de 
combate a desinformação digital e co-
mo neutralizar o uso de tecnologia na 
disseminação de mentiras e boatos.

Para o especialista, a tentativa de 
desqualificar o jornalismo e o conhe-
cimento científico usando recursos 

tecnológicos só pode ser combatido 
na mesma moeda, ou seja, usando as 
possibilidades de difusão da mensa-
gem correta e verídica de forma viral 
nas redes sociais e aplicativos.

Se os sofisticados recursos de so-
breposição de imagens e manipula-
ção de audio permite fazer pessoas 
dizerem o que nunca poderiam ter 
dito ou aparecer em lugares imprová-
veis, cabe ao internauta estar disposto 
a verificar a veracidade do material di-
vulgado, compartilhado ou recebido.

O palestrante também mencionou 
sites que investigam a veracidade de 
notícias, vídeos e mensagens compar-
tilhadas e que o futuro deve cada vez 
mais ter ferramentas de identificação 
das inverdades, na mesma medida em 
que deve, infelizmente,crescer os re-
cursos para produção dos deepfakes.

Explorando a analogia do gato e ra-
to, onde o gato é o algoritmo e o rato a 
evolução da desinformação, Gregory 
expôs a dificuldade em identificar a 
manipulação de imagens justamen-
te porque a audiência muitas vezes 
quer ser enganada com uma deter-
minada notícia. 

colaBoração É lei
O debate sobre o enfrentamento da 

desinformação, especialmente as de-
epfakes é global e deve incluir a ca-
pacitação dos jornalistas e o moni-
toramento das plataformas digitais, 
destacou o especialista.

Gregory contou que nos últimos 18 
meses, diversos profissionais em dife-
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rentes países buscam caminhos para 
combater a disseminação da desinfor-
mação. Entre as recomendações estão 
a alfabetização midiática (com o ras-
treamento até a origem do conteúdo 
fraudulento), a capacitação dos pro-
fissionais dos veículos, melhorar e dar 
fácil acesso a ferramentas que detec-
tam vídeos manipulados e o monito-
ramento do ambiente de desinforma-
ção ao redor das deepfakes.

Ou seja, é preciso garantir que jor-
nalistas tenham acesso a ferramentas 
contra essas falsidades digitais e res-
ponsabilizar e exigir das grandes pla-
taformas digitais que são usadas para 
disseminar inverdades e 

desiNformação Éameaça
O evento promovido pela ANJ tam-

bém contou com oradores nacionais 
que, a seu modo, participaram de dois 
paineis e falaram sobre como a de-
sinformação ameaça a democracia e 
que a censura não é o melhor cami-
nho para impedi-la, antes, muito pe-
lo contrário.

A jornalista Angela Pimenta, do 
PROJOR - Instituto para o Desenvol-
vimento do Jornalismo e Coordena-
dora do Projeto Credibilidade, por 
exemplo, explorando o tema da “De-
sinformação e as eleições”, qualificou 
em três eixos os impactos da desinfor-
mação para a sociedade.

A informação incorreta (Mis-In-
formation), quando informações fal-
sas são compartilhadas, mas sem in-
tenção de dano; a desinformação 
propriamente dita, quando infor-
mações falsas são conscientemente 
compartilhadas para causar danos; e 
a mal-informação, quando informa-

ções genuí nas são compartilhadas 
para causar danos, muitas vezes atra-
vés da publicação de questões que de-
veriam ter tratamento privado. 

Já para Daniel Bramatti, presiden-
te da Associação Brasileira de Jorna-
lismo Investigativo (ABRAJI) e edi-
tor do Estadão Dados e do Estadão 
Verifica, deve-se combater à exaus-
tão a desinformação. Bramatti apre-
sentou a metodologia do projeto 
Comprova, uma ação colaborativa 
entre 24 veículos brasileiros que che-
caram informações durante o perío-
do eleitoral do ano passado. Em três 
meses de trabalho foram realizadas 
146 checagens e 1.750 reportagens 
distribuídas em redes sociais e no 
aplicativo whatsapp, desmentindo 
fakenews e alertando sobre inverda-
des e boatos.

Ana Cristina Rosa, assessora-che-
fe de comunicação do Tribunal Supe-
rior Eleitoral também participou do 
painel e contou que a produção, difu-
são e o consumo de conteúdo digital 
duvidoso teve impacto negativo sobre 
o debate público no período eleitoral 
em 2018. Entretanto, em uma ação 
inédita, o TSE esclareceu 33 episódios 
de fakenews em parceria com uma 
agência de checagem e com as plata-
formas digitais Facebook e Twitter.

Usando a mesma arma das fake-
news, ou seja, as plataformas digitais, 
a justiça eleitoral conseguiu respon-
der aproximadamente 130 mil ques-
tões por dia durante as eleições pas-
sadas, esclarecendo sobre conteúdo 
falso sendo compartilhado. Segundo 
a oradora, para 2020 novas ações es-
tão previstas no combate a desiforma-
ção nas eleições.
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checagem dos faTos 
Uma das máximas do bom jornalis-

mo, a checagem dos fatos e ouvir to-
dos os lados da questão foram a enfa-
se do painel sobre “Os jornalistas e a 
desinformação”, no evento da ANJ.

Com as presenças de Alan Gripp, 
Diretor de Redação de O Globo, Dio-
ne Kuhn, Coordenadora do Grupo de 
Investigação da RBS e Murilo Gara-
vello, Diretor de Conteúdo do UOL, 
o painel alertou sobre como a desin-
formação coloca em risco o tecido so-
cial como também ameaçam a vida 
do cidadão.

Gripp contou sobre os projetos de 
verificação implementados em O 
Globo, como o blog Preto no Branco, 
o “É isso mesmo?” e o mais recente 
“Fato ou Fake” que é o serviço de che-
cagem do grupo Globo.

Já segundo Dione Kuhn, o Grupo 
de Investigação da RBS, o GDI garan-
tiu com a checagem dos fatos e a ver-
dade nos detalhes que reportagens da 
equipe resultassem em 25 investiga-
ções policiais e do Ministério Público 
e 65 denúncias do Ministério Público 
do Rio Grande do Sul e do Ministério 
Público Federal. 

Na opinião de Garavello, os núme-
ros do UOL Confere, dão conta de 
que foram feitas mais de 500 repor-
tagens contendo checagem de fatos e 
esclarecimento da população quanto 
a desinformação ou inverdades. Sen-
do que 22 delas tiveram mais de 100 
mil acessos. Ou seja, o cidadão pa-
rece demonstrar interesse em saber 
a verdade. E finalizou: “precisamos 
ajudar a conscientizar as pessoas pa-
ra não acreditarem em tudo que está 
na internet”.

@
https://1drv.ms/u/s!AtqIArBEXvCbgZ0POx616M3kHG0GRA?e=Pdqe8r
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Guia Diretrizes de compliance 

D
esde que foi lançado no iní-
cio do ano, o guia “Diretri-
zes de Compliance” tem 

sido motivo de reuniões, apresen-
tações e eventos que visam multi-
plicar suas informações e dar eco às 
melhores práticas no mercado pu-
blicitário, visando sempre a trans-
parências dos negócios e a lisura das 
relações comerciais.

Elaborado pela Fundação Dom 
Cabral (FDC) por solicitação da 
ABAP – Associação Brasileira das 
Agências de Publicidade, o Guia 
tem como objetivo contribuir com 
o funcionamento eficiente e regu-
lar do ambiente em que as agên-
cias operam; proteger as agências 
de atos ilegais por parte de tercei-
ros; evitar ou coibir modalidades 
de fraudes ou situações irregulares; 
e fortalecer a reputação e credibili-
dade do mercado das agências de 
publicidade. 

O documento traz medidas claras 
sobre integridade e controle, com 
enfoque na prevenção e na gestão 
de riscos. 

Do Rio Grande do Sul a Recife 
a ABAP vem promovendo encon-
tros que visam implementar o com-
pliance em agências associadas e 
criar procedimentos de boas práti-
cas que valem tanto para os publi-
citários como para os anunciantes 
e os veículos.

Juliano Hennemann, que é dire-
tor Administrativo-Financeiro da 
Abap-RS e sócio da SPR declarou 
em entrevista que hoje o “Com-
pliance é um diferencial, mas, em 
um futuro próximo, será uma exi-
gência dos clientes”.

Os eventos promovidos pelos ca-
pítulos regionais da ABAP nacio-
nal acontecem sempre visando a 
disseminação da cartilha de boas 
práticas e o entendimento e com-
prometimento das lideranças e pro-
fissionais locais em difundir os con-
ceitos e implementar o compliance.

Já em Cuiabá, por exemplo, a pro-
posta do diretor executivo da Soul 
e presidente do capítulo de Mato 
Grosso, Alvaro de Carvalho, é apro-

fundar no mercado local os bene-
fícios do compliance para todos e 
aprofundar a sociedade em um mo-
delo de negócios sustentável para 
todos, onde será fortalecida a rela-
ção entre agências e clientes, sejam 
eles privados ou públicos.

Em Pernambuco, a empolgação 
e o compromisso com as Diretri-
zes de Compliance da ABAP não é 
menor. Durante posse da nova di-
retoria, em evento na sede do Tri-
bunal de Contas do Estados, tam-
bém foi um marco na eleição de 
uma diretoria toda composta por 
mulheres.

Ao lado de Marcela Neves de An-
drade (Marta Lima Comunicação), 
estão Anamaria Maçães Molina-
ro (BG9) e Juliana Barbosa Quei-
roz (Ampla), que seguirão até 2021 
com o compromisso de trabalhar 
em sintonia com a diretoria nacio-
nal da entidade na defesa e valoriza-
ção da atividade publicitária.

“Estamos muito felizes de poder 
juntar esses dois momentos. Esta-
mos apresentando as ‘Diretrizes de 
Compliance’ e a escolha do local, 
o TCE-PE, veio muito em virtu-
de disso. Da preocupação de ter, ao 
nosso lado, uma entidade que tra-
balha pela ética e seriedade nas con-
tas públicas”, explicou a nova presi-
dente, Marcela Andrade.

Na ocasião, estiveram presentes 
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além de Carlos Neves, Conselhei-
ro do TCE/PE e Adriana Macha-
do, presidente da ABAP-MG; Otá-
vio Venturini, Chief Compliance 
Officer da Nova/SB que como um 
dos pioneiros no cargo de guardião 
do compliance na agência falou co-
mo o Guia é seguro e reúne princí-
pios e recomendações desenvolvi-
das especificamente para empresas 
e profissionais do nosso setor que 
pretendam iniciar a implementa-
ção ou aprimorar seus programas 
de Compliance. 

Em Minas Gerais, por sua vez, 
Adriana Machado, presidente da 
ABAP-MG afirma que o desafio 
maior atualmente é entre o que nos 
pedem as leis e regras do mercado e 
o que efetivamente praticamos den-

tro de cada organização. “As ‘Dire-
trizes de Compliance’ da ABAP nos 
permitem avançar neste caminho 
com muito mais clareza, rapidez e 
efetividade”.

A casa Firjan, no Rio de Janeiro 
foi o palco de lançamento do Guia 
de Compliance ao mercado carioca. 
A apresentação fez parte do evento 
Mix de Midia promovido pelo Gru-
po de Midia Rio de Janeiro e contou 
com a participação de profissionais 
que já vêm desenvolvendo estas 
práticas em suas agências. 

Renato Cirne, por exemplo, Chief 
Compliance Officer da FSB, Diretor 
de Compliance e Governança Cor-
porativa foi responsável pela im-
plantação pioneira do Programa 
de Integridade da Companhia em 
2014, inédito no segmento.  Como 
especialista nas áreas de Complian-
ce, Contratos Internacionais, Pro-
priedade Intelectual, Direito Traba-
lhista e Relações Governamentais, 
Cirne contou como a implantação 
deve ser feita e quais os compromis-
sos inerentes dos executivos envol-
vidos com o tema.

Já Dudu Godoy, VP para contas 
públicas da Dentsu Aegis Network, 
um dos profissionais mais expe-
rientes em estratégias de comuni-
cação pública do Brasil, aproveitou 
sua experiência como docente de 
Comunicação Pública na The Gra-
duate Political Management para 
explorar os compromissos do esta-
do com o tema.

Em diagonal do Rio de Janeiro 
para Goiás, Frederico Parma, pre-
sidente da ABAP Goiás, afirma que 
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a riqueza das Diretrizes de Com-
pliance da ABAP é sua maior va-
lia. “A ABAP mostra maturidade e 
inovação com esta ação que envol-
ve todo o mercado e cria um deno-
minador comum de referência em 
transparência e ética”. 

Alexandre Gibotti, diretor execu-
tivo da ABAP, acredita que os even-
tos regionais consolidam a disposi-
ção da ABAP em mudar o mindset 
dos profissionais em todo o país, 
para que o compliance se estabele-
ça como diferencial e selo de quali-
dade do mercado de comunicação 
brasileiro que já tem no CENP, tam-
bém, uma de suas maiores forças e 
referências.

A ABAP mostra 
maturidade e 

inovação com esta 
ação que envolve 

todo o mercado e cria 
um denominador 
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em transparência
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projeto para 2020 amplificará informações online

C
omo todo ano novo, 2020 
vai trazer ao CENP também 
a oportunidade de inovar e 

apresentar novidades que visam 
promover a convergência de seus 
conteúdos em um único lugar.

O site do CENP, hoje já um depo-
sitório de informações, leis, textos, 
referências, documentos que pro-
movem a autorregulação ético-co-
mercial deve ganhar ainda mais re-
levância nos próximos meses.

Delineado para ser um hub de 
conteúdos e comunicação com o 
mercado, o novo ambiente deve ser 
capaz de integrar e facilitar a ope-
racionalização de seus outputs, se-
ja na própria plataforma, através de 

newsletters, impressos, emails, re-
des sociais entre outros, como pod-
casts, como também ser o local on-
de todo conteúdo relevante para o 
mercado poderá ser buscado em 
versão digital.

Esta CENP em Revista, por exem-
plo, que hoje é trimestral, será men-
sal, exclusivamente no ambiente on-
line, aumentando o acesso de todo 
o mercado a seu conteúdo editorial. 
Bem como facilitando a criação de 
novas seções mais dinâmicas e in-
terativas.

Está previsto também o lança-
mento de um Anuário, impresso e 
digital em 2021. Informativos já tra-
dicionais como o Info Cenp, o Con-

teúdos CENP e a resenha de livros 
seguem como prioridade de conteú-
do a ser oferecido ao mercado da co-
municação, sempre priorizando a 
autorregulação e sua governança, as 
melhores práticas, a transparência e 
o compliance. 

Para dar suporte e prover recursos 
para estruturação, sistematização e 
impulsionamento desta nova ferra-
menta de comunicação da entida-
de, está sendo estudado um modelo 
de patrocínio que suporte o projeto.

Diretoria Executiva e o Conselho 
de Administração da entidade não 
apenas já conheceram como apro-
varam recursos para o início de sua 
implementação.

HUB de conTeÚdos

cEnp
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Grupo de planejamento estuda composição 
sociodemográfica do mercado

D
epois de um primeiro se-
mestre em que estruturaram 
projetos a serem realizados 

até 2020, o Grupo de Planejamento 
implementou recentemente um estu-
do que mapeou a composição socio-
demográfica das equipes de planeja-
mento das agências de publicidade 
que atuam no mercado paulista. Mais 
do que gerar indicadores, o estudo se 
propôs a mensurar o engajamento 
das agências em relação à diversida-
de e inclusão.

A iniciativa integra o programa 
Melhor no Plural e contou com a par-
ticipação de 78 agências, sendo que 
35 possuem até 100 funcionários, 33 
possuem entre 101 e 300 colaborado-
res e 10 contam com uma equipe de 
mais de 300 profissionais.

Da amostra total, 53% disse não ter 
nenhum tipo de iniciativa relaciona-
da a diversidade e inclusão, e apenas 
13% informaram aplicar um progra-
ma estruturado.17% possui algum 
tipo de política exclusiva de contra-
tação para grupos de diversidade, e 
só 5% declaram ter um programa de 
mentoria e treinamento pós-contra-
tação.

Flávia Spinelli, líder da frente de 
diversidade do GP e global client-
partner do Facebook, informa que 
constataram numericamente o que 
já intuiam. “O mercado de agências 
pode até estar informado sobre a im-
portância da diversidade e inclusão, 

porém talvez ainda não esteja cons-
ciente de sua relevância. Nosso ob-
jetivo foi evidenciar de maneira con-
creta o grande potencial de inovação 
e criatividade que se perde pela ma-
nutenção de times pouco plurais, 
com um leque de perspectivas e vi-
vencias menos variado”, afirma.

Segundo a pesquisa, a ausência 
de políticas institucionais impac-
ta na composição geral dos times e 
gerência de planejamento: 94% das 
agências consultadas não têm pesso-
as com deficiência na área; 64% não 
têm negros; 40% não têm pessoas fo-
ra do eixo Rio-São Paulo; 85% não 
têm profissionais com mais de 50 
anos; 25% não têm profissionais que 
moram na periferia e 17% não têm 
profissionais LGBTI+.

Em nível gerencial, por exemplo, 
a falta de diversidade é ainda maior, 
81% das gerências são compostas por 
profissionais brancos, 51% por pro-
fissionais héteros e 54% por profis-
sionais do eixo Rio-São Paulo. 

Quando o assunto é a mentoria e o 
treinamento de profissionais com ba-
ckgrounds diversos, apenas 5% das 
agências consultadas disseram ter 
algum programa de retenção após a 
contratação. 

Estas iniciativas, na opinião de Spi-
nelli, são fundamentais para conso-
lidar esforços. E afirma: “Você pode 
ter uma cultura que deseja atrair pes-
soas diversas, mas não consegue re-

tê-las. Às vezes, os times gerenciais 
não sabem lidar com pessoas com 
repertórios, pontos de vista e back-
grounds educacionais diferentes”, 
exemplifica a vice-presidente.

Passado o levantamento, o GP rea-
lizou recentemente uma maratona 
de aceleração presencial junto a 38 
agências, em parceria com a LoCu-
rioso Research, visando capacitar os 
profissionais neste assunto e ajudar a 
reformular os processos internos de 
contratação, com o objetivo de se es-
truturar equipes com perfis mais in-
clusivos.

Os aprendizados gerados pela ma-
ratona servirão como base para a 
produção de um Guia de Melho-
res Práticas para agências e treina-
mentos do Grupo de Planejamento 
a ser lançado antes do final da atu-
al gestão.

meLHoR no pLURaL
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ABAp e Ministério público querem mais negros na publicidade

A
frica, Artplan, FCB, F/Naz-
ca S&S, DPZ&T, Wunder-
man Thopmson, Leo Bur-

nett Tailor Made, Mutato, Ogilvy, 
Publicis, SunsetDDB, Talent Mar-
cel, Tribal, WMcCann e Y&R. Estas 
foram as agências que firmaram um 
pacto entre ABAP e o Ministério Pú-
blico do Trabalho pela inclusão de 
profissionais negros no mercado pu-
blicitário nacional.

A iniciativa faz parte de um proje-
to do Ministério Público com o no-
me de Conexão Negra e que pretende 
contemplar diversos outros segmen-
tos além da propaganda. A meta é 
que 30% das contratações de jovens 
em nível de estágio, analistas e assis-
tentes e 20% das contratações de mé-
dia e alta gerência seja composta por 
negros de ambos os sexos.

Para disseminar o conceito do pro-
jeto e garantir uma mudança de pos-
tura na contratação, o MPT convidou 
profissionais de RH das agências para 
reuniões em sua sede, em São Paulo, 
para debater o assunto. Logo em se-
guida as lideranças foram chamadas 
para fazer parte da consolidação do 
pacto recém-assinado. Mais do que 
um documento frio e formal, o que 
se pretende é que CEOs e RHs con-
tribuam com a inclusão étnico-racial, 
informou Valdirene Silva de Assis, 
coordenadora nacional de promoção 
da igualdade e eliminação da discri-
minação no trabalho do MPT.

“A publicidade precisa dessa re-
presentação, mas também é um seg-
mento muito estratégico. Quando o 
setor adere ao pacto, a mensagem é 
de que a inclusão é possível, um ide-
al que pode se materializar. Optamos 
pelo caminho da construção e do di-
álogo, sem a necessidade de uma co-
erção. O projeto é recente, mas as 
contratações já começaram a acon-
tecer. Não temos aqui apenas um do-
cumento, mas uma movimentação 
verdadeira para a inclusão”, afirmou 
Assis, durante a solenidade.

Outras informações apontadas du-
rante o evento é que empresas com 
posicionamento inclusivo são 11 ve-
zes mais inovadoras e têm funcioná-
rios 6 vezes mais criativos, segundo 
um estudo da Accenture.

Faz parte do compromisso das 
agências com o MPT ajudar a qua-
lificar jovens negros para desempe-
nhar papéis essenciais nas agências 
de publicidade. Um projeto piloto 
que começou em junho em Salva-
dor, no bloco afro Ilê Aiyê, com 400 
jovens negros que iniciaram capaci-
tação com empresas de diversas áre-
as, contou também com curso de pu-
blicidade.

Morya, Converse, Unica e SLA, 
agências da região, cederam seus 
profissionais ao projeto e de São 
Paulo participaram profissionais de 
Y&R, Africa e Mutato para dar aulas.

Fazem também parte das ações do 

Pacto, a realização, por parte dos sig-
natários, de mapeamento, identifi-
cação, desenvolvimento e aplicação 
de estratégias de inclusão no merca-
do de trabalho da população negra, 
preferencialmente jovens negras e 
negros egressos do sistema de cotas 
raciais, universitários negros e ne-
gras beneficiários de bolsas ou pro-
gramas sociais de acesso ou perma-
nência na universidade e estudantes 
negros e negras de programas de pós-
graduação, independente da área de 
formação acadêmica. 

O objetivo é ampliar a inclusão, 
permanência e ascensão dessa po-
pulação no mercado de trabalho, as-
segurar a igualdade de oportunida-
des na ascensão profissional dentro 
da empresa, promover debates, fó-
runs, palestras, workshops, cursos, 
mesas redondas dentre outros, abor-
dando o racismo estrutural e institu-
cional, implementar ações afirma-
tivas nos processos de seleção para 
vagas de trabalho, nas diferentes fun-
ções e em todos os níveis hierárqui-
cos da empresa, bem como compar-
tilhar boas práticas.

Assinado formalmente durante o 
Festival do Clube de Criação, em São 
Paulo, no mês de setembro passado, 
o documento conta ainda com par-
ticipação do Meio & Mensagem e da 
Editora Referência, que publica o jor-
nal Propaganda & Marketing.

MERcADO
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Grupo de Atendimento & negócios aposta em Digital Business

C
olocar à disposição dos pro-
fissionais de atendimento as 
principais tendências digitais 

da indústria da comunicação, ofere-
cendo uma atualização necessária 
e útil para enfrentar os desafios dos 
novos tempos, foi a proposta do cur-
so Digital Business Update.

Produzido com exclusividade pa-
ra os associados do GA&N, o cur-
so se configurou uma oportunidade 
de atualização em negócios digitais 
com profissionais multidisciplina-
res de alto nível, referências nas em-
presas ícones do segmento digital 
onde atuam.

Os mais de cem participantes pu-
deram conhecer e aprender com o 
Head of Creative do Zoo, Vinicius 
Malinoski, com Rafaela Lotto do ins-
tayoupix e com a dupla de executive 
criatives da AKQ A Casa, Diego Ma-
chado e Hugo Veiga.

A jornada de 10 aulas abordou te-
mas como estratégia, tendências, 
plataformas, influencers, perfor-
mance, consumidor, liderança, KPIs 
e cenário digital como Programa-
thic Insights. 

João Binda e Ana Raquel S. Her-
nandes, por exemplo, falaram sobre 
as mudanças que o 5G trará para o 
mundo, enquanto Cristiane Irigon 
Amaral, Diretora Executiva da The 
Beauty Box, falou sobre Transforma-
ção Digital no Varejo de Luxo.

Juliana Nascimento, CBO da FBiz 
esclareceu como as marcas deve-
riam repensar suas narrativas e usar 
o máximo do vídeo online com per-
sonalização e significado. Já Rodri-
go Chamorro, Market Insights Le-
ad do Google do Brasil comentou 
sobre o tamanho deste mercado dos 
big numbers do You Tube. Fernando 
Sá, Brand Measurement do Google, 
por sua vez, explicou a mensuração 
de eficiência no YouTube com a fer-
ramenta Brand Lift, sendo que Will 
Zanette, Brand Sales Media Specia-
list do Google, demonstrou como 
é possível trabalhar o You Tube em 
uma perspectiva de crescimento de 
negócios. 

O tema “Conteúdo é tudo” foi tra-
tado pelos executivos da Globosat: 
Leonardo Moura, Head of Product 
and Marketing Planning, Marcos 
Mendes, Executivo de Contas Sênior 
e Marcio Leite, Head of Strategic De-
sign & Innovation, além de Manue-
la Barem, produtora de conteúdo e 
consultora.

A programação do Digital Busi-
ness também incluiu a participa-
ção de especialistas em Facebook e 
LinkedIn. Falando sobre Commu-
nity e Create for Growth, estiveram 
Gus Borrman, Creative Agency Par-
tner e Esther Sá @esther.wars, Cre-
ative Strategist, bem como Paulo 
Loeb, Partner & Head of B2B na 

Fbiz e Lais Orrico trazendo um “Um 
olhar transformador sobre o B2B”.

Uma curiosidade sobre o Digital 
Business do GA&N é que as aulas 
aconteceram nos escritórios de em-
presas da nova economia.  A aula so-
bre Design de Audiências, por exem-
plo, aconteceu na sede do Twitter e 
contou com Vicente Varela, Media & 
Data VP da TBWA\Worldwide, Pe-
dro Lugatto, Product Lead do Goo-
gle Brazil e Thaiza Akemi, Head de 
Arthouse do Twitter. 

A Velocidade no Mobile foi en-
focada por Rodrigo Baroni, Pro-
duct Expert do Google Brasil, João 
Carvalho, CEO da Hands Mobile e 
Adriano Matos, CCO da Grey Brazil. 

A jornada de conhecimento, re-
ferências e inspiração para os asso-
ciados da entidade teve aula de en-
cerramento enfocando o futuro do 
O2O (Online to Offline) abordan-
do a aceleração da tecnologia, o que 
está por vir e suas implicações posi-
tivas e negativas. O tema coube a Fe-
lipe Matos, Head de Bizdev e Expan-
são. Já Aline Rossin, Chief of Client 
Services da Live São Paulo, falou so-
bre o desconforto gerando transfor-
mação e Bruno Guimarães, Dir. de 
Membership Growth da @Mobile 
Marketing Association - MMA La-
tam, explorou o O2O na prática e ci-
tou alguns cases vencedores da pre-
miação.

MERcADO
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A
publicidade não existe ape-
nas para vender produtos e 
serviços. É amplamente co-

nhecida e registrada, desde sempre, a 
contribuição dada pelas agências à di-
vulgação e promoção de movimen-
tos e causas sociais. Não deve haver 
agência no Brasil, seja grande, média 
ou pequena, que já não tenha em al-
gum momento de sua trajetória aten-
dido uma “conta comunitária”, ou se-
ja, apoiado voluntariamente, por meio 
do trabalho de sua equipe de profissio-
nais, uma entidade filantrópica, uma 
ONG, um movimento qualquer de 
natureza social ou caritativa ou uma 
entidade do chamado Terceiro Setor.

Foi assim que bancos de sangue, 
bancos de olhos e de doação de órgãos, 
ONGs que atuam na defesa da causa 
animal ou ambiental, de assistência a 
crianças, idosos ou pessoas carentes e 
outras iniciativas de caráter social, con-
seguiram amplificar sua voz e chamar 
a atenção para suas causas ajudando 
a minimizar o sofrimento humano e 
a deterioração das condições de vida.

Obviamente, não podemos deixar 
de reconhecer também a valiosa con-
tribuição dos diversos meios de comu-
nicação ao disponibilizarem gratuita-
mente o valioso tempo e espaço dos 
seus intervalos comerciais, para viabi-
lizar a veiculação das peças criadas pe-
las agências. Como também os anun-
ciantes e as entidades do mercado que, 
de uma forma ou de outra, procuram 
engajar-se e associar as suas marcas a 

essas iniciativas. 
O tripé sobre o qual se alicerçam 

as campanhas sociais é composto de 
um lado pelos grupos ou comunida-
des com algum tipo de carência e as 
entidades filantrópicas e associações 
sem fins-lucrativos que os represen-
tam, de outro pelas empresas apoia-
doras – sejam as agências por meio 
de seu trabalho, os veículos pela ces-
são de espaço e tempo, e por último as 
empresas através das contribuições fi-
nanceiras e os indivíduos, mais no seu 
papel de cidadãos do que de consumi-
dores, de quem se espera não somen-
te o engajamento como, muitas vezes, 
a própria contribuição direta através 
do voluntariado ou doação de recur-
sos que ajudem a patrocinar e manter 
as iniciativas.

Desde a criação das Santas Casas de 
Misericórdia no século XVI – atuan-
tes até hoje, passando pelo surgimento 
das primeiras ONGs representativas 
nos anos 70 e 80 e do Terceiro Setor 
estruturado a partir dos anos 90, in-
divíduos e grupos organizados se mo-
vimentam visando a solução de pro-
blemas sociais, configurando-se em 
diversos modelos de organização e ge-
renciamento de recursos.

Lançando um olhar sobre o passa-
do, podemos resgatar facilmente cam-
panhas memoráveis, como as da AA-
CD, do CVV, do Banco de Olhos, da 
Fundação SOS Mata Atlântica, da Liga 
de Combate ao Câncer, do Exército da 
Salvação, a recorrentes Campanhas do 

Agasalho e de outras causas como as 
da conscientização sobre o consumo 
de álcool, segurança no trânsito, con-
tra a violência doméstica ou de pre-
venção de doenças sexualmente trans-
missíveis como a AIDS. 

Mais recentemente, com a crescen-
te valorização da diversidade, que co-
locou em pauta a defesa das liber-
dades religiosas, raciais e de gênero, 
multiplicaram-se os movimentos pe-
la igualdade de direitos e a inclusão 
das minorias. Essas demandas sociais 
e culturais refletiram-se imediatamen-
te em campanhas de comunicação que 
estão evidenciando o que sempre se 
soube: o talento e criatividade dos pu-
blicitários pode e deve ser colocado a 
serviço da sociedade. E o fenômeno 
não acontece somente no Brasil, mas 
em todo o mundo.

Segundo o artigo “Cannes, Criativi-
dade e Ativismo”, escrito por Marcio 
Borges, VP executivo e diretor-geral 
da WMcCann Rio para o portal Pro-
pMark, em 2019 três dos oito grandes 
temas do festival de Cannes, envolve-
ram “causas e propósitos para ajudar 
a transformar culturalmente o mun-
do em que vivemos.”

Desse, o primeiro era sobre igualda-
de, diversidade e inclusão. O segundo 
foi “sobre como a criatividade pode 
ser uma força para o bem, ou seja, de 
que forma a criatividade pode inspi-
rar e ser uma força capaz de promover 
uma transformação de hábitos e cultu-
ras no mundo”. E o terceiro “aborda a 
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raiz de todas as transformações e trata 
sobre confiança, ética e transparência”.

Aliás, segundo Pyr Marcondes do 
Meio&Mensagem, Cannes 2019 foi o 
festival “em que as causas mais apare-
ceram em trabalhos premiados, sen-
do a lista de Grand Prix ofertados pelo 
evento um exemplo claro disso, aque-
la em que se registra, historicamente, 
o maior volume de projetos engajados 
em algum tipo de causa; antes, esses 
trabalhos ficaram circunscritos as ca-
tegorias sócio-assistenciais que com-
põem o festival há anos, agora, estão 
por todas as partes, em todos os seg-
mentos de negócios, em todos os paí-
ses e mercados...” 

As entidades do setor também se 
mexem no sentido de promover a 
diversidade e a inclusão das mino-
rias nas agências. O Grupo de Plane-
jamento de São Paulo, por exemplo, 
por meio de seu Grupo de Inclusão, 
lançou este ano a “Melhor no Plural”, 
(leia mais na pág 39) um conjunto de 
ações que inclui pesquisas, conscien-
tização e capacitação de profissionais 
da área, com o objetivo de “identificar 
e propagar ferramentas de aceleração 
de inclusão que sejam capazes de ge-
rar impactos reais nas estruturas das 
agências e empresas”. 

Flavia Spinelli, vice-presidente do 
GP e Global Client Partner do Face-
book, em artigo para o site do Clu-
be de Criação em julho último, de-
clara: “já nas primeiras conversas 
vimos surgir alguns padrões como, 
por exemplo, o fato de sempre estar-
mos tentando oferecer o repertório 
para quem queremos incluir, quando 
muitas vezes deveríamos abrir a cabe-
ça de quem já está na agência a novos 
repertórios. Não deveríamos estar for-

matando gente para caber nas nossas 
caixinhas. Precisamos aprender que o 
que tem fora dela vale muito. Vimos 
também grande parte do nosso pro-
blema no fato de o mercado ainda en-
carar a diversidade como benevolên-
cia e não como negócio. Está mais do 
que provado que empresas mais diver-
sas têm melhores resultados. Enquan-
to não fizermos essa transformação de 
pensamento, não sairemos do lugar”.

Mas se o consumo excessivo de ál-
cool e tabaco, o preconceito contra 
pessoas deficientes, a falta de sangue 
ou órgãos para transplante e a misé-
ria dos moradores de rua foram os te-
mas que mais desafiaram os criativos 
na publicidade de “causas” até aqui, 
atualmente temas como a pedofilia, a 
violência doméstica, a adoção de ani-
mais, o uso de pesticidas, o perigo de 
extinção de alguns animais, o uso ex-
cessivo de celulares e games e as mu-
danças climáticas, são os assuntos que 
alimentam os briefings que chegam à 
mesa dos criativos. 
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As agências, enquanto empresas, 
também se deparam internamente 
com temas como diversidade e respei-
to às minorias, que antigamente se-
riam considerados triviais e que hoje 
obrigam seus dirigentes vir a público, 
dar explicações e tomar posição até 
sobre o comportamento de seus exe-
cutivos, como teve de fazer a África 
no episódio que envolveu José Boralli, 
diretor geral de negócios da agência, 
afastado de suas funções por causa de 
um post publicado no Instagram do 
executivo na noite de domingo, dia 7 
de outubro, após o primeiro turno das 
eleições presidenciais.

causaNdo
Evento na Biblioteca Mário de An-

drade, em São Paulo, reúniu no mês de 
setembro profissionais de marketing 
e publicitários para apresentar cam-
panhas vencedoras em temas sociais 
que ajudaram a mudar o mundo. Essa 
é a pegada do projeto Causando, cria-
do pela Catraca Livre. Alguns desses 



pai e filha. A peça fez parte da cam-
panha “Viva Menos do Mesmo”, que 
convidava a viver menos do mesmo 
e experimentar novas buscas e pon-
tos de vista.

https://catracalivre.com.br/parcei-
ros-catraca/causando/video-mostra-
impacto-da-falta-de-representativi-
dade-na-autoestima/

gêNero
Nike (2019): Em uma peça criada 

pela agência Wieden+Kennedy pa-
ra a Copa do Mundo de futebol femi-
nino na França, a meio-campista An-
dressa Alves mostrou ao mundo como 
venceu o preconceito às garotas fute-
bolistas. Já que só lhe davam bonecas 
quando era criança, o jeito foi jogar 
bola com a cabeça delas.

https://catracalivre.com.br/parcei-
ros-catraca/causando/jogadora-de-
futebol-dribla-estigma-com-bola-de-
cabeca-de-boneca/

shell rimula (2019): Afrodite, de 
70 anos, é uma caminhoneira trans. 
Em sua trajetória, precisou vencer as 
barreiras do preconceito para assu-
mir a direção da própria identidade. 
Essa história foi contada em campa-
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especialistas compuseram o júri que 
elegeu as dez melhores publicidades 
com causa de 2018/2019, divididas 
por categorias. 

Confira, a seguir, as campanhas 
vencedoras de suas respectivas ca-
tegorias.

causa aNimal
güd (2019): A marca de ração e 

a agência J. Walter Thompson Bra-
sil transformaram erros de digitação 
de buscas na web em uma ação bem 
acertada. Quando alguém escrevia 
errado o nome da raça de cachorro 
que procurava na rede, o projeto Bus-
ca Dogues direcionava a pessoa para o 
anúncio de um vira-lata para adoção.

https://catracalivre.com.br/parcei-
ros-catraca/causando/marca-usa-no-
mes-errados-de-racas-em-acao-para-
adocao-de-cachorros/

cidadaNia
livraria cultura (2019): Os perso-

nagens principais de obras renomadas 
– como “O Menino Maluquinho” e 
“O Pequeno Príncipe” – foram apaga-
dos das capas dos livros. O sumiço dos 
protagonistas fez parte de uma cam-
panha, elaborada pela Agência UM, 
para chamar a atenção para o drama 
de crianças desaparecidas.

https://catracalivre.com.br/parcei-
ros-catraca/causando/personagens-
criancas-desaparecidas/

diVersidade
Burger king (2019): O governo 

proibiu uma peça do Banco do Brasil, 
marcada pela pluralidade dos prota-
gonistas. Contra a censura e em nome 
da diversidade, o Burger King respon-

deu, numa ação criada pela agência 
David SP, e anunciou o recrutamento 
de pessoas para seus comerciais. Re-
quisito: ter participado de uma publi-
cidade vetada de banco.

https://catracalivre.com.br/parcei-
ros-catraca/causando/rede-de-fast-
food-faz-video-pela-diversidade-nas-
propagandas/

eTNia
faculdade Zumbi dos palmares 

(2019): Para o que a história distorceu, 
a instituição de ensino resolveu refor-
çar uma característica fundamental 
do maior escritor brasileiro: Machado 
de Assis era negro. O site da campa-
nha, criada pela agência Grey, dispo-
nibiliza inclusive a foto certa do autor 
para ser colada nos livros que o em-
branqueceram.

https://catracalivre.com.br/parcei-
ros-catraca/causando/acao-corrige-
erro-historico-com-imagem-de-ma-
chado-de-assis-negro/

Vivo fibra (2018): O filme “Pen-
teado”, assinado pela agência Africa, 
trouxe à tona temas como autoaceita-
ção, falta de representatividade e au-
toestima, abordados na relação entre 
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@
www.leidominutoseguinte.
mpf.mp.br/#pecasCampanha

nha desenvolvida pela agência Wun-
derman para a marca de lubrificantes 
para caminhões da Shell.

https://catracalivre.com.br/parcei-
ros-catraca/causando/em-campanha-
caminhoneira-trans-diz-como-ultra-
passou-preconceito/

iNclusão
o Boticário (2018): Quem dis-

se que quem não ouve tem que ficar 
fora do coral? Ao mostrar o menino 
Leonan, diagnosticado com surdez 
quando tinha um ano de idade, essa 
campanha de Natal, criada pela agên-
cia AlmapBBDO para O Boticário, 
emocionou quem luta por um mun-
do mais inclusivo.

https://catracalivre.com.br/colu-
nas/dimenstein/campanha-de-na-
tal-de-o-boticario-emociona-ao-fo-
car-inclusao/

políTica
congresso em foco (2018): Um 

debate sobre política nas redes so-
ciais pode ser uma forma de manipu-
lar eleitores, mostrou uma iniciativa 
criada pela FCB Brasil. Para fomentar 
a discussão sobre o assunto, o veículo 
jornalístico e a agência lançaram, em 
meio à disputa presidencial de 2018, o 
Trending Botics, que monitorou ro-
bôs, ou bots, na web.

https://catracalivre.com.br/parcei-
ros-catraca/causando/monitoramen-
to-de-robos-desmascara-manipula-
cao-na-web/ 

susTeNTaBilidade
Corona e Parley for the Oceans 

(2019): A campanha contra o lixo 
plástico no mar, idealizada pela agên-
cia Africa, usou o movimento das on-

das para criar uma partitura e dar voz 
ao pedido de ajuda das águas. O com-
positor americano Donavon Franken-
reiter escreveu a música e a cantora 
brasileira Céu participou da gravação.

https://catracalivre.com.br/parcei-
ros-catraca/causando/acao-contra-li-
xo-plastico-no-mar-compoe-musica-
com-voz-do-oceano/

ViolêNcia seXual
A campanha da Y&R para o Minis-

tério Público Federal visando cons-
cientizar a população sobre o direito 
ao atendimento obrigatório e integral 
de vítimas de violência sexual não foi 
premiada no projeto Causando do Ca-
traca Livre. Entretanto, foi vitorioso 
no Festival de Cannes, conquistando 
3 leões de bronze na mais importan-
te premiação mundial do mercado da 
comunicação.

Desenvolvida com a coordenação 
da Associação Brasileira de Agên-
cias de Publicidade (Abap), para dar 
publicidade à Lei 12.845/2013, que 
garante o atendimento imediato, 
emergencial e integral às vítimas, em 
todos os hospitais integrantes da rede 
do Sistema Único de Saúde (SUS), a 
campanha foi batizada de Lei do Mi-
nuto Seguinte.

Os leões conquistados premiam 
trabalhos que abordem implícita ou 
explicitamente questões de desigual-
dade ou preconceito, destacam ini-
ciativas de comunicação que tragam 
soluções ou impactem positivamen-
te o mundo e ainda celebrem a criati-
vidade voltada à saúde e ao bem estar 
da população por meio da educação 
e da conscientização. Objetivos to-
talmente cumpridos pela campanha 
e Lei do Minuto Seguinte.

Da criação à produção e veiculação 
da campanha, o processo foi de ações 
voluntárias da agência, fotógrafos, ci-
negrafistas, personagens, mídia, in-
fluenciadores, num total de mais de 
100 pessoas trabalhando diretamen-
te, e o apoio de mais de 50 veículos.

A lei do minuto seguinte é resulta-
do de um inquérito civil que a Pro-
curadoria Regional dos Direitos do 
Cidadão (órgão do MPF) conduz 
desde 2016 para investigar as defici-
ências do atendimento na rede pú-
blica de saúde no estado de São Pau-
lo em casos de violência sexual, e foi 
lançada em novembro do ano passa-
do para esclarecer e orientar as víti-
mas de violência sexual, o movimen-
to também deu espaço para que essas 
possam denunciar o descumprimen-
to da lei. 
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Grupo de Mídia RJ investiga perfil do 
profissional do futuro

Q
ue o mundo está em trans-
formação não é novidade, 
mas será que os profissio-

nais de mídia estão acompanhando 
a evolução dos veículos, das platafor-
mas, do mercado, e da comunicação 
como um todo?

Para responder estas perguntas e 
buscar entender e capacitar os pro-
fissionais do mercado neste tema, o 
Grupo de Midia Rio de Janeiro reali-
zou o Mix de Midia Especial, no au-
ditório da PUC Rio.

Segundo Fátima Rendeiro, Head 
Of In Loco University, Associated 
Partner Copenhagen Institute for Fu-
tures Studies, Conselheira do GMRJ 
e Diretora da ABP, debatedora e uma 
das organizadoras, “o evento é fru-
to de uma inquietação do Grupo de 
Mídia do Rio de Janeiro sobre como 
devemos preparar os profissionais 
de Mídia do Futuro e mais do que is-
so entender os desejos e necessidades 
desses novos talentos”.

Não é de hoje que entidades profis-
sionais buscam adequar-se aos novos 
tempos e oferecer conteúdo e capaci-
tação para melhorar a performance 
dos profissionais e consequentemen-
te da própria categoria e do mercado, 
em uma reação em espiral ascenden-
te. No Grupo de Midia Rio de Janeiro 
não tem sido diferente e para acom-
panhar o futuro da atividade de mídia 

foi criado o Mix de Mídia, um even-
to regular onde as empresas aportam 
conteúdos que nunca são comerciais 
e sim de interesse do mercado, tais 
como pesquisas, lançamentos e estu-
dos que sejam de interesse de todos.

Contudo, o evento que se propôs 
entender o papel do mídia em um 
mundo em transformação foi espe-
cial e totalmente dedicado a falar so-
bre o departamento, a área, os pro-
fissionais e toda série de variáveis 
envolvidas com o assunto.

Tendo como moderador o pre-
sidente da entidade, Antonio Jorge 
Alaby Pinheiro, Sócio Diretor da Mí-
dia1 – A Rede, o painel que foi ponto 
de partida para o debate contou com  
Adriana Hack, Sócia Fundadora da 
Casa 7, Flávio Cordeiro, Sócio Fun-
dador da Binder, historiador e psi-
cólogo, Luiz Ritton, Sócio da Con-
sultoria CreWorker e Carol Althaler  
- Analista Cultural.

Para Pinheiro, “faz tempo o GMRJ 
vem analisando as mudanças que as 
funções de mídia vem sofrendo, o 
quanto vem evoluindo o trabalho no 
dia a dia dos profissionais dessa área 
e os novos desafios para acompanhar 
as mudanças estruturais do negócio 
da comunicação, então este evento é 
uma continuidade deste trabalho de 
observação”.

Já Luiz Ritton aponta que vai ser 

preciso em algum momento ter uma 
conversa mais “ácida” e mais dura, 
pois o profissional de mídia esta ca-
minhando para ser apenas um exe-
cutor financeiro e coletor de números 
frios proveniente das diversas plata-
formas, para outros enxergarem a in-
teligência nos dados. Em sua opinião, 
muito da culpa desta situação foi do 
próprio mídia que não procurou re-
ver seu formato , não quis preparar a 
nova geração e ficou ainda mergulha-
do em “louros” e relações antigas que 
não souberam se reinventar. As agên-
cias e os profissionais precisam rapi-
damente entender para onde querem 
ir, afirmou.

Da mesma opinião é Adriana Ha-
ck: “Questionar e rever os papéis é 
uma atitude urgente para garantir 
relevância do profissional no mer-
cado. O encontro foi rico, questio-
nador e nada óbvio”.

Os temas e questões levantados pe-
los participantes acabaram por moti-
var o GMRJ a iniciar depois do even-
to uma pesquisa quantitativa e outra 
qualitativa para identificar a opinião 
dos profissionais de mídia do merca-
do carioca, saber seus questionamen-
tos, elucidar angústias e visões sobre o 
mercado. O resultado deve ser apre-
sentado até fevereiro de 2020 por oca-
sião do aniversário do Grupo de Mi-
dia do Rio de Janeiro.

MERcADO

QUem é o pRoFissionaL 
de mídia?

@
www.midiarj.org.br
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ALMOçO

FinaL de TempoRada

Celebrando 21 anos e caminhan-
do para exercer a maioridade no 
ano de virada de década, o CENP 
começa 2020 com dois novos in-
tegrantes em sua diretoria: Dudu 
Godoy, que assume como 1º vice-
presidente, e Enrico Gianelli, co-
mo 3º vice-presidente. Dudu e En-
rico substituem Luiz Lara e Fred 
Müller, que deixam a diretoria de-
pois de longos e relevantes servi-
ços prestados à autorregulação éti-
co-comercial.

Durante reunião do Conselho 
Superior, além de Luiz Lara e Fred 
Müller, que deixaram a diretoria, 
foi também reconhecida a contri-
buição de Renato Pereira que, as-
sim como Fred, deixou o Conse-
lho. Todos fizeram uso da palavra 
enaltecendo a importância da en-
tidade como fórum do mercado 
para o enfrentamento dos desafios 
que todos os dias se apresentam e 
demandam unidade das entidades 
que compõem o CENP.

C
omo sempre acontece, a últi-
ma reunião de 2019 do Con-
selho Superior do CENP an-

tecedeu o tradicional almoço de 
confraternização da entidade, no 
último dia 10 de dezembro.

Líderes do mercado da comu-
nicação se encontraram, em São 
Paulo, representando entidades 
fundadoras, associadas, aderentes, 
profissionais e outros convidados 
que se dedicaram às atividades do 
CENP em 2019.

O evento também foi prestigia-
do por Duílio Malfatti, Secretário 
de Publicidade do Governo do Es-
tado de São Paulo.

Publicitários de Veículos, Agên-
cias e Anunciantes demonstraram 
e brindaram a autorregulação éti-
co-comercial, a representatividade 
da entidade e a pluralidade de su-
as iniciativas de valorização da éti-
ca concorrencial e da transparên-
cia nos negócios.

Fred Müller

Caio Barsotti e Duílio Malfatti

Luiz LaraRenato Pereira

Reunião e almoço marcam confraternização do cEnp
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Orlando Marques, Caio Barsotti, 
Glaucio Binder e Melissa Vogel

Orlando Marques, Fernando Vieira de Mello Filho,
Caio Barsotti e Duílio Malfatti

Alexis Pagliarini, André Lacerda, Guilherme Rabboni, 
Fernando Silveira, Caio Barsotti e João Daniel Vale

Frank Alcântara, Paulo Chueiri, Enrico Giannelli, Renato Pereira, 
Caio Barsotti e Rodrigo Neves

Caio Barsotti, Adriana Cury, Oscar Mattos, 
Silvia Tommasini e Páris Piedade Neto

ALMOçO

conFRaTeRniZaÇÃo 2019
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Enrico Giannelli, Thiago Brito e Caio Barsotti

Dr. Tercio Sampaio Ferraz, Caio Barsotti e 
Ricardo Nabhan 

Guilherme Rabboni, Glaucio Binder, Orlando Marques e 
Daniele Santos

Armando Ferrentini, Caio Barsotti e 
Humberto Mendes

Oscar Mattos e Marcelo Pacheco Monzo

Ricardo Menezes e Dudu Godoy Romeu Silvestre, Marcos Barbosa e Rafael Sampaio

Duílio Novaes, Ana Magalhães, Juliana 
Andrade e Natália Gandolfe

Caio Barsotti e Enio Vergeiro

Fernando dos Santos Silveira e Alexis Plagliarini Edney G. Narchi e Paulo Chueiri

Adriana Cury e Oscar Mattos Ricardo Nabhan, Dr. Tercio S. 
Ferraz e João Luiz Faria Netto

Caio Barsotti, Flávio Correa e Luiz Leite Ricardo Pedreira, Luiz Valente e Caio Barsotti Marcio Toscani, Armando Ferrentini e
Eduardo Correa
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C
ENP é mais que uma si-
gla. É uma referência, 
uma bússola, um guia de 

boas práticas que há 20 anos aju-
da a manter no Brasil um ambien-
te de negócios ético, seguro, trans-
parente, sustentável e com elevado 
padrão de qualidade na propa-
ganda.

O texto acima faz parte da campa-
nha publicitária para celebrar seus 
20 anos e ressaltar o valor ético que 
a entidade tem para a publicidade 
brasileira e o ambiente de negócios 
da comunicação.

Criada pro bono pela Área G, li-
derada por Alexandre Gama, a cam-
panha está cumprindo até o final do 
ano o plano de veiculação pretendi-
do, contando com o apoio e adesão 
de veículos como Meio & Mensa-
gem, PropMark, jornais Valor Eco-
nômico, O Globo, Extra, jornais as-
sociados da ANJ, revistas associadas 
da ANER, revista Pais & Filhos, rede 
de emissoras Associadas da ABERT, 
rádios CBN, Bandeirantes, Band-
News e Alpha FM que veicularam 
gratuitamente as peças adaptadas 
especialmente para cada um.

“Agradecemos imensamente às 
entidades associadas ao CENP e aos 
veículos que, sempre apoiadores das 
causas da publicidade brasileira, vei-
cularam pro bono a campanha que 
destaca em suas peças os diferen-
ciais, propósitos e serviços prestados 
pelo CENP ao mercado publicitá-
rio”, destaca o presidente da entida-

de, Caio Barsotti.
É a autorregulação ético-comer-

cial madura e técnica no merca-
do publicitário que tem garanti-
do a participação e o respeito entre 

todas as partes que compõem o 
negócio: Anunciantes, Agências e 
Veículos. E esta característica da 
entidade está explícita, por exem-
plo, nos anúncios que destacam tí-
tulos como “Compromisso Ético 
Na Prática.” ou ainda “Concorrên-
cia Especulativa ninguém precisa.” 
e “Compliance É a Nossa Praia”. Ou 
simplesmente CENP.

20 AnOS

campanHa 
insTiTUcionaL - 20 anos

@
 www.cenp.com.br/
campanha-20-anos



apRendendo com QUem
Tem TaLenTo

N
o final dos anos 60 o atendimento da con-
ta publicitária da São Paulo Alpargatas era 
dividido entre a Standard (hoje Ogilvy) e a 

J.W.Thompson. Campanhas de encerados Locomotiva, 
jeans Far-West, tênis Bamba e Conga, colchas Madri-
gal, sandálias Havaianas, tinham forte presença na mí-
dia durante o ano todo.

Um dos produtos mais importantes era Havaianas. 
Com uma população de cerca de 90 milhões, no Bra-
sil eram vendidos mais de um par deste chinelo a cada 
ano. Era consumido para o lazer (praia, clube), também 
para uso diário e até para o trabalho, nas classes sociais 
mais baixas.

Proliferaram concorrentes. Produtos de menor quali-
dade de matéria prima e acabamento logo foram intitu-
lados de “fajutas”. O produto Havaianas se posicionava 
como as que “não têm cheiro, não deformam, não sol-
tam as tiras”. Era líder inconteste de mercado.

A Thompson, detentora da conta, submeteu à apro-
vação do cliente uma nova linha de comunicação, utili-
zando-se dos personagens que o humorista Chico Aní-
sio apresentava em um programa semanal de TV, que 
tinha enorme audiência.

Aprovada a estratégia, a criação desenvolveu perto de 
seis roteiros, cada um com um personagem vendendo 
os atributos do produto.

Os roteiros foram apresentados ao Chico Anísio em 
uma reunião que contou com a presença de todo o staff 
da agência (planejamento, atendimento, criação e mí-
dia). O fantástico humorista ouviu pacientemente os 
roteiros apresentados e no final elogiou e parabenizou 
a agência pela ideia.

Entusiasmado, pediu permissão para colaborar, fazen-
do pequenas alterações nos textos de seus personagens. 
Afinal, ninguém melhor do que o criador dos persona-
gens para utilizar melhor os “cacos” de cada um.

Pegou uma caneta e ali mesmo fez as alterações que 
julgava necessárias. Foram várias e ficou muito melhor.

Presente nesta reunião, representando a área de mí-
dia, fiquei impressionado com a capacidade criativa do 
humorista.

E assim foi ao ar a primeira campanha de Havaianas 
utilizando os personagens criados por Chico Anísio. Um 
sucesso que perdurou anos.

N.e.: o texto de José francisco Queiroz foi publicado ori-
ginalmente no livro “É o que parece!” que celebra os vinte 
anos do clube dos 100 amigos e que pode ser adquirido 
no site da app Brasil –  http://appbrasil.org.br

cRônIcA

 Dezembro, 2019 - CENP Em rEvista - 51



52 - CENP Em rEvista - Dezembro, 2019

cURTAS

CENP TEM NOVOS VICE-PRESIDENTES

RODRIgO NEVES é NOVO PRESIDENTE DA AESP ELEITO NOVO 
PRESIDENTE DA 
FENAPRO

A diretoria do CENP ganhou dois no-
vos integrantes: Dudu Godoy, que as-
sume como 1º vice-presidente, e Enri-
co Giannelli, como 3º vice-presidente. A 
eleição e posse foi realizada pelo Con-
selho de Administração e Governan-
ça, reunido no início de dezembro, em 
São Paulo. 

Dudu e Enrico substituem Luiz La-
ra e Fred Müller, que deixam a diretoria 
depois de longos e relevantes serviços 
prestados à autorregulação ético-co-
mercial. “A dedicação, competência e 
generosidade deles foram fundamen-
tais para a governança do CENP”, diz 
Caio Barsotti, presidente do CENP.

Dudu, como todos conhecem 
Eduardo de Godoy Pereira, é vice-
presidente Executivo do Grupo DAN – 
Dentsu Aegis Network e tem intensa 
vida associativa: é presidente do 

Sinapro-SP e do Conselho Superior da 
ABMN e vice-presidente da Fenapro 
e do Camp, Clube Associativo dos 
Profissionais de Marketing Político.

“Não concebo a vida profissio-
nal sem intensa ação em entidades 
que defendam o modelo brasileiro 
de publicidade. Espero seguir con-
tribuindo com esta causa meritória 
e vital para o futuro da nossa ativida-
de”, diz ele. 

Jornalista e publicitário, Dudu é for-
mado pela PUC de Campinas, especia-
lista em Marketing pela Escola Trevisan 
e mestre pela The George Washington 
University.

Enrico é formado em Direito pela 
PUC e pós-graduado pela FGV e pela 
Universidade de Berkeley atuando 
como publicitário há mais de 15 anos 
sempre na área comercial de veículos 

de comunicação. “A publicidade está 
sendo desafiada a se reinventar em 
todos os seus aspectos. O desafio é 
bem-vindo e os pilares que a tornaram 
um dos segmentos mais competitivos 
da economia continuam promovendo 
o que de melhor é feito na atividade”, 
diz ele.

Com o ingresso de Dudu e Enrico, a 
diretoria do CENP passa a ter a seguinte 
constituição: 
Presidente:
Caio Barsotti
1° vice-presidente:
Eduardo de Godoy Pereira
2° vice-presidente:
Patrick Sabatier
3° vice-presidente:
Enrico Gianelli
Diretores:
Carlos Rubens Doné
Cesar Augusto Ferreira Paim
Antônio Carlos de Moura

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

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

Daniel Queiroz, COO do grupo Du-
ca e sócio da Ampla Comunicação de 
Recife, é o novo presidente da Fena-
pro, uma das entidades fundadoras 
do CENP.

Queiroz assume no lugar de Glaucio 
Binder, sócio da Binder, que sai após 
seis anos na entidade.

Daniel estava na função de vice-pre-
sidente regional Nordeste e prome-
te inspirar confiança nos associados, 
ter princípios claros e propósitos en-
gajadores.
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nOSSOS nÚMEROS

13.510
Agências Cadastradas

1057
Processos Avaliados

O ambiente de autorregulação 

será tão melhor quanto maior 

for o conhecimento a seu 

respeito e mais elevados os 

níveis de relacionamento. 

Para o CENP isto também 

se dá pela qualidade do 

atendimento. Por este motivo, 

uma enquete de satisfação é 

enviada semanalmente a todos 

aqueles que fizeram contato ou 

foram contatados por algum 

profissional de nossa equipe. 

Confira os resultados:

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

**  Entrada em vigor da lei nº 12.232/10

ENQUETE DE SATISFAÇÃO

AGÊNCIAS CERTIFICADAS

1904

3110

3909

2506**

2255

1812

1457

1275

2358

3623

3800*

2544

1991

1522

1311

2728

3753

3532

2191

2001

2002

2003

2004 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
Fonte: cEnpAté 28 de novembro de 2019

Até 28 de novembro de 2019

Até 28 de novembro de 2019

CERTIFICAÇÃO

193
(33%)

371
(63%)

19
(3%)

9
(1%)

Acima do Esperado

Dentro do Esperado

Abaixo do Esperado

Muito abaixo

Dados consolidados até Outubro/19

Total de Envios: 9.754
Total de Respostas: 592
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cARTAS
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É com grande satisfação que li maté-
ria sobre as recomendações do CENP 
com os princípios de melhores práti-
cas no ambiente digital. Realmente é 
assunto de grande interesse para todo 
o mercado e faço votos que seja um 
compromisso não só no papel mas 
que tenha reflexos nas relações comer-
ciais de todos os envolvimento com 
comunicação de marcas e empresas.

Ruth Soares Santos, Recipe, PE

Parabenizo mais uma edição da re-
vista do CENP, embora esta última 
edição tenha me chegado às mãos 
com excessivo atraso. Reputo a quali-
dade editorial como uma das melho-
res do setor, mesmo em se tratando de 
assuntos tão áridos, densos e normati-
vos, mas de relevante importância pa-
ra gestores e profissionais do negócio 
da publicidade.

Silvio Severiano, Campinas, SP

Prezado Sr. Caio Barsotti,
Apenas hoje tive a oportunidade de 

ver a edição de Junho/Julho de 2019 
de CENP Em Revista  (Ano 15 Nº. 59)

Nela encontrei publicada na íntegra 
em 3 páginas minha carta relativa aos 
50 Anos do Grupo de Mídia.

Quero agradecer-lhe a atenção e à 
oportunidade de apresentar minha 
versão dos fatos.

Cordialmente,
 

Antonio Luiz Accioly Netto, Lisboa

Parabéns a todos os profissionais que 
seguem trabalhando e apoiando a au-
torregulação publicitária, as Normas-
Padrão e o CENP.

Mais uma vez, o mercado juntou for-
ças para modernizar o modelo de ne-
gócios que nos trouxe até aqui. 

Quando olhamos para tantos ou-
tros setores da economia que não dis-
põem de uma tradição de autorre-
gulação, como a publicidade dispõe, 

vemos com clareza o tamanho do que 
fizemos e a responsabalidade de man-
ter esta instituição vigorosa e atualiza-
da, num mundo que se reinventa a ca-
da momento

Sérgio Ricardo, Natal, Rio Grande do 
Norte 

Quem se aprofunda um pouco que 
seja na metodologia do CENP-Meios 
não pode deixar de se assombrar com a 
maravilha que é este sistema de mensu-
ração de investimento em publicidade.

Tinhamos o Inter-Meios, que já era 
extraordinário e agora, graças à inicia-
tiva do CENP, temos algo ainda me-
lhor e mais preciso, com dados apu-
rados com rigor máximo, permitindo 
ao mercado ter o pulso da publicida-
de no Brasil.

É mais um grande serviço que o 
CENP presta ao mercado. Parabéns

 
Renato César, Joinville, Santa Catarina
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