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Na Mídia

UM PROTOCOLO PARA A VOLTA
AO TRABALHO NAS AGÊNCIAS

Documento “Protocolo de Prevenção à Covid-19 em Agências de Publicidade”
assinado com a Prefeitura paulistana foi desenvolvido pela Abap
em parceria com o CENP e o Sinapro-SP

Leia também

As muitas iniciativas do mercado
para minorar os efeitos da
pandemia

Adendo ao AnexoB: premissas
integradas e faixas de reversão
do desconto-padrão

O CENP é entidade nacional, privada, de autorregulação ético-comercial, criada para
promover boas práticas de relacionamento entre Anunciantes, Agências e Veículos, com
base nas Normas-Padrão da Atividade Publicitária. Saiba mais sobre o CENP na pág.15

O QUE NóS E NOSSAS ENTIDADES
FUNDADORAS FIZEMOS NAS úLTIMAS
SEMANAS OU PLANEJAMOS FAZER EM BREVE

ASSEMBLEIA GERAL E
CONSELHO FISCAL
Em reunião virtual realizada em
abril, os presidentes das entidades
fundadoras e associadas institucionais
do CENP, em reunião de Assembleia
Geral Ordinária, elegeram e deram
posse aos conselheiros do Conselho
de Administração e Governança do
CENP e aprovaram, integralmente,
as contas relativas ao exercício de
2019, seguindo as recomendações do
Conselho Fiscal, conforme relatório
de auditoria independente que,
pelo terceiro ano consecutivo, foi
concluído sem ressalvas, ou seja, full
compliance.

ORLANDO NO
CONSELHO DE
ADMINIStRAçãO E
GOvERNANçA

Gilberto C. Leifert, Luiz Leite e
Rodrigo Lacerda foram reeleitos para
mandato 2020 a 2022 no Conselho de
Administração e Governança do CENP
e a eles se junta Orlando Marques.
Roberto Mesquita, que integrava o
CAG, declinou o novo mandato por
motivos pessoais.

“JORNALISMO: CONHECER PARA DEFENDER”
A websérie “Conhecer para
Defender”, iniciativa do Instituto
Palavra Aberta, explica os caminhos
do jornalismo, da pauta à publicação

da notícia, como forma de aumentar a
confiança do público. Confira os cinco
episódios
https://bit.ly/2Oc4KSD

NOSSOS NúMEROS - AGÊNCIAS CERtIFICADAS
1812

2015

1522
1457
1311
1298
1167

2016
2017
2018
2019
2020

AGÊNCIAS CADAStRADAS
13.569
Até 1º de julho de 2020
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PROCESSOS AvALIADOS
383

vOCÊ SABIA?
AGÊNCIAS
ESPECIALIzADAS
O CENP concede o
Certificação de Qualificação
Técnica, na área de
publicidade e propaganda
exclusivamente, também
a agências especializadas
em promoção e eventos,
marketing direto e mídia
interativa.
Da mesma forma, a
certificação dessas agências
prevê a fixação do “descontopadrão” quando, por ordem
e conta de seus clientesanunciantes, distribuem mídia
aos veículos de comunicação,
desde que essa veiculação seja
relacionada com a atividade na
qual é especializada.
Caracterizada sua área
de expertise, as agências
especializadas ao serem
certificadas comprometem-se
a demonstrar o cumprimento
da CN 16, que trata do objeto
social, estrutura técnica e
profissional (atendimento/
mídia/criação), estrutura física
independente e adequada
ao exercício das atividades,
além dos compromissos com
pesquisa de mídia.
Para mais informações basta
acessar:
https://bit.ly/38XeJ80

Fonte: CENP

DESINFORMAçãO MAtA - NãO ÀS FAKE NEWS
Em caso de dúvida sobre a veracidade de informações, recorra aos serviços de
checagem, como os abaixo:
ESTADÃO VERIFICA: https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/
FATO OU FAKE: https://g1.globo.com/fato-ou-fake/
LUPA: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/
PROJETO COMPROVA: https://projetocomprova.com.br/
AOS FATOS: https://www.aosfatos.org/

CONAR REELEGEU
DIREtORIA

SIGA O CENP
NAS REDES SOCIAIS

SAtISFAçãO COM
AtENDIMENtO
A enquete de satisfação que
avalia os pontos de relacionamento
do CENP encerrou o mês de maio
com indicadores favoráveis. Das
173 respostas recebidas, 96%
dos respondentes consideraram o
atendimento em níveis satisfatório
ou superior (para 38% delas o
atendimento foi considerado acima do
esperado. Para 58%, o atendimento
ficou dentro do esperado).
3
(2%)

4
(2%)

65
(38%)

OPERAçãO REMOtA
NO CENP
O advogado João Luiz Faria Netto
foi reeleito em julho para presidir o
Conar até julho de 2022. Ele terá
Sérgio Pompílio, Luiz Lara e Antonio
Carlos de Moura como 1º, 2º e 3º
vice-presidentes.
A eleição da chapa, por meio
de teleconferência, deu-se por
aclamação. Votaram os membros do
Conselho Superior, que é formado
por representantes das entidades
fundadoras do Conar, ABA, Abap,
Abert, Aner, ANJ e Central de
Outdoor, além do ex presidente da
entidade, Gilberto C. Leifert.
Em 5 de maio, o Conar completou
40 anos de fundação. Conheça
as datas mais marcantes da
autorregulamentação publicitária na
Linha do Tempo no site da entidade.
http://www.conar.org.br/

As atividades seguem à distância,
preferencialmente e-mail.
Atendimento telefônico também está
disponível, mas como as ligações são
transferidas, pode haver pequena
demora no atendimento.

CERtIFICAçãO
cadastro@cenp.com.br
revisao@cenp.com.br
Fones: (11) 2172-2352 / 2370 / 2361

101
(58%)

Acima do Esperado
Dentro do Esperado
Abaixo do Esperado
Muito abaixo
Dados consolidados até Maio/2020

Total de Envios: 2877
Total de Respostas: 173

O MODELO EM vÍDEO

JURÍDICO
juridico@cenp.com.br
Fones:(11) 2172-2379 | 2376

GERAL
info@cenp.com.br / cenp@cenp.com.br
Fones: (11) 2172-2360 | 2365
WhatsApp: (11) 2172-2357

FINANCEIRO
financeiro@cenp.com.br
Fone: (11) 2172-2372

Veja/reveja “Visão Econômica do
Modelo Brasileiro de Publicidade”
https://bit.ly/3iAp4LA
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EM SÃO PAULO

AGÊNCIAS TÊM PROTOCOLO PARA VOLTA
AO TRABALHO NOS ESCRITÓRIOS
Documento “Protocolo de Prevenção à Covid-19 em Agências de
Publicidade” assinado com a Prefeitura paulistana foi desenvolvido pela
Abap em parceria com o CENP e o Sinapro-SP
Veja o vídeo que resume as recomendações do Protocolo:
https://youtu.be/Fq_WXdSq4i0

Visite o site com todas as informações sobre o Protocolo, inclusive downloads:
https://www.protocolocovid.com.br/

Um detalhado roteiro de recomendações para a volta segura ao
trabalho nos escritórios das agências de publicidade com sede na cidade de São Paulo foi assinado em
6 de julho entre Abap e a prefeitura paulistana.
“A decisão de retomar as atividades físicas é de escolha individual
de cada empresa e gestores”, disse
Mario D’Andrea, presidente nacio-

nal da Abap. Ele explicou que,
ainda que as recomendações possam servir de guia para a volta ao
trabalho nos escritórios de agências de outras cidades e estados, a
Abap recomenda que os gestores
responsáveis de cada agência realizem uma consulta formal às autoridades sanitárias dos respectivos municípios.
Mario, Alexandre Gibotti, dire-

A Abap reuniu todas as recomendações do documento “Protocolo de
Prevenção à Covid-19 em Agências de Publicidade” em um vídeo que
deve ser mostrado a todos os colaboradores da agência
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tor executivo nacional da Abap, e
Paulo Gomes Oliveira Filho, consultor jurídico da entidade, encabeçaram as negociações com as
autoridades do governo do Estado de São Paulo e Prefeitura paulistana. Do outro lado da mesa,
eles citam a presença de Sérgio
Sá Leitão, Secretário da Cultura
e Economia Criativa do Estado
de São Paulo, Aline Cardoso, Secretária Municipal do Trabalho
e Empreendedorismo, e Eduardo Pugnali, Subsecretário de Comunicação do Governo do Estado, além de integrantes do Comitê
Administrativo Extraordinário
Covid-19 do Governo do Estado
de São Paulo.

Produzido de forma simples e especialmente didática, o vídeo tem
pouco mais de dez minutos de duração e enfatiza de forma deliberada
várias recomendações, para facilitar a sua memorização

Gibotti relata que o Protocolo
começou a ser preparado semanas
depois do início do distanciamento social. “Sabíamos que, para voltar aos escritórios, seria necessário
um protocolo”, conta ele. “Começamos pesquisando e buscando
materiais de apoio e referências
no Brasil e no exterior”. Entre estes documentos, ele cita Returning
to the Office Safely, do Omnicom
Group, Protocolos de Prevenção
ao Covid-19 do Grupo ZF, o Plano de Reabertura dos Escritórios
de Advocacia, do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados e as recomendações do Comitê Administrativo Extraordinário
Covid-19 do Governo do Estado
de São Paulo. “Fomos ajudados
por muita gente, como Márcia Esteves, CEO da Lew’Lara/TBWA,
Frederico Parma, sócio diretor
do Grupo ZF, José Ricardo Bastos

A decisão de
retomar as atividades
físicas é de escolha
individual de
cada empresa e
gestores
Mario D’Andrea,
presidente nacional
da Abap

Martins, sócios do Peixoto & Cury
Advogados, e Pedro Turra, presidente da Aprosom”.
“Desde o momento em que a
primeira versão do Protocolo ficou pronta, o estamos oferecendo, inclusive em arquivos abertos
(manuais e cartazes), que podem

No vídeo, há todas as recomendações para a segurança de cada
colaborador não só no escritório, mas também no seu deslocamento
por transporte público e na volta à casa

ser livremente adaptados, aos Sinapros dos demais estados, regionais da Abap e também outras
entidades parceiras”, diz Gibotti.
“Todas as regionais estão em tratativas com as respectivas prefeituras. Nosso papel agora é fazer
um acompanhamento disso. Não
temos garantias de que o tema se
esvazie e que estamos em segurança. Por isso recomendamos o
acompanhamento do site do governo sobre a evolução da pandemia”. Ele explica que o vídeo e os
manuais são propositadamente
enfáticos em vários pontos, de forma a gerar o máximo de memorização possível.
O vídeo, manuais e posteres reunindo todas as recomendações do
Protocolo podem ser baixados
gratuitamente, inclusive em formato aberto para edição, no site
www.protocolocovid.com.br

Há também no vídeo da Abap todas as recomendações aos gestores da
agência, para que possam tornar o ambiente de trabalho mais seguro
aos colaboradores
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FUNDADORAS, ASSOCIADAS & ADERENTES

AS REAçÕES DAS ENtIDADES DO MERCADO PUBLICItÁRIO À PANDEMIA
As fundadoras, associadas e aderentes à autorregulação publicitária reagiram rápido,
adotando e apoiando várias iniciativas para combater a pandemia e minorar seus
efeitos sobre a atividade. Confira algumas delas:

ABA

ABAP

Reeleita para a presidência da
ABA, para o biênio 2020-2022, em
meados de março, Nelcina Tropardi resumiu seus objetivos em artigo para o PropMark (https://bit.
ly/3cQblNO): “em um mundo dinâmico, acelerado e repleto de inovações, o marketing precisa se reinventar todos os dias para que as
marcas possam se manter à frente
ano após ano”.
Nos meses seguintes, a fundadora do CENP lançou o guia “Marketing Responsável – Garantias e Limites da Publicidade Infantil: A ABA
em prol da Publicidade Responsável” (https://bit.ly/3blXwvC) e o
“Guia para Diversidade e Inclusão –
A Abordagem de um Profissional de
Marketing” (https://bit.ly/3fdeyXU)
Em junho, a
entidade em
parceria com
o Grupo Croma, passou a
promover as
lives semanais “Perspectivas – uma
visão setorizada da inovação”. “Compreendemos
que a forma de compartilhamento
de conhecimento foi ressignificada”,
diz Sandra Martinelli, presidente executiva da ABA.
As lives acontecem todas as quartas-feiras, a partir das 17h.

Além de liderar a elaboração e aprovação do “Protocolo de Prevenção à
Covid-19 em Agências de Publicidade”
(veja na página anterior), a entidade
juntou-se à Fenapro para lançar campanha “Mostre Que Por Trás De Uma
Máscara Tem Alguém Legal”.
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A campanha conta com um filme
de 30 segundos, peça para jornal e revista, mídia OOH e peças digitais para mídia online, com apoio da Abert,
ANJ, Aner, ABOOH, ABTA, CENP e IAB
Brasil. As peças estão disponíveis para
veiculação em https://bit.ly/3fbArYo
Ao longo dos últimos meses, a direção da Abap esteve envolvida em
webinarios, lives, campanhas de arrecadação e também produziu vários
artigos e concedeu entrevistas, enfatizando a contribuição que a publicidade pode dar no combate à pandemia.

ABERt
Também a Abert esteve bastante ativa nos últimos meses, começando pela mobilização logo após a chegada da
crise ao país, para incluir a comunicação no rol de serviços essenciais de-

cretados pelo governo federal.
A questão tributária foi alvo de preocupação. Dentre as medidas adotadas, a
Abert empenhou-se em garantir a redução da contribuição à seguridade social,
além do adiamento dos prazos de pagamento de contribuições e tributos. A entidade reduziu o valor das mensalidades
pagas pelos seus associados.
A Medida Provisória 936, que permite
a redução de jornada e salários de trabalhadores durante o período de pandemia foi outro desafio que contou com
contribuição da Abert. Renegociou-se
também o convênio com o Ecad. Para
beneficiar as emissoras de rádio, foi feita parceria com o Kantar IBOPE Media,
para abatimento no valor para realização
de pesquisas de mercado.
Em diálogos constantes com o então
Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a entidade negociou a suspensão de prazos em andamento na Secretaria de Radiodifusão,
subordinada ao órgão. Com a recriação
do Ministério das Comunicações, já estão em andamento novos debates sobre temas relativos ao setor.

ANER+ANJ
Em uma ação inédita no país, dezenas de jornais brasileiros unificaram
suas capas nas edições do dia 21 de
março. A iniciativa faz parte da campanha da ANJ de apoio ao combate ao
coronavírus e à desinformação. “Em situações dramáticas como a que vivemos, informação precisa e contextua-

lizada é um bem
ainda mais essencial”, diz Marcelo Rech, presidente da ANJ.
ANJ e Aner juntaram-se também na
defesa da manutenção da abertura
das bancas de jornais e revistas durante a crise, pelo importante papel que
exercem em suas comunidades e promoção de webinários.

nho, edição do Chacoalha teve participação de Mario D’Andrea e Caio
Barsotti, presidentes da Abap e CENP,
além de Daniel Queiroz, da Fenapro.
Eles debateram o tema “Descubra porque as entidades são pilares do Modelo de Negócios”.

ARP

CENtRAL DE
OUtDOOR
A Central de Outdoor relançou em
junho o seu site. Confira
https://centraldeoutdoor.org.br/
A entidade também alterou seu calendário de veiculação. Tabela de datas
padrão sofre ajustes e terá 27 bi semanas em 2020.

FENAPRO
A entidade divulgou nos primeiros
dias de maio a sondagem Vanpro, Visão de Ambiente de Negócios em
Agências de Propaganda, medindo os
impactos da pandemia sobre a atividade, com dados coletados junto a 344
empresas de vinte estados e DF.
Veja mais em
http://fenapro-org-br-1.rds.land/vanpro
A Fenapro também promoveu as lives “Chacoalha” ao longo dos últimos
meses, com a participação de liberanças do mercado de todo o país. Em ju-

consultorias etc., informa Lica Bueno,
presidente da entidade. Até agora, só
participavam profissionais que trabalham em agências.
Também os serviços do Grupo de
Mídia ao mercado serão revistos. Mais
em https://www.gm.org.br/

Veja a íntegra do encontro: https://
bit.ly/2O8JU6O

APP BRASIL
A entidade aderente ao CENP produziu vários podcasts sob o título APPCAST, com temas como, por exemplo,
“Influenciadores Digitais: Publicidade e
consumo”, disponível
https://spoti.fi/2vR7PMr
A APP Brasil também disponibilizou a Câmara Nacional de Arbitragem
e Mediação na Comunicação e o seu
quadro de mediadores, para, de forma
inteiramente gratuita, mediar a solução
de conflitos que venham a ocorrer entre os elos do setor.

GRUPO DE MÍDIA
SãO PAULO

Para auxiliar profissionais na sua reinvenção, a Associação Riograndense de
Propaganda (ARP) lançou uma ação
nas redes sociais com foco em trocas
sobre transformação. Com a hashtag
#reinventARP, seguidores do @arpnews relatam seu cotidiano e quais
mudanças estão enfrentando.
A entidade associada ao CENP também abriu espaço para um grupo representante do setor de live marketing
no Rio Grande do Sul. Saiba mais
http://www.arpnet.com.br/

GAN
O Grupo de Atendimento&Negócios
disponibilizou uma série de vídeos em
sua página no LinkedIn, sob o título
“1MinutoGAN” –, com a participação
de profissionais como Cris Pereira, presidente da entidade, Robert Filshill, Tatiana Pacheco e PC Freitas.
Também investiu no Radar Gan,
uma série de lives sobre os desafios
da atividade em tempos de pandemia
e reinvenção. Mais em
https://www.ganegocios.com.br/

O Grupo de Mídia São Paulo anuncia uma revisão profunda da sua forma
de atuação, resumida no slogan “Grupo de Mídia para Todxs!”.
Os estatutos da entidade aderente
ao CENP estão em processo de reforma, para admitir também profissionais
que atuem em anunciantes, veículos,
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ADENDO AO ANEXO B

PREMISSAS PARA EVENTuAL
REVERSÃO DO DESCONTO-PADRÃO
Documento trata do Sistema Progressivo de Serviços/Benefícios e
propõe uma série de premissas integradas, compondo os critérios para
reversão do desconto-padrão

E

m vigor desde janeiro, Adendo ao Anexo B das NormasPadrão da Atividade Publicitária ampliou de quatro para nove
as faixas referenciais para reversão negociável do desconto-padrão de agência a ser aplicado sobre o investimento bruto em mídia
do anunciante em veículos aderentes à autorregulação ético-comercial (que fixam o desconto-padrão),
respeitadas premissas que devem
ser aplicadas integradamente.
O documento foi aprovado pelo
Conselho Superior do CENP em
julho de 2019, e trata do Sistema
Progressivo de Serviços/Benefícios,
além de uma série de premissas integradas, compondo os critérios
para reversão do desconto-padrão.
O aumento no número de faixas
referenciais de percentuais negociáveis do desconto-padrão de agência a ser aplicado sobre o investimento bruto anual do anunciante
está em linha com a transformação ocorrida nos volumes de investimento.
A seguir, algumas dessas principais premissas integradas estão detalhadas.
- Os investimentos em mídia são
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os realizados por meio de agências
certificadas em veículos aderentes às Normas-Padrão, não sendo considerados, portanto, eventuais verbas em veículos que não
fixam a remuneração (descontopadrão) da agência pela intermediação de mídia.
- Quando um anunciante tiver
mais de uma conta de publicidade
poderá se valer da média aritmética
simples para estar compliance. Para simplificar, suponha um anunciante com duas contas, cada uma
com uma agência e investimentos
em veículos aderentes entre R$ 40
e 50 milhões por ano. Neste caso,

o repasse pode chegar a 6%. Aplicando-se esta premissa (1.2-D), caso o anunciante considere adequado em razão das características de
cada conta, poderá negociar percentuais de repasse diferentes com
cada agência, desde que o repasse
total seja de até 6%.
- Outra premissa a ser destacada aqui é a de número 1.2-E.
De forma a preservar o equilíbrio
em relação às agências que atendam contas menores de um cliente-anunciante, os parâmetros do
novo Adendo não são aplicáveis a
agência com conta de publicidade
com volume menor que 15% do to-

tal de investimento em mídia pelo
cliente-anunciante.
DUAS ETAPAS DE TRABALHO
Vale lembrar que o desconto remunerador é assegurado somente
à agência de publicidade, tanto em
ambiente legal, como em ambiente autorregulado, conforme legislação federal e normas de autorregulação.
O Adendo também esclarece, no
item 1.3, que esta remuneração justifica-se pelas duas etapas dos serviços prestados pelas agências aos
clientes-anunciantes. A primeira envolve os serviços técnicos de
planejamento de mídia, sendo de
relação privativa e exclusiva entre
agência e anunciante que, quando
encerrada e aprovada, dá início à
segunda etapa.
Esta compreende a negociação,
contratação e distribuição da mídia aos veículos de comunicação/
divulgação, após aprovação prévia e expressa do anunciante, gerando obrigatoriamente o desconto-padrão remuneratório, no caso
de veículos aderentes ao ambiente autorregulado, incluindo o chamado del-credere. A agência só é
remunerada pelos serviços relacionados à intermediação de mídia quando é executado o plano
de mídia e deverá ajustar a sua re-

O QUE O DESCONTO-PADRÃO
PODE REMUNERAR
O Adendo também esclarece que,
além da concepção, criação e execu-

desenvolvidos pertençam à agência
que os criou.

ção da publicidade e sua distribuição

- Pesquisas relacionadas à concep-

aos veículos de divulgação/comunica-

ção de peças e campanhas, desde

ção aderentes à autorregulação, os ser-

que tenham relação direta com a

viços prestados diretamente pela agên-

geração de investimentos em mídia.

cia que podem ser remunerados pelo

- Despesas diretamente relacionadas

desconto-padrão, desde que tenham si-

à equipe de profissionais e demais

do previamente ajustados entre agência

recursos (pesquisa de mídia, softwa-

e anunciante, são:

res e afins) necessários ao planeja-

- Supervisão dos trabalhos de produ-

mento e execução de mídia.

ção externa, desde que tenham re-

- Projetos de reposicionamento de

lação direta com a geração de inves-

marca que efetivamente motivem

timentos em mídia.

posterior investimento em mídia.

- Cessão dos direitos de uso da cria-

- Custos dos serviços de checking,

ção nas campanhas, pois se presu-

previstos na legislação, quando

me que a criação intelectual, pla-

houver.

nos e campanhas de publicidade

muneração sempre que a segunda
etapa não se concretize.
Quanto ao valor referente ao fee
diretamente relacionado à intermediação de mídia que gera o desconto-padrão, como esclarecido acima,
deve ser igual ou maior ao mesmo,
conforme previsões normativas do
ambiente de autorregulação.
O acompanhamento aos novos
parâmetros das Normas-Padrão,

inclusive os referentes ao Adendo
ao Anexo B, será realizado a cada
biênio por meio de um índice de
aderência que será estruturado por
meio de critérios objetivos, simples
e realizado por terceiro independente, sob estritas regras de confidencialidade e sigilo da informação, sendo que seus resultados não
se sujeitam a qualquer análise pelo
Conselho de Ética.

Conheça as Normas-Padrão em sua íntegra:
https://www.cenp.com.br/documento/normas-padrao-portugues
Também há versões do documento para o inglês e o espanhol
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CENP

INDICADORES DE DEMANDAS EXTERNAS
PARA uMA GESTÃO MAIS EFICIENTE
Para melhor gestão e governança, o CENP adotou indicadores
de demandas externas, para sistematizar o acompanhamento de
indicadores de desempenho, contemplando várias demandas que o
mercado gera à entidade

O

CENP adotou nos últimos meses uma série
de indicadores externos de demanda. “Esta iniciativa vai tornar mais objetivas a compreensão, dimensionamento e avaliação dos serviços
que prestamos ao mercado publicitário feita diretamente por quem é o maior interessado nestes serviços: o próprio mercado”, explica Caio Barsotti, presidente do CENP.
Os indicadores são coletados em diferentes áreas do
CENP, sendo depois tabulados e divulgados periodicamente no site da entidade. Nesta página, reunimos
alguns destes indicadores, para que o leitor tenha uma
ideia da extensão do trabalho. Acompanhe:

SOLICItAçÕES DE CERtIFICAçãO DE
QUALIFICAçãO tÉCNICA
700

746

JAN A JUN

421

2018

2019

2020

O indicador reúne novas solicitações e renovações do
Certificação de Qualificação Técnica no período janeiro a
maio. A redução observada em 2020 reflete a quarentena
decorrente da pandemia.
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ACESSO AO SIMULADOR DE PONtOS
JAN A JUN

138

48

2020

2019

O simulador permite às agências dos grupos de 1 a 4
planejar mais facilmente seu portfólio de estudos de
informações/pesquisas de mídia, para que atendam às
necessidades dos seus clientes e também os compromissos
técnicos mínimos recomendados pelas Normas-Padrão,
indispensáveis para a Certificação de Qualificação Técnica.

ACESSOS
AO SItE

JAN A JUN
24.091

23.304

2019

2020

18.409

2018

Reunindo todas os documentos, serviços e informações
relevantes, o site do CENP é uma importante porta de
entrada para autorregulação ético-comercial. Seu volume
de acesso é importante indicador da presença da entidade
na vida do mercado publicitário.

ACESSO AO BANCO DE INFORMAçÕES DE MÍDIA

Acessos por UF
JAN A JUN (top 10)

19

2019
2020

11
6

5

4
SP – SP
1º

PR – MG
2º

4

MG – RS
3º

4

4

3

BA – PR
4º

3

3

PE – SC
5º

2

RS – ES
6º

2

1

1

GO – CE
7º

1

1

1

MA – GO RN – MS
8º
9º

1

1

SC – PB
10º

As agências de menor porte certificadas pelo CENP têm acesso a um grande número de informações de mídia,
disponibilizadas gratuitamente pelos principais institutos de pesquisa do país.

CONSULtAS EXtERNAS POR FREQUÊNCIA
Associação
CENP-Meios

JAN - JUN 2019
JAN - JUN 2020

5
4
10

4

31

Certificação
Contratos

6

10
10
11

Denúncia
Licitações
MP/tCU/Audiência Pública/PGE

33

16
6

35

7
50

Pesquisa de Mídia
Remuneração de Agência

13

56

21
24
22

Outros

A área jurídica do CENP está à disposição do mercado publicitário, para atende-lo em demandas de várias naturezas. Veja no
gráfico as consultas mais frequentes recebidas no período janeiro a maio comparado ao ano passado.

tAXAS MÉDIAS DE ABERtURA DE E-MAIL
Média
Conf.
Mailchimp

21,34

20,76
16,77

17,38

MAPA DE
CONtRIBUIçãO
ASSOCIAtIvA
Norte 2%
Nordeste 8%
Sudeste 79%
Sul 7%
Centro-Oeste 4%
De onde vieram as contribuições ao
CENP no 2º trimestre

2018

2019

2020

Iniciativas do CENP divulgadas por e-mail, como o InfoCENP,
têm índices de abertura superiores aos da média do serviço
Mailchimp, demonstrando a sua utilidade para o mercado.

Para conhecer todos os indicadores de demandas externas, clique aqui:
https://cenp.mailchimpsites.com/indicadores-cenp
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CENP-MEIOS

LEIA MAIS EM
www.cenp.com.br

SISTEMA DIVuLGA DADOS DE 2019 E
DO 1º TRIMESTRE DESTE ANO
Maturidade e estabilidade do sistema já permite a entrada de qualquer
agência certificada, que opere com sistema homologado
O CENP-Meios divulgou o investimento em mídia
em 2019, em painel composto por 226 agências de publicidade, totalizando R$ 17,5 bilhões. TV aberta tem
quase 53% de share; internet mais de 21%.

Mais informações em
https://www.cenp.com.br/cenp-meios?id=14

A divulgação dos resultados do CENP-Meios para
o 1º semestre de 2020 está prevista para setembro O
CENP-Meios é possível graças ao compromisso das
agências participantes e das empresas de software que as
atendem: AdSolutions, Microuniverso, Publi, VBS e iClips.
O sistema Siga está muito próximo de sua homologação,
com potencial para incluir mais agências.
Maturidade e estabilidade do sistema já permite a
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Em junho, o CENP-Meios divulgou dados de investimento em mídia via agências de publicidade no 1º trimestre de 2020, com painel de 209 agências, totalizando R$ 2,9 bilhões.
Saiba mais sobre a pesquisa da Vanpro:
http://fenapro-org-br-1.rds.land/vanpro

Confira detalhes
https://www.cenp.com.br/cenp-meios?id=15

entrada de qualquer agência certificada, que opere com
sistema homologado
O sistema foi desenvolvido pela BST Soluções em
Tecnologia, com investimentos de mais de R$ 2 milhões,
com recursos próprios do CENP e aprovação das suas
entidades fundadoras – ABA, Abap, Abert, ABTA, Aner,
ANJ, Central de Outdoor e Fenapro.

Compromisso
Etico
Na
Prática.
Ou simplesmente
CENP.

NA

MÍDIA

Artigos de interesse publicados nas
últimas semanas

PROPMARK COMEMORA 55 ANOS
“O PROPMARK comemora com
esta edição 55 anos de circulação
ininterrupta, sendo um dos poucos no
mundo a ter desde o seu início e até
aqui a mesma direção, um fato a nosso
ver de grande importância na sua
credibilidade”.
Este é um brevíssimo trecho do
editorial assinado por Armando
Ferrentini na edição do PropMark que
comemorou 55 anos de circulação
em maio. Sempre defensor do
modelo brasileiro de publicidade e a
autorregulação, Ferrentini e sua equipe
são parte importante da construção da
nossa publicidade. Fica aqui registrado
os parabéns do CENP e os votos de
que o PropMark siga apoiando nossa

Um dos últimos trabalhos do
jornalista Rafael Sampaio para o CENP
foi a resenha do livro “Propaganda
para céticos”, de Bob Hoffman, da
qual publicamos aqui um breve trecho.
Rafael deixa um legado de outras
resenhas e seleção de notícias da
imprensa internacional de interesse
da publicidade brasileira, reunidas
no Conteúdos CENP, que serão
mantidas no site do CENP, seja pela
sua contribuição à atividade, seja
em homenagem à memória de
Rafael, batalhador incansável pela
publicidade.

atividade por muitos anos ainda.
No link, a edição completa que
comemorou a data:
https://bit.ly/308U10K

“Hoffman não resiste e oferece alguns
conselhos sobre como resolver alguns
desses problemas enfrentar os desafios
relatados ao longo do livro”.
“Ele observa que ‘estamos expostos
a milhares de mensagens publicitárias
todos os dias e que apenas uma
pequena proporção delas tem algum
impacto sobre nós. No seu conjunto,
a publicidade é uma força de mercado
relativamente fraca’”.
“A exceção, observou, são os grandes
anúncios, cartazes e comerciais, capazes
de superar a apatia e até a rejeição dos
consumidores. O que leva naturalmente
a destacar a força das grandes ideias,
que sempre fizeram a diferença na
atividade”.
“Como a maioria das pessoas não dá
a mínima para a esmagadora maioria

LIBERDADE DE
EXPRESSãO SOB AtAQUE
Em 2019, a imprensa brasileira
sofreu quase onze mil ataques diários
pelas redes sociais, em média – sete
agressões por minuto. Os dados estão
no Relatório ABERT sobre Violações à
Liberdade de Expressão, iniciativa da
fundadora do CENP.
“O ano de 2019 foi preocupante. No
futuro, olharemos para ele como um ano
atípico, de ódio, incompreensão, uma
falta de avaliação serena dos fatos. Isso
revela uma incompreensão com o papel
que os jornais e os jornalistas exercem
na imprensa brasileira”, disse Paulo Tonet
Camargo, presidente da Abert.
Faça download do Relatório ABERT:
https://bit.ly/2Oo4SP0
das marcas, a única forma de gerar
bons resultados não é nenhuma
estratégia milagrosa, mas a ‘grande
ideia’, como lembrou”.
“Ele também se mostrou pouco
crente na alegada ‘força dos dados’,
observando que uma pessoa
medíocre transforma todos os
dados, mesmo os mais precisos, em
bobagem, enquanto uma pessoa
brilhante pega um fato crítico e o
transforma em vigoroso sucesso”.
“E encerrou afirmando que ‘nossa
indústria está se afogando em
matemática e morrendo de fome
de ideias. Precisamos de pessoas
que possam sonhar. Precisamos de
pessoas não-práticas e ilógicas. Temos
muitos dados. Precisamos mais do
oposto’”.

Leia a resenha completa de Propaganda para Céticos: https://bit.ly/2WfBizQ
Veja o acervo completo da Conteúdos CENP: https://www.cenp.com.br/conteudos-cenp
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SEGUIMOS
CUMPRINDO
A MISSÃO

A

crise do novo coronavírus chegou trazendo sofrimento extremo a muitos e medo e insegurança a todos.
Num cenário nunca visto, bastaram poucos dias para que emergisse a força da imprensa livre, jornais, revistas, rádios, emissoras de TVs abertas e por assinatura e sites de todo o país trazendo informações úteis e
verazes ao grande público, estabelecendo bases seguras
a partir das quais os brasileiros podem tomar decisões
com maior segurança a partir das orientações de saúde
pública. A percepção crescente, ainda que não embasada em fatos, de que a mídia profissional poderia ser
superada pelas chamadas mídias sociais ou mesmo pelo streaming acabou, esta sim, superada.
Os sinais, até aqui, são extremamente positivos. As
audiências multiplicaram-se, há notícia de crescimento recorde nas assinaturas de jornais e revistas. Os olhos
estão grudados nas telas e páginas de jornais e revistas,
os ouvidos atentos ao noticiário das rádios. Para a publicidade é tempo de oportunidades para todos os setores, afinal mais audiência e atenção, podem significar ampliação de resultados.

A imprensa profissional voltou a ser um
porto seguro ao alcance de todos
Este é um bom momento para lembrar que por trás destas informações que, literalmente, podem ser a diferença
entre a vida e a morte, está o modelo brasileiro de publicidade, cuja promoção e zelo são também missões do CENP.
Registro o pesar manifestado por muitos de nosso mercado pela morte de Rafael Sampaio em 12 de junho. Precursor da autorregulação ético-comercial, apoiador do
modelo, conhecedor profundo da publicidade, parceiro, amigo. Deixa além de saudades um legado para todos
que desejam compreender o negócio da publicidade em
sua extensão por meio de livros, textos e contribuições.
Caio Barsotti

Av Paulista, 2073 - 6º andar
Conj. Nacional - Edifício Horsa II
CEP 01311-940 - São Paulo - SP
tel. (11) 2172-2367

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

ENtIDADES FUNDADORAS

ENtIDADES ASSOCIADAS

ENtIDADES PROFISSIONAIS
ADERENtES

ENtIDADE CONvENIADA

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
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Concorrência
Especulativa
Ninguém
Precisa.
Ou simplesmente
CENP.

