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GOVERNANÇA NO CENP
Transparência e eficiência são pilares
da autorregulação

Leia também

LIVRO COMENTA LEI 12.232 E DESTACA AUTORREGULAÇÃO
NA PUBLICIDADE
CENP-MEIOS APONTA INVESTIMENTO EM MíDIA DE
R$ 5,7 BI NO PRIMEIRO SEMESTRE
AGêNCIAS CERTIFICADAS DE MENOR PORTE TêM ACESSO GRáTIS
A ESTUDOS E PESQUISAS DE MíDIA
O CENP segue com todas as suas atividades em operação remota. O atendimento ao público se dá
pelos e-mails info@cenp.com.br e cenp@cenp.com.br e pelos tels 11 2172 2360/2365.
Questões sobre Certificação de Qualificação Técnica são atendidas pelos emails
cadastro@cenp.com.br ou revisao@cenp.com.br e pelos tels 11 2172 2352/2370/2368
Mais no site http://cenp.com.br

O que nós e nOssas entidades
fundadOras fizemOs nas últimas
semanas Ou planejamOs fazer em breve

MARIO D’ANDREA SEGUE NA PRESIDÊNCIA DA ABAP PARA ALEXANDRE
DE MORAES, BIG
Mario D’Andrea segue na
TECHS TÊM DE SER
CLASSIFICADAS COMO
presidência da Abap até o final do seu
‘MÍDIA’
mandato, no ano que vem.
Ele deixou nos primeiros dias
de setembro a presidência da
dentsumcgarrybowen. Eduardo
Bicudo, CEO da DAN Brasil, assume
interinamente o cargo.
Mais em https://bit.ly/2ZloI3t

PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DE EDUCADORES
DO EDUCAMÍDIA GANHA VERSÃO ONLINE
Por conta da pandemia, o
EducaMídia, iniciativa do Instituto
Palavra Aberta, está lançando versão
online do Programa de Certificação
para a Formação de Educadores
Multiplicadores.
O programa segue tendo
como principal objetivo capacitar
educadores para multiplicar boas
práticas de educação midiática em

seus contextos educacionais. Os
educadores selecionados no processo
terão uma formação online de 30
horas, acompanhamento da equipe
Educamídia para a implementação do
projeto de multiplicação e certificação
de participação emitida pelo Instituto
Palavra Aberta.
As inscrições vão até 21 de setembro
https://bit.ly/3hk6sxk

NOSSOS NúMEROS - AGÊNCIAS CERTIFICADAS
1812

2015

1522
1457
1311
1298
1132*

2016
2017
2018
2019
2020

AGÊNCIAS CADASTRADAS
13590

* em 01/09/2020

-

** de janeiro a agosto de 2020
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PROCESSOS AVALIADOS
589**

fonte: Cenp

O ministro Alexandre de Moraes,
do STF disse em 11 de setembro
que considera necessário classificar
as grandes empresas de tecnologia
como empreendimentos de mídia.
Dessa forma, empresas como Google,
Facebook, Twitter e outras teriam de
ser responsabilizadas diretamente pelo
conteúdo que seus usuários publicam
nas redes sociais.
Moraes falou num painel do 15º
Congresso da Abraji, Associação
Brasileira de Jornalismo Investigativo).
Leia mais no site Poder360
https://bit.ly/3kfPKRF

PROPOSTA VEDA
PUBLICIDADE OFICIAL
EM VEÍCULO QUE
ESTIMULA NOTÍCIA
FALSA
O Projeto de Lei 4027/20 do
deputado João Daniel (PT-SE) proíbe a
contratação, a veiculação, o patrocínio
e o anúncio de publicidade oficial em
veículos de comunicação que, direta ou
indiretamente, propaguem e estimulem
notícias falsas, informa a Agência
Câmara de Notícias. O texto em
tramitação na Câmara dos Deputados
insere dispositivo na Lei 12.232/10, de
Licitações de Publicidade.
Mais em
https://bit.ly/2FhpN5w

INDICADORES DE DEMANDAS
EXTERNAS

mercado publicitário de todo o Brasil, para sistematizar o
acompanhamento de desempenho das suas várias áreas.
Veja alguns dos indicadores, dos quais faz parte
também a enquete de satisfação que avalia os pontos de
relacionamento do CENP.

O CENP adotou este ano a coleta de indicadores de
demandas externas, que são recebidas de operadores do

CONSULTAS EXTERNAS POR FREQUÊNCIA
7

Associação
CENP-Meios

JAN - AGO 2019
JAN - AGO 2020

11
16

9

Certificação

48
7

Contratos

21
15
15

Denúncia
Licitações
MP/TCU/Audiência Pública/PGE

51

38

21
6

7
59

Pesquisa de Mídia
Remuneração de Agência

66

37

23
33

Outros

41

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.

SOLICITAÇõES DE CERTIFICAÇÃO DE
QUALIFICAÇÃO TéCNICA

ENQUETE DE SATISFAÇÃO DE
RELACIONAMENTO
5
(2%)

1008

5
(2%)

Total de Envios: 4.627
Total de Respostas: 259

JAN A AGO
91
(35%)

Dados consolidados
até Agosto/2020

158
(61%)

589

Acima do Esperado

Abaixo do Esperado

Dentro do Esperado

Muito abaixo

SIGA O CENP NAS REDES SOCIAIS
2019

2020

Para conhecer os demais indicadores, clique em

https://cenp.mailchimpsites.com/indicadores-cenp

www.twitter.com/o_CENP

www.linkedin.com/company/cenp
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Cenp-meiOs

INVESTIMENTO EM MÍDIA FOI DE R$ 5,7 BI
ATÉ JUNHO, 30% MENOS DO QUE EM 2019
painel Cenp-meios reuniu dados de 213 agências de todo o país e registrou
forte queda em relação ao mesmo período do ano passado, quando 218
agências participaram do painel. Confira todas as informações
Mais informações em
www.cenp.com.br/cenp-meios

INVESTIMENTOS EM MÍDIA, REALIZADOS POR
213 AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE,
POR MEIO DE COMUNICAÇÃO

O

CENP divulgou em 4 de setembro dados
do painel CENP-Meios referentes ao investimento em mídia via agências de publicidade no primeiro semestre deste ano, com redução de 30% em relação ao mesmo período de
2019, como pode ser visto nos gráficos ao lado.
Em agosto, o CENP-Meios havia divulgado dados do investimento via agências por estado para
os anos de 2018 e 2019, ampliando as informações
disponibilizadas pelo sistema e que podem ser vistas em detalhes na edição número 64 desta revista.
Mais novidades estão previstas para o CENP-Meios
nos próximos meses.
O painel é composto com dados do investimento
em mídia das principais agências de publicidade do
Brasil, com uma representatividade e robustez sem
paralelo no mercado internacional.
As informações são fornecidas pelas agências ao
sistema de forma consolidada por meio, período e
estado, sem que o CENP tenha acesso aos dados de
cada cliente da agência. Em 2019, participaram do
painel 226 agências de todo o país, um salto significativo sobre o ano anterior, quando faziam parte
do painel 78 agências.
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 Operand está muito
próximo de sua homologação.

4 - CENP Em rEvista - Setembro, 2020

PUBLICADO EM SETEMBRO/2020

Meio
Cinema
Internet
Valor faturado (000)
Áudio
R$
2.779
Busca
R$
140.587
Displays e outros R$
693.807
Social
R$
314.966
Vídeo
R$
126.737

Jornal
OOH/Mídia Exterior
Rádio
Revista
Televisão Aberta
Televisão por assinatura
Total

5,7%

Jan-Jun/2020
Valor Faturado (000) Share
R$
13.049 0,2%
R$ 1.278.876 22,4%
Share
0,2%
11,0%
54,3%
24,6%
9,9%

R$ 115.441 2,0%
R$ 539.006 9,4%
R$ 266.588 4,7%
R$
37.479 0,7%
R$ 3.144.474 55,0%
R$ 325.597 5,7%
R$ 5.720.510

0,2%

22,4%

55,0%

2,0%
9,4%

4,7%
0,7%

0,7%
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lanÇamentO em 22/9

LIVRO COMENTA LEI 12.232 E DESTACA
AUTORREGULAÇÃO NA PUBLICIDADE
jurista lança lei 12.232 – Comentários à lei de Contratos de publicidade
da administração, livro que mergulha na legislação que regula as
licitações e contratações de serviços de publicidade

S

egundo o jurista Marçal Justen Filho a Lei 12.232, editada em 2010, ainda dá oportunidade a muitas discussões e,
por isso, resolveu debruçar-se sobre o tema em seu mais novo livro. “Não existe muitos trabalhos
sobre o assunto”, explica o jurista.

“Um dos problemas mais sérios é
a tendência a aplicar a Lei Geral de
Licitações, (Lei 8.666) a essas contratações, o que gera dificuldades,
problemas e conflitos muito sérios.
O livro é destinado a evidenciar
que a Lei 12.232 encampou as práticas consagradas no setor privado,
impondo a sua observância para o
setor público”.
A Lei determina que as agências
de publicidade, para se habilitarem
às licitações, devem deter certificação de qualificação técnica, como a concedida pelo CENP, desde a criação da entidade, há quase
22 anos.
Advogado e doutor em Direito,
Marçal Justen Filho exerceu o magistério por quase 30 anos. Tem
extensa obra publicada na área do
Direito Público, tendo lançado no
começo de setembro Introdução
ao Estudo do Direito, prefaciada

LANÇAMENTO TERÁ LIVE COM O AUTOR
O livro Lei 12.232 – Comentários à Lei de Contratos de Publicidade da
Administração será lançado em live em 22 de setembro, a partir das 19h,
da qual participarão o jurista Marçal Justen Filho, o presidente do CENP,
Caio Barsotti, e o advogado Thiago Brito, do escritório Sampaio Ferraz
Advogados.
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Livro de Marçal será lançado em
22 de setembro

pelo ministro Gilmar Mendes, do
Supremo Tribunal Federal.
O livro sobre a Lei 12.232 destina-se, segundo Marçal, às instituições da administração pública,
inclusive empresas estatais, que realizam contratos de publicidade, às
próprias agências e aos órgãos de
controle, como a CGU, TCU, Ministério Público e Poder Judiciário.
O livro é editado pela Editora Forum em versão física e digital e pode ser adquirido inclusive no site
https://amzn.to/32yfG57

GOvernanÇa dO Cenp

TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA
SÃO PILARES DA AUTORREGULAÇÃO
um dos principais desafios de uma organização é sua longevidade.
transparência e eficiência devem ser perseguidas de forma
estruturada e sistemática

P

ara isso, existe a governança, que ajuda a definir quais
e como diferentes meios podem ser utilizados para atingir um
determinado fim buscado pela organização e com uma importante
vantagem extra: uma governança
corporativa eficaz, envolvendo todas as partes interessadas contribui
para que as ferramentas de gestão
sejam sempre aprimoradas.
No CENP, a governança sempre
foi tema central desde a fundação
da entidade, há quase 22 anos. Sua
base encontra-se nos Estatutos Sociais, que atribuiu a responsabilidade inicial pela governança à Assembleia Geral1 e respectivos órgãos de
apoio, como o Conselho Fiscal2,
por exemplo. Em 2018, as entidades fundadoras e institucionais resolveram criar o Conselho de Administração e Governança, CAG3.
Desde então, toda a administração
do CENP passou a ser sua responsabilidade, participando da escolha
da Diretoria Executiva4 da entidade e estabelecendo seus parâmetros
de gestão e administração. Com a
criação do CAG, o Conselho Superior das Normas-Padrão5 ficou totalmente dedicado à governança
dos temas que se referem às melhores práticas ético-comerciais.
8 - CENP Em rEvista - Setembro, 2020

1) Organismos de administração
e governança: https://www.cenp.
com.br/sobre-o-cenp/governanca
2) Conselho Superior das Normas-Padrão: https://www.cenp.
com.br/sobre-o-cenp/conselhosuperior
A hierarquia definida a partir
dos Estatutos é importante pois,
no CENP, as decisões são sempre
coletivas. Não há decisões que não
tenham sido balizadas ou diretamente autorizadas previamente por
organismos estatutários, sempre
com participação ativa de representantes de Anunciantes, Agências e
Veículos de Comunicação.
Ao longo dos anos, o CENP foi
aperfeiçoando e incorporando
gradativamente várias iniciativas
e métodos de governança, em relação tanto ao público interno e

quanto ao externo. É o caso, por
exemplo, dos POP, procedimento
operacional padrão, documentos
em formato de cartilha que regulam da forma mais precisa possível
as tarefas de trabalho, sendo guias
valiosos inclusive para os colaboradores recém-admitidos no CENP,
não apenas por aprenderem as rotinas de trabalho na entidade mais
rapidamente, mas garantindo um
padrão de qualidade e alçadas para solução dos desafios.
Outro passo importante na governança do CENP foi a análise de
risco feita pela consultoria KPMG,
1

Artigo 22 dos Estatutos Sociais
Artigo 59 dos Estatutos Sociais
3
Artigo 30 dos Estatutos Sociais
4
Artigo 39 dos Estatutos Sociais
5
Artigo 35 dos Estatutos Sociais
2

que se tornou um dos documentos
mais importantes para orientação
de todo planejamento orçamentário e das ações necessárias para mitigar os riscos identificados. Muitas
melhorias como também mecanismos de aperfeiçoamento contínuo
de processos surgiram com este estudo que representou um marco
para a governança do CENP, servindo como modelo para outras
iniciativas semelhantes, como o do-

COMPROMISSOS DE CONDUTA ÉTICA
O documento “Compromissos de
Conduta Ética do CENP”, aprovado
em março de 2016, reúne os
princípios de governança da entidade,
tendo sido o resultado de uma série
de reflexões internas dos gestores
e funcionários, estabelecendo as
bases de conduta no desempenho
de funções e nas relações pessoais e
funcionais.
De acordo com o documento, os
gestores, empregados e prestadores
de serviço do CENP comprometemse a
• atuar com respeito às leis, com ética
e no interesse na entidade, com
atenção e urbanidade;
• aplicar os recursos da entidade de
forma rigorosa e diligente, sempre
com base em registros escritos,
a serem preservados pelo prazo
mínimo de cinco anos;
• tratar com discrição quaisquer
informações privadas empresariais

demandante de seus serviços;
• diligenciar para que decisões
a que tiver acesso por força das
que envolvam questões mais
atribuições funcionais;
sensíveis sejam adotadas em
• ser como indivíduo e parte
compartilhamento com mais de um
da coletividade de trabalho
colega;
compromissado com o respeito
• não emitir no exercício profissional
pelo outro, com a urbanidade de
qualquer tipo de opinião que possa
tratamento, negando-se a qualquer
ser entendida como de proselitismo
tipo de discriminação;
de qualquer tipo;
• conhecer e respeitar todas as normas • abster-se de interações com a
de funcionamento dos diversos
imprensa;
setores da entidade contribuindo,
• ter consciência e contribuir para a
sempre que possível, para o seu
conscientização coletiva permanente
aperfeiçoamento.
de que é indispensável fazer parte e
Nas relações externas, os
conviver em ambiente de compliance;
colaboradores, agindo em nome da
• comprometer-se a fazer uso apenas
entidade, respeitar aos fundamentos
profissional dos meios e formas
de relação ética que deram origem ao
de comunicação colocados à sua
CENP, comprometem-se:
disposição;
• a não exercer atividade que possa ter • defender o patrimônio físico e moral
antagonismo com a entidade;
do CENP, seus bens e os instrumentos
• atuar sempre com isonomia, não
de autorregulação com os quais
privilegiando o atendimento a
a entidade promove os princípios
nenhuma das categorias associadas,
éticos que constituem a razão de sua
• recusar qualquer tipo de presente de
existência.

LEIA MAIS EM: https://cenp.com.br/PDF/Compromissos_de_conduta_etica_do_CENP.pdf
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GOvernanÇa dO Cenp

ESTRUTURA

cumento “Compromissos de Conduta Ética do CENP” – veja mais
no quadro destas páginas.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA
O CAG do CENP é o órgão colegiado responsável, em caráter exclusivo, pela política de administração e pelo sistema de governança
da entidade, a serem executadas pela Diretoria Executiva, respondendo diretamente à Assembleia Geral.
O Conselho teve sua criação
aprovada no final de 2018, sendo
integrado desde então por Gilberto C. Leifert, Luiz Leite, Roberto
Mesquita e Rodrigo Lacerda. Eles
foram escolhidos e eleitos pela Assembleia Geral pelo reconhecido
valor para a atividade publicitária,
exercendo o cargo em caráter voluntário, em mandato de dois anos.
Além do conhecimento e aplicação
das melhores práticas de governança corporativa, os Conselheiros deverão estar alinhados e comprometidos com os princípios, valores e
código de conduta da entidade.
É este Conselho que elege6 a Diretoria Executiva do CENP, dentre os
membros do Conselho Superior e
orienta a administração, metas, orçamento, contribuições, prestações
de contas, alterações dos estatutos
sociais, além de apoiar a Diretoria
Executiva no desenvolvimento de
políticas de atração e retenção de
talentos, entre outras atribuições.
O CAG se reúne rotineiramente ao menos quatro vezes ao ano
e pode ser convocado em caráter
extraordinário sempre que necessário. As datas das suas reuniões
10 - CENP Em rEvista - Setembro, 2020

ordinárias estão disponíveis no
site do CENP7.
Especificamente sobre governança, cabe a este Conselho deliberar sobre o exercício da política de
compliance da entidade, zelando
pelo aprimoramento dos sistemas
de controle de gestão, incluindo os
organismos do CENP, podendo,
para tanto, escolher profissionais
para levantamento e apuração de
fatos administrativos que possam
ferir a boa governança da entidade.
Também cabe ao Conselho a aprovação de normas e atos que digam
respeito à administração da entidade e a revisão periódica das suas
práticas de governança.
A Diretoria Executiva do CENP
tem mandato de dois anos e é encabeçada por um presidente contratado para o exercício da atividade.
Ele conta com três vice-presidências e mais três diretorias, estes cargos exercidos voluntariamente por
profissionais do mercado oriundos
do Conselho Superior.
As ações de governança na entidade são complementadas pelo exa-

me e aprovação anual das suas contas pelo Conselho Fiscal do CENP,
integrado por três membros representantes de Anunciantes, Agências e Veículos8. Cabe a eles a fiscalização dos atos de administração
da entidade, produzindo parecer
técnico para consideração da Assembleia Geral. Atua também como assessoria especial da Diretoria
Executiva nas matérias que digam
respeito a finanças e administração.
As contas do CENP são submetidas a auditores independentes
desde a fundação da entidade. Entre 1999 e 2009, esta tarefa esteve a cargo da BDO Trevisan. Nos
anos seguintes, a auditoria foi feita pela Deloitte (2010), PWC (2010
a 2014), KPMG (2015) e Grant
Thornton desde 20169.
6

Artigo 34, item VII dos Estatutos Sociais
https://www.cenp.com.br/sobre-ocenp/governanca
8
https://www.cenp.com.br/sobre-ocenp/conselho-fiscal
9
https://www.cenp.com.br/sobre-ocenp/governanca
7

fundadOras, assOCiadas & aderentes

FEST’UP ACONTECE
ENTRE 2 E 4 DE
OUTUBRO
A APP Brasil já
abriu inscrições
para o Fest’Up
Tendência 2020,
a ser realizado
entre 2 e 4 de
outubro. Será a
primeira edição totalmente online e
gratuita do tradicional evento da entidade aderente ao CENP, apresentando novas visões acerca da publicidade
mundial, seus desafios e oportunidades.
As apresentações trarão questões importantes sobre inovação, tendências,
criação, mídia, conteúdo e mercado
de trabalho. “A proposta da edição de
2020 é um Fest’UP que dialogue com
as práticas de mercado. A ideia é levar
reflexões assertivas sobre os hábitos de
consumo dentro deste novo cenário,
contribuindo com o desenvolvimento
de um olhar mais apurado e um senso
de criticidade maior por parte do público”, destaca Renata Alcalde, diretora da
APP Brasil e Coordenadora do Fest’UP.
Outra novidade desta edição é a implantação de um formato especial de
mentoria, com lives fechadas para até
20 alunos, possibilitando a entrega
de conteúdo totalmente customizado.
Nesta iniciativa, a inscrição deve ser realizada antecipadamente, mediante pagamento de taxa, no valor de R$ 160.
Lives antecipando temas do Fest’Up
têm acontecido desde agosto e seguem
ao longo de setembro.
Saiba mais no site
https://festup2020.com.br/

WEBINÁRIO TRATA
DA REFORMA
TRIBUTÁRIA PARA AS
AGÊNCIAS
A Fenapro promoveu o webinar “Reforma Tributária e os impactos nas
Agências de Propaganda”, com a participação do especialista em finanças Antônio Lino Pinto e dos advogados José
Ricardo Martins e Renato Vilela Faria.
Confira a íntegra do webinar:
https://bit.ly/35qJoek

ARP REFORÇA
DIRETORIAS

A jornalista Denise Polidori está assumindo a a recém-criada Diretoria de
Cultura de Marca da ARP. O trabalho
dela se enquadra nas mudanças de
ressignificação de atuação que a associação realizou nos últimos anos.
Denise também atua como diretora geral da Gio – Agência de Cultura de
Marca, que desenvolve projetos multiplataformas com vocação para transformar e fortalecer a relação das marcas
com seus públicos.
Leia mais em
https://bit.ly/2RhO0e8

TV ANO 70:
COMEMORAÇõES JÁ
ESTÃO NO AR

O Memória Abert abriu em 1º de setembro as comemorações dos 70 anos
da TV aberta no Brasil.
Nas redes sociais da entidade fundadora do CENP é possível acompanhar
a história do meio, em fotos e textos
que contam curiosidades e bastidores
muitas vezes desconhecidos do público em geral.
No dia 18 de setembro, data em que
se comemora o início das transmissões
da TV aberta no país, estão previstas algumas atividades, como o Papo Abert
Especial 70 anos da TV, com os jornalistas e pesquisadores Elmo Francfort e
Maurício Viel, autores do livro “TV Tupi: do tamanho do Brasil”, que resgata
a história da primeira estação de TV da
América do Sul, inaugurada em 1950,
com seu primeiro canal em São Paulo.
O lançamento do primeiro volume do
livro também será no dia 18.
Na mesma data, será lançada nacionalmente a campanha desenvolvida pelo Projeto TV ANO 70, com vídeo para
as emissoras associadas.
As iniciativas em homenagem à TV
são colaborativas. A emissora interessada em participar pode enviar vídeos, áudios, fotos e textos para o email memoria@abert.org.br.
Todas as informações e documentos
históricos podem ser vistos em
https://abert.org.br/memoria/
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GrupO 8

AGÊNCIAS CERTIFICADAS DE MENOR PORTE
ACESSAM GRÁTIS INFORMAÇÕES DE MÍDIA
agências do Grupo 8 têm acesso garantido pelo Cenp a uma ferramenta
capaz de proporcionar um salto qualitativo no planejamento de mídia que
oferecem aos seus clientes anunciantes: o banco de informações de mídia
O Banco de Informações de Mídia proporciona às agências certificadas e enquadradas pelo CENP
no Grupo 8, que são no momento
perto de setecentas, com receita
de mídia anual até 500 mil reais,
acesso gratuito a uma cesta de es-

tudos de mídia que contempla os
pilares audiência/circulação, investimento e hábitos.
Todos os estudos disponibilizados são credenciados pelo CENP,
por meio do CTM, Comitê Técnico de Mídia, sendo o Banco de

No site do CENP, você sabe mais sobre
o Banco de Informações de Mídia e os
institutos que fazem parte dele

http://www.cenp.com.br/banco-pesquisa/informacoes_de_midia
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Informação resultado da parceria com onze fornecedores/institutos de pesquisa: G6S Grupo
6 Sigma, Avroad, Boxnet, Comscore, Controle da Concorrência,
Futura, Gedablio, IVC, Kantar
Ibope Media, Pointlogic e Spot.
Eles cedem, sem qualquer ônus,
informações básicas das pesquisas selecionadas e elementos tidos como essenciais para o planejamento de mídia. Confira no
quadro destas páginas quais estudos – são 261 ao todo – estão disponíveis no Banco de Informações de Mídia e em que praças.
“O Banco viabiliza a competitividade das pequenas agências,
abrindo a elas acesso fácil e grátis à principal ferramenta de planejamento de mídia, capaz de fazer toda a diferença no resultado
das campanhas criadas para os
anunciantes”, diz Ana Lúcia Magalhães, profissional de mídia que
produziu dois vídeos disponibilizados no site do CENP, um sobre
os Conceitos de Mídia e outro,
uma introdução ao planejamento de mídia. Os vídeos explicam
como aplicar o conteúdo do Ban-

Vídeo As informações do Banco

https://bit.ly/33u47N3
O vídeo faz uma introdução de forma simples e clara a conceitos
de mídia, como amostra e universo, público-alvo ou target group,
audiência, share ou participação, reach ou alcance, penetração, perfil,
índice de afinidade, CPP e CPM, circulação e propertie.

co e utilizar algumas informações
na defesa de um planejamento,
tanto na fase de construção da estratégia de mídia como na de recomendação dos veículos de comunicação.

Para acessar o Banco de Informações de Mídia do CENP a
agência precisa deter o Certificação de Qualificação Técnica e ser
enquadrada no Grupo 8. A partir
daí, basta fazer o cadastramento

O Banco viabiliza
a competitividade das
pequenas agências,
abrindo a elas
acesso fácil e grátis
à principal ferramenta
de planejamento de
mídia, capaz de fazer
toda a diferença
no resultado
das campanhas criadas
para os anunciantes
Ana Lúcia Magalhães

no próprio site do CENP, na aba
de acesso ao Banco de Informações de Mídia, e dar o aceite em
“Termos de Uso”, após a leitura,
principalmente para se entender
questões como validade de uso da
senha – um dos estudos demanda senha exclusiva – e limites de
acesso ao Banco. Uma senha será encaminhada por e-mail liberando o acesso gratuito aos estudos, diretamente na plataforma
digital.
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Artigos de interesse publicados nas
últimas semanas

“OS JORNAIS NÃO ESTÃO NO RAMO DO ERRO;
ESTÃO NO RAMO DA CONFIANÇA”
Para o jornalista Marcelo Rech,
presidente reeleito da ANJ e vicepresidente Editorial e Institucional do
Grupo RBS, a busca da verdade se
transformou em um bem de primeira
necessidade, assim como a pluralidade
de visões. “Verdade e pluralismo são bem
escassos em ambientes digitais nos quais
sobressaem as fake news e as bolhas de
opinião”, disse ele em entrevista ao portal
Gauchazh. “Na prática, os jornais estão no
ramo da confiança”.
Segundo Marcelo, uma imprensa
livre inclui visões que desagradam a
governantes. “A diferença de agora é
que eventuais descontentamentos
descambam até as raias de ataques à
integridade física de jornalistas e aos
linchamentos virtuais. Esse submundo
digital, que se movimenta nas sombras
do anonimato, sobrevive às margens
da lei. É um problema universal, muito
comum na guerra política do mais baixo

MEIO&MENSAGEM
OFERECE DOWNLOAD
DE POSTER COM AS
PRINCIPAIS HOLDINGS
Agências & Anunciantes, edição
especial do M&M, traz o Mapa das
Agências, que pode ser baixado
gratuitamente no link abaixo.
A versão 2020 do Mapa das Agências
inclui os principais grupos nacionais e
internacionais e dá uma visão geral de
como estão organizadas no Brasil as
maiores holdings atuantes no mercado
de agências, suas empresas e principais
executivos. https://bit.ly/33esigZ
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nível, e que corrói as relações pessoais
e sociais.
Ele citou como iniciativa de combate
a esta prática a criação de coalizão
Liberdade com Responsabilidade,
reunindo 27 entidades da
comunicação, como mostrado na
edição passada desta revista.
Leia a entrevista completa de Marcelo
em https://bit.ly/35v66C5

TCU SUSPENDE MÍDIA
PROGRAMÁTICA PELO
GOVERNO FEDERAL
Em acórdão relatado pelo Ministro
Vital do Rêgo e divulgado no final
de agosto, o TCU determinou
cautelarmente ao Ministério das
Comunicações que cesse de
imediato os investimentos do
Governo Federal em campanhas
publicitárias nas plataformas, canais
ou mídias “cuja audiência ou públicoalvo sejam estranhos ao que se
pretende comunicar ou, ainda, que
se relacionem a atividades ilegais”. A
suspensão é resultado das polêmicas
que surgiram sobre as campanhas
do Governo Federal estarem sendo
veiculadas por meio de ferramentas
de mídia programática do Google em
sites de fake news ou de origem não
confirmada. O tema foi debatido em
painel destacado na edição passada da
CENP em Revista.
Na ocasião, o Ministro Bruno Dantas
disse: “se o Google presta serviços
para o Governo Federal, tem que se
adequar às leis brasileiras. Ou seja, se o
algoritmo do Google não é compatível
com as leis brasileiras, o estado não
pode contratar o AdSense para suas
campanhas publicitárias”, declarou.
Veja íntegra do acórdão no site Janela
Publicitária
https://bit.ly/32jT9J9

PILARES
SÓLIDOS E
RENOVADOS

D

estaque nesta edição da CENP em Revista, a governança no CENP tem sido construída com esmero
ao longo dos anos, desde a fundação da entidade, sempre buscando as melhores práticas observadas na sociedade, numa renovação permanente, sendo a criação do
Conselho de Administração e Governança, CAG, uma
das mais recentes.
Não poderia ser de outra forma. O CENP tem uma
missão consagrada em lei, de conceder a Certificação
de Qualificação Técnica às agências, para que elas possam participar de licitações e prestar serviços de publicidade às diferentes instâncias de governo. Ao par desta
responsabilidade legal, o CENP é continuador da tradição de autorregulação da atividade publicitária no Brasil. Autorregulação só se sustenta no longo prazo se for
apoiada nos pilares da transparência e da eficiência. Não
por acaso estas duas práticas estão na base da governança do CENP, sendo perseguidas de forma estruturada e
sistemática, combinando o trabalho voluntário do mercado a equipes profissionais afinadas e comprometidas,
como a que temos construído.
O prosseguimento dos trabalhos do CENP em meio
à pandemia, em pleno regime de home office – prática
que, no CENP, veio para ficar –, demonstram a afinação
da equipe e da entidade como um todo aos nossos propósitos. O segredo para tanto pode ser lido nesta edição.

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

Governança no CENP é prática
antiga e sistemática
Chamo a atenção dos leitores para o lançamento em
22/9 do livro Lei 12.232 – Comentários à Lei de Contratos de Publicidade da Administração, de autoria do jurista Marçal Justen Filho. Na ocasião, haverá uma live, da
qual participarei, quando serão discutidos diferentes aspectos da Lei e a inserção no sistema da autorregulação
ético-comercial praticada pelo CENP.
Caio Barsotti

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
Setembro, 2020 - CENP Em rEvista - 15

