
Ano 16   /   Nº 62   /   Março 2020   /   www.cenp.com.br

Ano 16   /   Nº 62   /   Março 2020   /   www.cenp.com.br

CONGRESSO NACIONAL COMEMORA

70 ANOS DA ABAP

O CENP é uma entidade de ética, com atuação nacional, criada e mantida pelo mercado publicitário 
para assegurar boas práticas comerciais entre Anunciantes, Agências e Veículos, a partir da 
aplicação das Normas-Padrão da Atividade Publicitária. Saiba mais sobre o CENP na pág.15

InfoCENP

Agenda do Mercado

Conteúdos CENP

Na Mídia

CENP-MEIOS
Investimento em mídia via 

agências chega a
R$ 12,5 bilhões
 até setembro

COMPLIANCE
A remuneração pelos 

serviços das agências de 
publicidade

COMITÊS
Saiba mais sobre o 
funcionamento dos 
Comitês Técnicos

do CENP 
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Confira a nova Resolução 02/2019 - 

Compromissos com Pesquisa de Mídia 

- Anexo “A” das Normas-Padrão, que 

entrou em vigor em 1º de janeiro, 

com mudança do enquadramento das 

agências com base na receita de mídia. 

https://www.cenp.com.br/

documentos/normas-padrao

A qualidade dos dados do CENP-

Meios começa pelas informações 

fornecidas pelas agências participantes 

do sistema e dos PIs emitidos por 

elas aos veículos de comunicação. 

A precisão no preenchimento dos 

PIs evita referências imprecisas ao 

mercado. 

Com esta finalidade, o Grupo de 

Mídia São Paulo, entidade aderente ao 

CENP, elaborou a cartilha CENP-Meios, 

detalhando o procedimento necessário 

que as agências de publicidade 

possam seguir o correto envio, leitura 

e consolidação dos metadados ao 

sistema.

A cartilha está disponível em 

https://bit.ly/2VKcWyB

RESOLUÇÃO EM VIGOR

CARTILHA CENP-MEIOS

https://bit.ly/2IxnSru

O MODELO EM VÍDEO

O que nós e nOssas entidades 
fundadOras fizemOs nas últimas 

semanas Ou planejamOs fazer em breve

NOSSOS NúMEROS - AGÊNCIAS CERTIFICADAS

AGÊNCIAS CADASTRADAS
13.543

PROCESSOS AVALIADOS
157

1812

1522

1457

1298

1311

1220

2015

2016

2017

2018

2019

2020

fonte: Cenpaté 1º de março de 2020

A certificação tem validade de 

1 a 5 anos, conforme os critérios 

estabelecidos nas Normas de 

Habilitação, e está condicionada 

ao cumprimento das normas 

e estatutos sociais. A agência 

solicitante recebe a informação 

sobre o prazo em que deve 

revalidar o seu certificado. O 

documento emitido pelo site tem 

validade de 90 dias e pode ser 

impresso quantas vezes forem 

necessárias, desde que esteja 

vigente.

Mecanismo rápido, prático e 

seguro!

VOCÊ SABIA?

https://www.cenp.com.br/documentos/normas-padrao
https://www.cenp.com.br/documentos/normas-padrao
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•  O fim da Brandless. O encerramento 

da empresa que pretendia vender pela 

internet produtos sem marcas fortes, 

comprova, uma vez mais, o grande 

valor das marcas.

•  Como solucionar a baixa retenção no 

mobile? A Criteo e o AdAge Studio 

30 produziram white paper sobre o 

assunto.

•  Como se destacar na multidão. Artigo 

lista recomendações para evitar que, ao 

final de um processo semelhante ao de 

seus concorrentes, os executivos dessa 

área acabem produzindo campanhas 

que, na essência, dizem a mesma coisa.

•  Emoção, lançamento e comerciais 

longos dominaram o SuperBowl. Meio 

que na contramão do que acontece no 

mercado, o SuperBowl 54 teve um ar de 

revival.

•  As profundas raízes do marketing de 

conteúdo. Um abrangente relato sobre 

a história da ferramenta, que tem suas 

raízes ainda no século XIX.

•  Duas importantes empresas de 

produtos de consumo decidiram 

aumentar seus investimentos em 

publicidade. A Kraft Heinz em mais 

30% e a Under Armour para 12% de 

sua receita.

•  Laurent Simon, da VMLY&R no Reino 

Unido, lembra que o maior problema 

do marketing e da comunicação 

continua sendo o de sempre: a 

apatia dos consumidores, pois 96% 

simplesmente ignoram o que fazemos, 

92% acham os anúncios e comerciais 

chatos e 72% preferiam pagar a mídia 

do que ter que vê-los.

•  A FTC e o Ofcom vão estabelecer 

padrões mais rígidos para as atividades 

dos influenciadores e normas para 

regular as mídias sociais.

•  Na conferência anual da ISBA, a 

entidade dos anunciantes britânicos, 

sua presidente Elisabeth Fagan 

apresentou suas propostas e planos, 

em conjunto com a Advertising 

Association, para “reconstruir a 

confiança dos consumidores na 

publicidade através de cinco passos 

essenciais”, que se espera serem 

adotados e seguidos pelos anunciantes 

e suas agências, bem como os veículos.

•  Alessandra Bellini foi contratada 

em 2017 como CCO pela Tesco, a 

principal rede de supermercados do 

Reino Unido, assumindo o comando 

de seu marketing, mas com uma visão 

e missão bem mais amplas, de modo 

a atender a clientela como foco de 

tudo o que a companhia de mais de 

um século faz, seguindo sua histórica 

tradição de inovar em benefício aos 

consumidores e deixando de lado a 

obsessão pela rentabilidade e outros 

aspectos do negócio que atendiam 

mais seus acionistas que seus clientes.

•  Artigo na AdAge aborda a questão 

da extensão do pagamento, para 90 

e até 120 dias, forçada pelas áreas 

de procurement e finanças para a 

cadeia produtiva da publicidade. Isto 

está acabando com a rentabilidade 

e prejudicando a qualidade da 

criatividade em aspectos como a 

produção de peças publicitárias e o 

trabalho das agências.

CONFIRA AS úLTIMAS 
EDIÇõES
Também em podcast

A enquete de satisfação que avalia 

os pontos de relacionamento do 

CENP encerrou o ano com indicadores 

favoráveis. Das 85 respostas recebidas, 

95% dos respondentes consideraram 

o atendimento em níveis satisfatório 

ou superior (para 39% delas o 

atendimento foi considerado acima do 

esperado. Para 56%, o atendimento 

ficou dentro do esperado).

SATISFAÇÃO COM 
ATENDIMENTO

33
(39%)

48
(56%)

1
(1%)

3
(4%)

Acima do Esperado

Dentro do Esperado

Abaixo do Esperado

Muito abaixo

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.

Dados consolidados até Fevereiro/2020

Total de Envios: 786

Total de Respostas: 85

http://www.cenp.com.br/conteudos-cenp
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Cenp-meiOs

INVESTIMENTO EM MÍDIA VIA AGÊNCIAS 
CHEGA A R$12,5 BI ATÉ SETEMBRO DE 2019
painel chegou a 226 agências participantes, graças à parceria de software 
houses e pode aumentar ainda mais nos próximos meses. no ano 
passado, eram 78 as agências participantes. veja a nota técnica do CtCm.

1 - O CENP-Meios é um painel 
composto por dados do investimen-
to em mídia de 226 das principais 
agências do país, com uma repre-
sentatividade e robustez sem para-
lelo no mercado internacional (EUA 
e Europa). Em seu 3º ano, é monito-
rado pelo CTCM – Comitê Técni-
co CENP-Meios*, que reúne espe-
cialistas e dirigentes representantes 
de anunciantes, agência e veículos. 
Dado o sucesso da iniciativa junto 
ao mercado, tivemos um acréscimo 
de 150 agências entre os painéis de 
2019 e 2018, o que inviabiliza com-
parações entre os períodos.

2 - As informações fornecidas pe-
las agências de forma consolida-
da, por meio, região e período, são 
aquelas dos Pedidos de Inserção 
(PIs) efetivamente executados pe-
los veículos e que compõem os re-
gistros contábeis das agências. O 
CENP não tem acesso aos dados de 
cada cliente da agência. 

3 – A partir deste ano os dados 
de investimento no meio internet 
são disponibilizadas em cinco seg-
mentos: Busca, Social, Vídeo, Áu-
dio e Display/Outros, segundo o 
preenchimento dos PI – Pedidos de 
Inserção pelas agências. Os inves-
timentos em publicidade nas pla-
taformas digitais dos veículos dos 

INVESTIMENTOS EM MÍDIA, REALIZADOS POR 226 AGÊNCIAS DE 
PUBLICIDADE, POR MEIO DE COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO

PUBLICADO EM JANEIRO/2020

         Cinema     R$         49.732   0,4%

         Internet     R$   2.595.887 20,7%
        Valor faturado (000) Share
Áudio        R$          6.376    0,2 %
Busca        R$      317.155  12,2 %
Displays e outros     R$  1.445.458  55,7 %
Social        R$     582.205  22,4 %
Vídeo        R$     244.693    9,4 %

         Jornal     R$      335.085   2,7%

         OOH/Mídia Exterior   R$   1.336.565 10,7%

         Rádio     R$      575.429   4,6%

         Revista     R$       119.567   1,0%

         Televisão Aberta    R$   6.639.465 53,0%

         Televisão por assinatura   R$      872.958   7,0%

         Total     R$ 12.524.688 100%

@https://www.cenp.com.br/
cenp-meios-apresentacao

meios Jornal, Revista e TV por As-
sinatura foram alocados nos respec-
tivos meios.

4 – O CENP-Meios contou com 
a verificação da KPMG para aná-

* CTCM – Comitê Técnico 

CENP-Meios é organismo de 

apoio técnico ao Conselho 

Superior das Normas-Padrão, 

responsável pela implanta-

ção do sistema e seus desdo-

bramentos. Saiba mais em:

https://www.cenp.com.br/cenp-meios-comite

lise de integridade e segurança do 
sistema.

7,0%
53,0%

0,4%

2,7%

4,6%

1,0%

20,7%

10,7%
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Cenp

CONSElHO SupERIOR DAS NORMAS-
pADRãO TEM NOVOS INTEGRANTES
eduardo schaeffer, diretor de negócios integrados em publicidade 
da Globo, e denis Onishi, senior media manager na fCa fiat Chrysler 
automobiles, são os novos integrantes do Conselho superior 

veis Zap e diretor de inteligência 
digital. Ele substitui Flávia Moli-
na no Conselho Superior das Nor-
mas-Padrão.

Já Denis Onishi passa a ser um 
dos representantes da ABA no Con-
selho. Ele é Senior Media Manager 
na FCA Fiat Chrysler Automobiles.

Eduardo Schaeffer foi indica-
do pela Abert para uma das 
vagas reservadas à entidade 

no Conselho. “A intensa renova-
ção da publicidade não prescinde 
da autorregulação praticada pelo 
CENP”, diz Eduardo. “Os parcei-
ros Anunciantes, Agências e Veí-
culos têm muito o que discutir na 
busca do aprimoramento do mo-
delo brasileiro de publicidade. O 
CENP é o melhor lugar para estas 
conversas”. 

Eduardo trabalha no Grupo Glo-
bo desde 2006, tendo sido CEO da 
plataforma de classificados de imó-

Eduardo, indicado pela Abert Denis, indicado pela ABA

Quem integra o Conselho Superior
O Conselho Superior das Normas-

Padrão é o principal organismo nor-

mativo do CENP. Presidido por Caio 

Barsotti, é composto por representan-

tes de Agências de Propaganda, Anun-

ciantes e Veículos de Comunicação. 

É o fórum natural de reflexões cria-

do para formular referências de me-

lhores práticas que contribuam para o 

franco desenvolvimento da publicida-

de brasileira.

Integram também o Conselho Clau-

dia Fernandes, Sérgio Pompílio, Patri-

ck Sabatier e Sandra Martinelli pela 

ABA, Eduardo Simon, Luiz Lara, Marcio 

Santoro, Marcia Esteves, Marcio Toscani 

e Rodolfo Medina pela Abap, Fernando 

J. Fischer, Luiz Cláudio da S. Costa, Pau-

lo Saad Jafet, Carlos Rubens Doné, Fla-

vio Lara Resende, Frank Alcântara, Pau-

lo M. de Carvalho Neto, além do próprio 

Eduardo, pela Abert, Enrico Giannelli, 

Gilberto Corazza, Herbert Zeizer e Ro-

berto Nascimento pela ABTA, Rafael Me-

nin Soriano, Ricardo R. da Silva e Adria-

na Cury de Melo pela Aner, Gian Marco 

Santamaria, Marcelo Pacheco Monzo, 

Antonio Carlos de Moura e Ricardo Pe-

dreira, pela ANJ, Fabiana Soriano, 

Luiz Roberto F. Valente Filho e João 

Batista de Oliveira pela Central de 

Outdoor, Eduardo de Godoy Pereira, 

Geraldo Martins de Brito, Rino Ferrari 

Filho, Clovis Speroni, Cesar Augusto 

F. Paim e Ricardo Nabhan de Barros 

pela Fenapro, Thomaz Naves e Va-

léria Luz pela ABMN, Eduardo Alva-

renga e Paulo Stephan pela ABOOH, 

Luiz F. Castro Rodovalho e Márcio 

René pela Fenapex.

https://www.cenp.com.br/sobre-o-
cenp/conselho-superior
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Em Sessão Solene dia 3 de 
março, o Congresso Na-
cional homenageou os 70 

anos da Abap, defendendo as li-
berdades de imprensa e de publi-
cidade profissional.

Participaram da cerimônia a 
presidente do Instituto Palavra 
Aberta, Patricia Blanco, o pre-
sidente do Conar, João Luiz Fa-
ria Netto, o presidente do CENP, 
Caio Barsotti, parlamentares, au-
toridades públicas, a diretoria da 
ABAP Nacional, presidentes das 
ABAPs regionais, ex-presidentes 
da ABAP Nacional e lideranças 
do setor da comunicação brasi-
leira. A sessão foi conduzida pelo 
deputado Kim Kataguiri, do De-
mocratas-SP, que propôs a home-
nagem à ABAP.

Criada em 1949 e presente em 
13 estados, a ABAP é considera-
da a maior entidade do segmen-
to na América Latina, com 200 
agências associadas, que repre-
sentam mais de 70% de todo o 
investimento publicitário brasi-
leiro em mídia. A entidade, des-
taca o site Propmark, inspirou a 

Lei 4680/65, conhecida como Lei 
da Propaganda, e contribuiu pa-
ra a aprovação da Lei 12.232, que 
regulamenta os critérios para lici-

tações públicas.
Veja a seguir trechos dos dis-

cursos proferidos na Sessão So-
lene.

Deputado 

Rodrigo 

Maia, 

presidente 

da Câmara 

dos 

Deputados

Trata-se de excelente oportunidade 
de os partidos que têm representação 
nesta Câmara dos Deputados 
reconhecerem os serviços prestados por 
esta associação.

A publicidade não apenas estimula 
o desenvolvimento econômico como 
também cumpre importante papel 
no plano econômico e desempenha 
importante papel no plano cultural, 
ao prover recursos para os mais 
diferentes meios de transmissão de 
ideias e pontos de vista. Neste contexto 
é possível dizer que sem o mercado 
publicitário é até difícil falar em 
liberdade de imprensa.

SESSãO SOlENE NO CONGRESSO
COMEMORA OS 70 ANOS DA ABAp
“Onde há publicidade forte, há imprensa forte”, disse mário d’andrea, 
presidente da abap, durante a solenidade realizada no plenário ulysses 
Guimarães, na Câmara dos deputados

Capa

Deputado 

Kim 

Kataguiri 

(DEM-SP)

https://bit.ly/3cJfxiq
Estamos aqui para homenagear os 70 

anos da Abap e, entrando na questão 
da livre iniciativa, também parabenizar 
o setor publicitário pela capacidade 
de se autorregular, que é fundamental, 
deveríamos expandir isso para 
outros mercados. Eu, como deputado 
liberal, sou um dos combatentes da 
mentalidade que deve ser a burocracia 
de Brasília que deve ditar como cada 
setor deve funcionar. Acredito 
no exato contrário.
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Deputado 

Arthur Maia 

(DEM-BA)

https://bit.ly/39scyc6
Todo direito tem um custo. A 

atividade publicitária contribui de 
maneira proativa, gratuita para o 
estado, para que o direito de livre 
expressão seja garantido 
a todos.

Deputado 

Eduardo 

Bismarck 

(PDT-CE)

https://bit.ly/38sVGjW
Existe uma relação íntima entre o 

mercado publicitário e a possibilidade 
de uma imprensa forte e independente. 
É importante ressaltar também que 
democracias de alta qualidade precisam 
de uma imprensa livre e atuante, de 
mais diversidade de concorrência, com 
mais jornais, mais revistas, mais sites 
e, principalmente, mais agências. Tudo 
isso significa mais empregos, mais 
inteligência, mais desenvolvimento.

O mercado publicitário deve 
ser resguardado e não pode ser 
instrumentalizado em benefício deste 
ou prejuízo daquele.

Mário 

D’Andrea, 

presidente 

da Abap

https://bit.ly/2TDYW6Y
Não é por coincidência estamos 

aqui, na Câmara dos Deputados, 
celebrando a nossa entidade. Assim 
como esta Casa sempre defendeu, a 
Abap baseia toda a sua atuação na 
defesa dos valores básicos de qualquer 
democracia: a liberdade de expressão e 
a liberdade econômica.

Aqui nesta Casa do Parlamento 
brasileira foram discutidas e aprovadas 
as leis federais que reconheceram a 
excelência do modelo brasileiro de 
autorregulação publicitária, invejado em 
todo o mundo e que garante há décadas 
a saúde e a ética das relações entre 
Anunciantes, Agências de publicidade e 
Veículos de comunicação.

A propaganda é a garantia para o 
consumidor poder escolher os melhores 
produtos e serviços. É a garantia de 
receber entretenimento de qualidade. 
A propaganda é a garantia do seu 
direito de liberdade de expressão. A 
propaganda é alma da livre iniciativa, 
é a garantia de um espaço onde 
empreendedores e trabalhadores 
possam, juntos, construir um 
país mais competitivo.

João Luiz, 

Faria Netto,

presidente 

do Conar

https://bit.ly/2VPzHkG
A Abap tem história e boa história, 

que começa num tempo que já não 
existe mais. Vivemos o tempo da 
pressa. Conforta-me saber que a 
mesma entidade da premonição do 
início da era urbana do país está atenta 
e atuante nesta época de transição, na 
qual a destruição criativa, que ocorre 
múltipla e apressada, como a dizer que 
é preciso agir sempre para não perder o 
tempo que está chegando. Vivemos 
agora, a cada dia, o amanhã.

Deputado 

Felipe 

Carreras 

(PSB-PE)

https://bit.ly/2TGerLx
O que seria do desenvolvimento do 

nosso país sem a criatividade dos que 
fazem o mercado publicitário? É num 
momento de dificuldade, num momento 
de arrocho, que as empresas que 
investem em publicidade se destacam.

O que seria das grandes empresas e 
marcas sem o 
talento de vocês?
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Cristiano 

Lobato 

Flores, 

diretor geral 

da Abert

https://bit.ly/2TFZd9d
A publicidade é um vetor essencial 

para o livre mercado, para a 
concorrência leal, geradora de renda e 
de milhares de empregos. Mas o mais 
importante: ao viabilizar o negócio 
mídia, promove o entretenimento, 
o esporte e o jornalismo, vitais para 
garantia de uma sociedade plural e 
bem informada.

Marcelo 

Rech, 

presidente 

da ANJ

https://bit.ly/2x8TwJj
A nossa história, a história dos 

jornais no Brasil e no mundo, deve 
muito à publicidade. Na verdade, 
pode-se dizer que a imprensa moderna 
surgiu juntamente com a publicidade 
profissional. Quanto mais profissional 
for a publicidade, mais profissional 
será também todo o ecossistema 
informativo brasileiro”.

Assistimos, um tanto perplexos, 
gigantes digitais internacionais que 
se intitulam plataformas, mas que 
agem como veículos de comunicação, 
ignorarem os órgãos autorreguladores 
que dão vida, transparência e ética 
à propaganda brasileira, tão bem 
representada pela ABAP”

Uma publicidade profissional e 
fortalecida é, em última análise, 
um esteio da liberdade econômica 
e da liberdade de expressão, dois 
fundamentos das democracias.

Capa

https://bit.ly/2VTWDPX
Desde 1949, a Abap tem tido um 

papel fundamental na melhoria 
constante do setor, exercendo o seu 
papel de liderança e de norteadora, 
para que a publicidade brasileira 
atingisse patamares de excelência e de 
responsabilidade.

Caio Barsotti, presidente do CENP 

https://bit.ly/2ToVcY0
Para mover a publicidade – um 

dos motores vitais da economia –, as 
agências se dedicam a ser centros 
de conhecimento e de excelência. 
A publicidade já fez muito e, tenho 
certeza, fará ainda mais pelo Brasil. É 
o que a ABAP tem demonstrado com a 
consistência de estudos e a dedicação 
em sua atuação.

Patrimônio da sociedade brasileira, o 
nosso modelo de publicidade muito se 
deve à Abap, que, há sete décadas, não 
é apenas a expressão institucional das 
agências brasileiras, exercida de forma 
brilhante por seu presidente, Mário 
D’Andrea, aqui presente, e por aqueles 
que o precederam. 

A Abap também é a representação 
da transparência, da qualidade, do 
combate a concorrências desleais e 
predatórias e da defesa de um círculo 
virtuoso em benefício de toda a 
população.

Patrícia 
Blanco, 
presidente 
do Instituto 
Palavra 
AbertaOrlando 

Marques, 

ex- 

presidente 

da Abap

https://bit.ly/39skTfQ
A propaganda promove a liberdade 

comercial, a livre concorrência de 
mercado, a liberdade de expressão, 
ajuda a criar marcas e se constitui num 
dos mais sólidos alicerces da nossa vida 
democrática. 

Mas o que ela garante mesmo é a 
força e independência para que os 
veículos da mídia séria continuem 
denunciando erros e abusos de 
qualquer que seja o 
governante.



 Março, 2020 - CENP Em rEvista - 9

O PODCAST DO GA&N A PESqUISA DO GM DO RIO

ABAP PROjETA 
BOM ANO PARA A 
PUBLICIDADE 

EVENTOS E 
PARCERIAS 
DA ABA

OS FOCOS 
DA APP 
EM 2020

ANER RENOVA 
PARCERIA COM 
COMSCHOOL

Siga e ouça o podcast “É Tudo 
Negócio”, iniciativa do Grupo de 
Atendimento&Negócios, entidade 
aderente ao CENP, em parceria com 
o Grupo Jovem Pan

https://spoti.fi/2OMsYnm 

Grupo de Mídia do Rio, radiografa 
área. Pesquisa da entidade aderen-
te ao CENP ouviu profissionais do 
Rio e de São Paulo: 89,4% dos en-
trevistados apontaram que a mídia 
passa por mudanças que estão lon-

ge de acabar. 
Leia mais no site do M&M 

https://bit.ly/3bnxBhb 

2020 traz a perspectiva de um 
melhor desempenho para a indús-
tria da comunicação, embora os de-
safios continuem grandes, diz Mario 
D’Andrea, presidente da ABAP Na-
cional, entidade fundadora do CENP. 
“Do ponto de vista econômico, tere-
mos um ano melhor do que 2019, 
com certeza – e o melhor desempe-
nho dos últimos 5 anos”. 

Confira entrevista completa: 
https://bit.ly/3aAiWz5

ABA, entidade fundadora do CENP, 
anuncia o fechamento de onze par-
cerias estratégicas para seu programa 
de desenvolvimento profissional em 
2020, o que inclui os eventos realiza-
dos pela entidade. 

Leia mais no site do PropMark 
https://bit.ly/2S6Y9fg 

APP Bras i l , 
entidade ade-
rente ao CENP, 
anuncia plano 
de ações para 
2020. Focos principais serão na Câma-
ra Nacional de Arbitragem na Comu-
nicação e na Entidade Depositária de 
Criação, segundo seu presidente, Ênio 
Vergeiro). 

“A Câmara está consolidada, madura, 
o que ela sentencia tem que ser cum-
prido. Temos 40 árbitros das principais 
associações”, diz Ênio. O objetivo da 
Câmara é solucionar extrajudicialmen-
te controvérsias e litígios entre pessoas 
jurídicas ou físicas por meio de media-
ção, conciliação e arbitragem. 

Já a Entidade Depositária de Criação 
da Propaganda visa proteger a autoria 
de ideias publicitárias, proporcionando 
às agências proteção de campanhas, 
garantindo segurança e sigilo.

Ênio quer também retomar o caráter 
de comunidade da APP e prevê para 
março o lançamento do aplicativo ofi-
cial da entidade.

Leia mais no site do PropMark 
https://bit.ly/38Ne08H 

A Aner, entidade fundadora do CENP, 
renova parceria com a ComSchool, 
uma das referências no Brasil em cur-
sos de performance digital. “Nosso ob-
jetivo é proporcionar aos profissionais 
das editoras associadas a participação 
em atividades de aperfeiçoamento em 
áreas estratégicas para as empresas de 
mídia como Marketing Digital e  Redes 
Sociais”, afirma Juliana Toscano, direto-
ra executiva da ANER .

Veja mais detalhes no site da 
entidade fundadora do CENP

 https://bit.ly/2uURHix

fundadOras, assOCiadas & aderentes
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A REMuNERAÇãO DOS SERVIÇOS 
DAS AGÊNCIAS E O COMplIANCE 
anunciantes, agências e veículos têm nas normas-padrão um guia 
de boas práticas que, observado, assegura o compliance inclusive em 
relação às leis que regem a publicidade

Como não poderia deixar de 
ser num ambiente de autor-
regulação, no qual as partes 

têm plena liberdade para definir suas 
práticas, as Normas-Padrão da Ativi-
dade Publicitária são um guia seguro 
para o compliance nas relações con-
tratuais entre Anunciantes, Agên-
cias e Veículos, inclusive nos fluxos 
financeiros entre eles.

As Normas-Padrão preveem 
três linhas de remuneração para as 
agências com recomendações de 
melhor prática:

• serviços internos, que são in-
trínsecos às atividades da agência, 
cuja descrição nas referências dos 
Sinapros tem se ampliado conside-
ravelmente nos últimos anos,

• honorários sobre a contratação 
de terceiros para viabilizar a ação 
de publicidade do anunciante, co-
mo a contratação de uma produto-
ra, por exemplo, e

• desconto-padrão referente à in-
termediação dos investimentos re-
alizados em mídia, para veiculação 
da campanha, por ordem e conta 
do cliente-anunciante

Aqui nos ateremos exclusiva-
mente ao fluxo referente aos in-
vestimentos em mídia, por ser a 
única remuneração que envolve 
as três partes simultaneamente, 

Anunciantes, Agências e Veícu-
los, que, participantes do ambien-
te de autorregulação ético-comer-

cial, utilizam as Normas-Padrão. 
Veja nestas páginas alguns dos flu-
xos possíveis.

publiCidade

O fee é prática desde sempre considerada nas Normas-Padrão da Atividade 

Publicitária. Na definição do documento, “é o valor contratualmente pago 

pelo anunciante à agência de publicidade, nos termos estabelecidos pelas 

Normas-Padrão, independente do volume de veiculações, por serviços 

prestados de forma contínua ou eventual”.

É entendido como uma alternativa à remuneração via desconto-padrão, 

podendo ser cumulativo ou alternativo aos serviços de toda a natureza 

oferecidos pela agência. De forma a respeitar o espírito da autorregulação 

comercial, a agência deve ser remunerada em valor igual ou maior ao que 

receberia caso fosse remunerada na forma do desconto-padrão. O adendo 

ao Anexo B das Normas-Padrão, que entrou em vigor em 1º de janeiro deste 

ano, define com precisão os contornos desta modalidade de remuneração.

O CENP recomenda revisão periódica dos valores efetivamente aplicados 

pelo anunciante em publicidade, em comparação aos valores orçados e que 

tenham servido como parâmetro para a fixação dos valores do fee.

O FEE, SEGUNDO AS NORMAS-PADRÃO
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MODELO CONVENCIONAL PARA DESCONTO-PADRÃO

MODELO ALTERNATIVO PARA DESCONTO-PADRÃO

MODELO COM FEE

MODELO COM FEE ALTERNATIVO

Premissas Fluxo financeiro Comentário

1 –  Veículo fatura R$ 80 em nome do 
anunciante aos cuidados da agência, 
enviando fatura à agência.

2 –  Agência fatura contra o anunciante R$ 
100, valor total da mídia negociada, 
incluindo o desconto-padrão que o 
veículo indica em sua fatura.

3 –  Anunciante quita a fatura da agência.
4 –  Agência quita a fatura do veículo (R$ 

80) e contabiliza o desconto-padrão 
(R$ 20).

É o fluxo financeiro que melhor atende às 
recomendações das Normas-Padrão. 
Cumprido à risca, representa mais 
segurança para todos os elos do mercado 
publicitário, estando estritamente dentro 
do espírito das Normas-Padrão – 
considerando, claro, que o desconto-
padrão praticado segue as 
recomendações do Anexo B.

R$ 100 foi a mídia negociada junto ao 
veículo pela agência, em nome do 
anunciante, resultado do valor de tabela 
praticado pelo veículo deduzido da 
negociação comercial. 
R$ 20 é o desconto-padrão a que a 
agência faz jus, pelos serviços prestados 
ao anunciante, equivalente ao mínimo 
recomendado pelas Normas-Padrão, 
equivalente a 20% do valor negociado 
com o veículo. 

R$ 100 foi a mídia negociada junto ao 
veículo pela agência, em nome do 
anunciante, resultado do valor de tabela 
praticado pelo veículo deduzido da 
negociação comercial. 
R$ 20 é o desconto-padrão a que a 
agência faz jus, pelos serviços prestados 
ao anunciante, equivalente ao mínimo 
recomendado pelas Normas-Padrão, 
equivalente a 20% do valor negociado 
com o veículo. 

1 –  O veículo emite fatura de  
R$ 80 contra o anunciante e a entrega 
diretamente a ele.

2 –  A agência emite a própria nota, no 
valor de R$ 20, e a entrega ao 
anunciante. 

3 –  O anunciante quita a nota da agência 
e a fatura do veículo diretamente. 

R$ 100 foi a mídia negociada junto ao 
veículo pela agência, em nome do 
anunciante. 
R$ 20 é o desconto-padrão a que a 
agência faz jus, pelos serviços prestados 
ao anunciante. 
R$ 10 é o fee previamente negociado com 
o cliente (para facilitar a demonstração, 
considera-se esse valor válido para o 
período de um ano).

1 –  A agência emite nota contra o 
anunciante no valor de R$ 10, de 
acordo com o fee negociado. 

2 –  O veículo emite fatura no valor de R$ 
80 contra o anunciante aos cuidados 
da agência, a quem a fatura é 
entregue.

3 –  A agência emite contra o anunciante 
uma nota com dois valores: os R$ 80 
referentes à fatura do veículo mais os 
R$ 10 referentes à diferença entre o 
desconto-padrão a que faz jus e o valor 
já pago na forma de fee.

Há vários formatos de fee praticados no 
mercado publicitário, inclusive aqueles 
variáveis, em função de resultados, 
periodicidade etc. Todos são válidos frente 
às Normas-Padrão, desde que respeitem o 
espírito do documento para remuneração 
dos serviços da agência: o de que a sua 
remuneração pelo investimento em mídia 
seja de, no mínimo, 20% do valor negociado 
com o veículo, também respeitados os 
parâmetros recomendados pelo Anexo B.

R$ 100 foi a mídia negociada junto ao 
veículo pela agência, em nome do 
anunciante. 
R$ 20 é o desconto-padrão a que a 
agência faz jus, pelos serviços prestados 
ao anunciante. 
R$ 10 é o fee previamente negociado com 
o cliente (para facilitar a demonstração, 
considera-se esse valor válido para o 
período de um ano).

1 –  A agência emite nota contra o 
anunciante no valor de R$ 10, de 
acordo com o fee negociado pelos 
seus serviços.

2 –  O veículo emite fatura de  
R$ 80 contra o anunciante e a entrega 
diretamente a ele.

3 –  A agência emite outra nota, no valor 
de R$ 10, de forma a completar o valor 
a que faz jus pelos seus serviços.

É o modelo de fluxo financeiro alternativo 
quando há fee envolvido na negociação. 
Neste e no caso anterior, para efeito de 
verificação de conformidade da 
remuneração da agência, vale o período do 
ano fiscal.
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autOrreGulaçãO

SAIBA MAIS SOBRE O FuNCIONAMENTO DOS 
COMITÊS TÉCNICOS DO CENp 
O Conselho superior do Cenp conta com o apoio de três comitês, todos 
formados por voluntários de agências, veículos e anunciantes

financiado com recursos próprios 
do CENP.

Depois do lançamento do CENP-
Meios, o Comitê segue se reunin-
do quando necessário, para delibe-
rar aperfeiçoamentos, como ocorreu 
no começo deste ano, definindo pro-
tocolos para a divulgação periódica 
dos resultados do sistema. 

Saiba mais sobre a história do 
CENP-Meios e do CTCM na edi-
ção 56 da CENP em Revista, de se-
tembro de 2018 e quem são os 18 in-
tegrantes da CTCM: https://www.
cenp.com.br/sobre-o-cenp/comi-
te-CENP-meios

Comitê Técnico Digital
O Comitê Técnico Digital, CTD, 

foi criado pelo CENP com o obje-
tivo de discutir a implementação 
do Anexo D, documento que tra-

ta da comercialização de mídia em 
ambiente de internet, cujas inicia-
tivas foram publicadas em meados 
de 2017.

Além da elaboração da Resolução 
06/2019 – Melhores Práticas – Pu-
blicidade na Internet e sua contri-
buição no material perguntas e res-
postas sobre o impacto da LGPD no 
setor publicitário (Escritório VM-
CA), importantes iniciativas imple-
mentadas em 2019, este ano começa 
com duas pautas importantes a se-
rem enfrentadas pelo Comitê. A pri-
meira é a discussão da aplicabilida-
de da Resolução 01/19, lançada pelo 
CENP em 16 de julho do ano passa-
do e que definiu como veículos de 
divulgação ou comunicação para 
efeitos da legislação brasileira todo 
e qualquer ente jurídico que tenha 
auferido receitas decorrentes da sua 
capacidade de transmissão de men-
sagens publicitárias.

A segunda pauta do CTD é a aná-
lise de documento “Estudo sobre 
o Impacto das Novas Tecnologias 
e Negócios Inovadores para o Mo-
delo Regulatório da Publicidade no 
Brasil”, lançado pelo IAB Brasil no 
final de 2019, cuja iniciativa partiu 
das preocupações de seus próprios 
membros. 

Saiba quem são os 17 integran-
tes da CTD: https://www.cenp.com.
br/%20sobre-o-cenp/comite-digital

Comitê Técnico de Mídia
O CTM é responsável pela análise 

das solicitações de credenciamento 
de fornecedores de insumos, afins à 
melhor prática das atividades de es-
tudo, planejamento, negociação e 
execução de mídia, sempre conside-
rando no trabalho de análise dados 
exclusivamente técnicos.

Atua, também, como organismo 
de consultoria e aconselhamento 
técnico referente ao cumprimen-
to do Anexo A das Normas-Padrão.

O Comitê está integrado e é for-
mado por 24 membros, profissio-
nais da área de mídia de reconhe-
cida competência que exercem a 
atividade em Anunciantes, Agên-
cias e Veículos, além de quatro pro-
fissionais ad hoc, com notório saber 
na área de pesquisa de mídia. Saiba 
quem são: https://www.cenp.com.
br/sobre-o-cenp/comite-tecnico

Comitê Técnico CENP-Meios
Formado por representantes de 

Agências, Veículos e Anunciantes, 
o CTCM, é o organismo de apoio 
técnico ao Conselho Superior em 
tudo o que diz respeito ao CENP-
Meios.

O Comitê foi formado em setem-
bro de 2017, sendo responsável pela 
implementação e desenvolvimento 
do sistema, que já demandou inves-
timentos de mais de R$ 2 milhões 

LEIA MAIS EM
www.cenp.com.br

https://www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/comite-CENP-meios 
https://www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/comite-CENP-meios 
https://www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/comite-CENP-meios 
https://www.cenp.com.br/%20sobre-o-cenp/comite-digital
https://www.cenp.com.br/%20sobre-o-cenp/comite-digital
https://www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/comite-tecnico
https://www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/comite-tecnico
http://www.cenp.com.br/


  AGENDA DO MERCADO 

CONGRESSO CATARINENSE
Nos seus 40 anos de fundação, Acaert promove-

rá o 18º Congresso Catarinense de Rádio e Televi-
são e a 11ª edição do Prêmio que destaca talentos 
das emissoras, agências e acadêmicos da Comuni-
cação. Datas serão definidas em breve. Veja mais 
no site da Abert https://bit.ly/31rr2Wt

ABA ELETROMIDIA MARKETING EM BRASÍLIA
“A Criatividade que Promove a Transformação” 

é o tema do evento promovido pela entidade fun-
dadora do CENP em 19 de março, abrindo espaço 
para reflexões e troca de experiências, identifican-
do oportunidades e potencialidades nessa revolu-
ção do ecossistema publicitário. Mais detalhes no 
site da ABA https://bit.ly/38zaVsB

BRASIL NA NABSHOW
Café da Manhã da Radiodifusão Brasileira, tra-

dicional encontro que acontece em Las Vegas du-
rante a NABSHOW, tem nova data e local: 21/4 e 
Bally’s Hotel. Leia mais no site da Abert, entidade 
fundadora do CENP.

https://bit.ly/2Pc1rf4

PROPAGANDA ELEITORAL
O Sinapro-SP realiza em 12/3, no auditório do 

sindicato, o evento “Publicidade Institucional e 
Propaganda Eleitoral”, para esclarecer o mercado 
publicitário sobre as questões que envolvem a pu-
blicidade e a propaganda eleitoral

https://bit.ly/37IYbhT
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Circulação dos maiores jornais do Bra-
sil cresce em 2019. Impulsionados pe-
las assinaturas digitais, Folha de S.Paulo, 
O Globo e Super Notícia registraram au-
mento na média geral de edições. 

Leia mais no site do 
Meio&Mensagem:

https://bit.ly/38CKBwT

O Instituto Palavra Aberta completa 
dez anos em 2020 e planeja intensificar 
os trabalhos do EducaMídia por meio de 
eventos regionais. “É o nosso grande de-
safio, para que consigamos contribuir pa-
ra a melhora do ambiente democrático”, 
disse Patricia Blanco, presidente do insti-
tuto, ao M&M.

https://bit.ly/394Dezb

“OOH: a publicidade que o consu-
midor vê”. O consumidor está em mo-
vimento, nas ruas, e não apenas den-
tro de casa assistindo TV ou na frente 
do computador. Leia artigo de Paulo Ste-
phan, diretor da ABOOH, entidade asso-
ciada ao CENP

https://bit.ly/32CEya5

Investimento em publicidade no Bra-
sil deve crescer quase 9% em 2020, de 
acordo com o mais recente levantamen-
to “Global Ad Spend Forecasts”, do grupo 
DAN, que leva em conta relatórios de in-
vestimento em 59 países.

Leia mais no site do Meio&Mensagem: 
https://bit.ly/2IwpSAe

Agências de publicidade citam ideias 
para faturar. Criação de troféus, participa-
ção em lucro de streamings e em vendas 
são apenas algumas ações observadas.

Leia no site do PropMark
https://bit.ly/2W6Ygdb

“Precisamos educar, precisamos da au-
tovigilância, precisamos que anuncian-
tes tenham limites éticos e precisamos 
que cada um de nós respeite a lei. Cla-
ro. A responsabilidade precisa ser gran-
de e de toda a sociedade no momento 
em que a liberdade é vasta”. Leia no site 
do PropMark.

Leia artigo de Eliane Proscurcin Quin-
tella, VP do Comitê Jurídico da ABA, con-
selheira do Conar e head of legal depart-
ment na Danone no site do PropMark

https://bit.ly/39Ue46s

A pesquisa “The IPG New Realities”, do 
Interpublic, aponta que os consumido-
res do Brasil são os que mais conside-
ram gratificante encontrar informações 
sobre marcas. 

No país, 77% dos respondentes afir-
mam que a autoestima melhora quan-
do sabem mais sobre uma marca. Em 
2015, esse índice era de 66% e, em 
2011, de 46%.

Leia mais no site do AcontecendoAqui
https://bit.ly/38Ma9IY

A Ricardo Eletro obtém o Carf direito a 
crédito de Pis/Cofins sobre investimen-
to em publicidade. Conselheiros do ór-
gão entenderam que valores investidos 
são essenciais para a atividade varejista.

Leia mais no site do Valor Econômico
https://glo.bo/2TQB004

CRESCE CIRCULAÇÃO 
DOS jORNAIS

OS DEZ ANOS DO 
PALAVRA ABERTA

O CONSUMIDOR EM 
MOVIMENTO

COMPRA DE 
MÍDIA CRESCERá 
qUASE 9% AGÊNCIAS 

DIVERSIFICAM 

“A LIBERDADE SERá 
TÃO MAIOR qUANTO 
NOSSA GRANDEZA PARA 
TOLERá-LA”

APRENDIZADO SOBRE 
PRODUTOS É ALEGRIA 
PARA O BRASILEIRO

ANUNCIANTE TEM 
CRÉDITO DE PIS/COFINS

na mÍdia Artigos de interesse publicados nas 
últimas semanas



ENTIDADE CONVENIADA

ENTIDADES PROFISSIONAIS 
ADERENTES

A CENP em Revista passa, no 16º ano de vida, por 
sua maior renovação.

Agora exclusivamente digital, nossa publicação ga-
nha frequência mensal e se torna mais compacta e fo-
cada, com o propósito de aumentar a luz para a autorre-
gulação ético-comercial e demais atividades do CENP. 
Usando de uma expressão atual, a ordem é “informação 
na veia”, ainda que reflexões sobre o mercado publicitá-
rio continuem tendo lugar em nossas páginas.

Estamos planejando a difusão da revista e do seu con-
teúdo em nossos canais de comunicação, num modelo 
que certamente será continuamente aprimorado ao lon-
go do ano, a partir das opiniões dos nossos leitores que, 
desde já, estão convidados a participar deste novo mo-
delo, com sugestões de todos os tipos. Elas serão, como 
sempre, muito bem-vindas.

Contamos também com a parceria das nossas funda-
doras, associadas, aderentes e conveniada, que nos aju-
darão na divulgação do nosso conteúdo.

Registramos com enorme satisfação a recente home-
nagem da Câmara dos Deputados à nossa fundadora 
Abap, pelos seus 70 anos de fundação, na forma de uma 
Sessão Solene realizada em 2 de março, em Brasília. 

A Abap, como expressão institucional das agências 
brasileiras, é uma demonstração prática da tradição e 
força do nosso modelo, a partir do qual surgiu a autor-
regulação, que é o motivo de ser do CENP. 

No momento em que iniciamos uma nova fase des-
ta revista, não poderia ser mais oportuno associá-la 
a um momento tão marcante quanto as sete décadas 
da Abap.

Caio Barsotti

UMA CENP 

EM REVISTA

RENOVADA

Agências fomentam negócios, 
alavancam vendas, abrem mercados

 e promovem a melhoria das condições 
de vida de todos

www.cenp.com.br
cenp@cenp.com.br

Conheça missão, visão e valores do CENP:

https://www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/missao_visao_valores

Conheça os serviços do CENP ao mercado publicitário:

https://www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/o-que-e-o-cenp

CENP EM REVISTA É UMA PUBLICAÇÃO MENSAL DA PORTO 
PALAVRA EDITORES ASSOCIADOS PARA O CENP

ASSESSORIA COMERCIAL: PAULO CHUEIRI – NEGóCIOS DE 
COMUNICAÇÃO E MíDIA - PC@PCHUEIRINEGOCIOS.COM.BR

Av Paulista, 2073 - 6º andar

Conj. Nacional - Edifício Horsa II

CEP 01311-940 - São Paulo - SP 

tel. (11) 2172-2367

ENTIDADES ASSOCIADAS

ENTIDADES FUNDADORAS
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C ompliance 
É  a   
N ossa
P raia.
Ou simplesmente 
CENP.

cenp.com.br

O CENP é mais que uma sigla.

É uma referência, uma bússola, 

um guia de práticas que há 20 anos ajuda

a manter um ambiente de negócios ético,

seguro, transparente, sustentável e com

elevado padrão de qualidade na propaganda.

É a autorregulação madura e técnica no mercado

publicitário que tem garantido a participação

e o respeito entre todas as partes que compõem o negócio:

Anunciantes, Agências e Veículos. Saiba mais sobre 

o CENP, seus recentes avanços e entenda por que

a indústria da propaganda no Brasil é tão relevante.


