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FÓRUM DOS GRANDES DEBATES
DA PUBLICIDADE

CENP-MEIOS APONTA INVESTIMENTO EM MÍDIA DE
R$ 5,7 BI NO PRIMEIRO SEMESTRE

LEIA TAMBÉM

BANCO DE AGÊNCIAS
VALORIZA AS AGÊNCIAS
CERTIFICADAS PELO CENP

O que fizemOs e planejamOs fazer

ANOTE O NOVO TELEFONE DO CENP
Para facilitar o contato, veja menu de atendimento:
1 para Certificação
2 para Revisão da certificação
3 para Associação de Veículos ou
Anunciantes
4 para Contribuição Associativa
5 para Jurídico

11 4858 8043
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para Relações Institucionais
para CENP-Meios
para Presidência
para repetir o menu
para falar com a atendente

CONSELHO SUPERIOR TEM NOVOS INTEGRANTES

SEDE EM SP É REDUZIDA

O Conselho Superior das NormasPadrão ganhou a participação de Daniel
Bicudo, Diretor de Marketing e Negócios
na Azul Linhas Aéreas e Paulo Tonet
Camargo, Vice-Presidente de Relações
Institucionais no Grupo Globo e expresidente da Abert. Eles representam
respectivamente as fundadoras ABA e
Abert, substituindo Claudia Fernandes e
Paulo Machado de Carvalho.
O Conselho Superior das NormasPadrão é o principal organismo

A direção do CENP concluiu
negociações para a devolução de 70%
do escritório que ocupava no Conjunto
Nacional, em São Paulo.
Quando retornarem ao trabalho
presencial – não há data para tanto no
momento –, as equipes terão regime
de trabalho misto: alguns dias da
semana no escritório, nos demais em
home office.
O CENP preservará a sua sala de
reuniões multimídia, mantendo a
capacidade de promover encontro de
grande porte na sede, se necessário.

normativo do CENP, sendo composto
por representantes de Agências de
Propaganda, Anunciantes e Veículos
de Comunicação, sendo um fórum
privilegiado de reflexões criado para
formular referências de melhores
práticas que contribuam para o franco
desenvolvimento da publicidade
brasileira.
Confira todos os participantes do
Conselho Superior
https://bit.ly/2I7e3n1

NOSSOS NúMEROS - AGÊNCIAS CERTIFICADAS
1812

2015

1522
1457
1311
1298
1090*

2016
2017
2018
2019
2020

SIGA O CENP NAS
REDES SOCIAIS

www.twitter.com/o_CENP

PROCESSOS AVALIADOS
671**
* Dados até 03/11/2020

-

** De janeiro a novembro de 2020
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fonte: Cenp

www.linkedin.com/company/cenp

WORKSHOP
AUTORREGULAÇÃO
ÉTICO-COMERCIAL E
COMPLIANCE
O CENP promove em 23/11, entre
9h e 11h, por videoconferência, o
1º Workshop Autorregulação ÉticoComercial e Compliance.
Preparado para dirigentes e
lideranças de agências certificadas,
veículos e anunciantes associados, o
workshop oferecerá uma visão geral
sobre as normas de autorregulação,
que promovem um ambiente de
negócios ético, transparente e mais
seguro na publicidade.
O evento é gratuito e as inscrições
podem ser realizadas até o dia 18 de
novembro, pelo e-mail cenp@cenp.
com.br, informando nome, cargo e
RG do participante e também nome e
CNPJ da empresa em que atua.

REUNIÃO CONJUNTA
TRATOU DO FIM DOS
COOKIES
Reunião conjunta virtual do CTM,
Comitê Técnico de Mídia, e do CTD,
Comitê Técnico Digital, realizada na
manhã do dia 30/10 com presença
de 25 pessoas, discutiu o fim dos
cookies na comunicação digital e
seus efeitos para a publicidade.
A apresentação foi feita por Caio
Ferro, Chief Operating Officer da
Reamp/Jellyfish, atendendo a um
convite dos Comitês. Estava prevista
também uma apresentação de
outra entidade que, embora tenha
aceitado o convite, informou uma
semana antes da reunião que não
participaria.

SATISFAÇÃO COM ATENDIMENTO
6
(2%)

5
(1%)

120
(37%)
193
(60%)

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

Total de Envios: 5738
Total de Respostas: 324

A enquete de satisfação
que avalia os pontos de
relacionamento do CENP encerrou
o mês de outubro com indicadores
favoráveis. Das 324 respostas
recebidas, 97% dos respondentes
consideraram o atendimento em
níveis satisfatório ou superior (para
37% delas o atendimento foi
considerado acima do esperado.
Para 60%, o atendimento ficou
dentro do esperado).

“A comunicação que
converte exige um olhar
criativo sobre o negócio.
No entanto, a criatividade
só será benéfica para
marcas que realmente
aplicam este conceito”
Nelcina Tropardi,
presidente da Aba, no PropMark
https://bit.ly/3p388AG

VOCÊ SABIA?
ESTRUTURA
PROFISSIONAL
MÍNIMA
Para a concessão da Certificação
de Qualificação Técnica, as
Normas-Padrão demandam que a
agência de publicidade disponha,
em caráter permanente, de
estrutura profissional, o que se
entende como sendo quadro de
especialistas na atividade de que
trata a Lei 4.680/65.
A comprovação, como previsto
na Comunicação Normativa
de número 17, será feita pela
demonstração, através de
documento hábil, do exercício
profissional de, no mínimo, dois
especialistas em publicidade.
O diploma de instituição de
ensino reconhecida na formação
de publicitários ou o registro
profissional de que trata a Lei
mencionada são alguns exemplos
de documentos válidos. Para mais
informações, veja no site do CENP
a Comunicação Normativa 17.
https://bit.ly/2E0ynV2
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O FÓRUM ONDE O MERCADO SE ENCONTRA
E AS DISCUSSÕES IMPORTANTES OCORREM
O Cenp é um dos produtos da tradição de convergência e tolerância com
os diferentes interesses, resultado, por sua vez, do debate franco que
sempre houve entre as lideranças do mercado

T

odos os que se congregam
no CENP estão interessados em promover as melhores práticas éticas e técnicas nas
relações comerciais. Em 22 anos
de existência, a serem completados em dezembro, todas as decisões do Conselho Superior das
Normas-Padrão foram adotadas
por consenso.
O Conselho, o principal organismo normativo do CENP, reúne
representantes de Agências de Publicidade/Propaganda, Anunciantes e Veículos de Comunicação,
indicados pelas entidades fundadoras e associadas ao CENP:
ABA, Abap, Abert, ABTA, Aner,
ANJ, Central de Outdoor, Fenapro e mais ABM&N, Abooh e Fenapex. São 46 vagas, entre titulares e suplentes, algumas delas em
aberto no momento.
“As demandas profissionais de
cada um dos integrantes do Conselho Superior não poderiam ser
mais diversas”, diz Rino Ferrari Filho, o mais antigo integrante do Conselho Superior, onde

representa a Fenapro desde outubro de 2000. “No entanto, quando nos reunimos para deliberar
sobre assuntos do interesse da
autorregulação ético-comercial,
deixamos do lado de fora da sala nossos interesses e pensamos,
acima de tudo, em formular referências de melhores práticas que

contribuam para o franco desenvolvimento da publicidade brasileira, sempre com base na realidade do mercado, pois entendemos
que, agindo assim, contribuímos
para o fomento de toda a indústria da comunicação e da publicidade em especial, num típico jogo
ganha-ganha”.

Conheça os integrantes do Conselho Superior das Normas-Padrão:
https://cenp.com.br/sobre-o-cenp/conselho-superior
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OS COMITêS DO CENP
COMITê TéCNICO DE MíDIA
O CTM, como é mais conhecido, é responsável pela análise
das solicitações de credenciamento de fornecedores de
insumos, afins à melhor prática das atividades de estudo,
planejamento, negociação e execução de mídia.
Atua, também, como organismo de consultoria e
aconselhamento técnico referente ao cumprimento do
Anexo A (uso dos serviços de pesquisa de mídia).
O CTM conta com o apoio técnico da ABEP, entidade
conveniada ao CENP, para análise e avaliação da consistência
dos estudos, verificando, por exemplo, se a metodologia
do estudo atende aos requisitos técnicos mínimos para
realização de uma pesquisa.
https://cenp.com.br/sobre-o-cenp/comite-tecnico

em publicidade na internet, constituído, paritariamente, por
representantes de Agências, Veículos e Anunciantes. Conta
também com até três membros convidados, tendo em vista o
aprimoramento técnico do Comitê.
Por demanda do Conselho Superior, somou-se às atribuições
do CTD, o estudo para a aplicabilidade da Resolução
01/2019 - Veículos de Comunicação/Divulgação, além de
outras iniciativas ligadas a esse ambiente, tal como o apoio
técnico ao escritório de advocacia VMCA na elaboração de
uma cartilha LGPD na publicidade.
https://cenp.com.br/sobre-o-cenp/comite-digital

COMITê TéCNICO CENP-MEIOS
O CTCM – Comitê Técnico CENP-Meios, formado por
representantes de Agências, Veículos e Anunciantes, é
COMITê TéCNICO DIGITAL
o organismo de apoio técnico ao Conselho Superior do
Atuar como apoio técnico e assessoramento ao Conselho
CENP, relativo ao tema CENP-Meios, sendo este último o
Superior em assuntos relativos à autorregulação na
colegiado responsável pela implantação do sistema e seus
comercialização de mídia em ambiente de internet. É
desdobramentos.
integrado por 18 membros, dentre profissionais com atuação https://cenp.com.br/sobre-o-cenp/comite-cenp-meios

Este espírito de convergência é
bem anterior à criação do CENP,
remontando aos primórdios do
Modelo Brasileiro de Publicidade, que vem sendo construído e
aprimorado ao longo de muitos
anos e cuja construção continua
em curso.
Baseado no marco regulatório
da publicidade o Modelo rendeu
bons frutos para o país, e continua
gerando riqueza. Não por acaso,
a publicidade brasileira tornouse um dos segmentos mais competitivos da economia nacional,
sendo amplamente reconhecida e
premiada pela sua eficiência, inovação e criatividade.

Ainda que não fosse
este o propósito
inicial do CENP,
ele rapidamente se
transformou num
fórum de debates do
Modelo Brasileiro
de Publicidade

Há alguns segredos por trás desta conquista. Um deles foi a benfazeja comunicação entre as primeiras lideranças do mercado
publicitário brasileiro que, em
muitos casos, deram seus nomes a
agências que fizeram história e se
tornaram referências sólidas para
a atividade.
“As disputas negociais pontuais
entre estas lideranças não impediram que se reunissem regularmente, ainda que de maneira informal, e conversassem aberta,
livre e lealmente, difundindo melhores práticas e buscando caminhos que beneficiassem a atividade publicitária como um todo,

Novembro, 2020 - CENP Em rEvista - 5

Cenp

sem com isso reduzir a intensidade e o nível da concorrência entre eles, na disputa pelos contratos das empresas anunciantes”, diz
Rino. Segundo ele, foi a união dos
empresários em torno da compreensão de que, juntos, eram mais
fortes, que tornou concreto o Modelo Brasileiro de Publicidade, a
começar pela criação do Código
de Ética da atividade publicitária,
dos anos 50, seguido pelos Congressos Brasileiro de Propaganda,
a firme união do segmento na luta
e provação da Lei 4.680, de 1965,
que deu base jurídica – válida até
nossos dias – ao Modelo, a criação
do Conar, em 1978, e a do CENP,
vinte anos mais tarde, para citar

Foi a união dos
empresários em torno
da compreensão de
que, juntos, eram mais
fortes, que tornou
concreto o
Modelo Brasileiro
de Publicidade
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apenas marcos mais conhecidos.
Estas duas entidades são demonstrações especialmente vigorosas dos benefícios da união
entre os elos do mercado publicitário, começando pelo fato de terem sido estruturadas a partir dos
princípios da autorregulação. Habituados a zelar pelos próprios interesses e resolver seus problemas
com o mínimo possível de interferência do Estado, os empresários
da publicidade viram na autorregulação uma boa maneira de fortalecer ainda mais os laços que já
haviam formado.
FÓRUM
Ainda que não fosse este o propósito inicial do CENP, a criação
da entidade, não por acaso presidida em sua fundação por Petrônio Correa, uma das mais importantes lideranças da atividade
no Brasil, rapidamente se transformou no fórum de debates do
mercado de publicidade brasileiro. O ambiente natural da entidade, reunindo de forma paritária os diferentes elos do mercado,
desde logo foi eleito como o melhor lugar para que Anunciantes,
Agências, Veículos se juntassem
para conversar francamente sobre problemas, caminhos e perspectivas. Tem sido assim há 22
anos no Conselho Superior, nos
três comitês técnicos (veja no

A vocação natural do
CENP como fórum da
publicidade brasileiro
só foi reforçada quando
os ventos da renovação
tecnológica chegaram

box) e em outras instâncias do
CENP. Em todas elas, prevalece o
caráter colaborativo, desarmado,
convergente e respeitoso.
A vocação natural do CENP como fórum da publicidade brasileiro só foi reforçada quando os
ventos da renovação tecnológica chegaram ao Brasil, principalmente pelas mãos da internet. A
criação de comitês técnicos somou-se a este esforço, dando a ele
caráter permanente e estruturado.
Temas centrais para a atividade
têm, no CENP, calendário, formato e pauta de reuniões regulares.
Conheça os integrantes do
Conselho Superior das NormasPadrão: https://cenp.com.br/sobre-o-cenp/conselho-superior

funDaDOras, assOCiaDas & aDerenTes

O NEOCOLONIALISMO
DIGITAL

MÍDIA DADOS 2020
ESTÁ NO AR

Com o título acima, Mario D’Andrea,
presidente da Abap, publicou artigo na
Folha de S.Paulo, no qual destaca o que
chama ser “uma nova onda de exploração”, representada pelo uso de dados
pelas empresas e plataformas digitais.
“Dados sobre você, sobre mim, sobre
todos nós. O recurso mais precioso hoje somos nós, pessoas — e nossos hábitos, nosso jeito de pensar e agir”, escreveu Mario.
Para o presidente da Abap, liberdade
de expressão é uma coisa, liberdade
total na comercialização de espaço é outra. “Se alguém coloca dinheiro por trás de uma mensagem e outro
alguém ganha dinheiro com isso, essa
operação tem que seguir normas claras
— como qualquer outra atividade. Não
apenas normas comerciais, mas normas éticas e de conduta. Infelizmente,
não é o que vemos hoje em boa parte
da publicidade digital. As grandes plataformas não se reconhecem como veículos de comunicação, por isso não
seguem as leis do mercado de veículos nem de publicidade. Apesar disso, essas mesmas plataformas ganham
por meio da publicidade a quase totalidade de suas receitas, como apontam
seus próprios balanços”.
Para Mario, cabe à sociedade, através
de seus representantes e do governo,
discutir e criar limites ao gigantismo digital e a esse novo colonialismo. “O economista Milton Friedman dizia que empresas existiam apenas para criar riqueza
para os donos ou sócios. No mundo
moderno, isso não é mais aceito”.
Leia a íntegra do artigo da Abap https://bit.ly/3nqleX1

O Grupo de Mídia São Paulo está lançando a edição 2020 do Mídia
Dados.
O anuário tem versão impressa com
240 páginas e edição digital, com 360
páginas que podem ser convertidas
em formatos PDF, Excel, Power Point
e Notes.
O Mídia Dados é normalmente publicado em 21 de junho, coincidindo
com as comemorações do Dia do Mídia. Neste ano, a sua publicação foi retardada por conta da pandemia.
https://www.gm.org.br/midia-dados-2020

MAIS

+

+

“Os jornais são muito mais
que impressos. São usinas
de informação”
Marcelo Rech, presidente da ANJ,
em entrevista ao jornal A Tarde
https://bit.ly/3jzdlMq

Mario D’Andrea, presidente da Abap,
participou em 29/10 de live para
o lançamento do Brag, Brazilian
Advertising Group, entidade que
reúne agências pertencentes ou
lideradas por brasileiros nos EUA e
que conta com o apoio da Abap.
https://bit.ly/32kA2hz

+
A ABA está lançando campanha
publicitária, com o título “O Futuro
Passa Por Aqui”, destacando a
reunião de profissionais que
caminham juntos na direção de um
futuro melhor, buscando sempre
transmitir confiança e união para
enfrentar todos os desafios. Confira:
http://aba.com.br/novacampanha-aba-2/

+
Conheça o Guia da Educação
Midiática, material gratuito
desenvolvido pelo EducaMídia,
iniciativa do Instituto Palavra Aberta,
para apoiar educadores dentro e
fora da sala de aula.
https://educamidia.org.br/guia
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CONHEÇA FAQ DA LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS NA PUBLICIDADE
preparado pelo o escritório Vinicius marques de Carvalho advogados,
VmCa, com apoio do CTD, documento detalha impactos da lei Geral de
proteção de Dados e ajuda a compreender melhor o novo ambiente
Baixe grátis o FAQ sobre LGPD https://cenp.com.br/downloads/LGPD.pdf

J

á está em vigor a Lei nº
13.709/18, LGPD, Lei Geral
de Proteção de Dados, que
disciplina o tema e traz impactos
consideráveis para a atividade publicitária. Visando apoiar os agentes, o escritório Vinicius Marques

de Carvalho Advogados, VMCA,
com a colaboração do CENP, lançou em agosto do ano passado o
documento Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Perguntas e Respostas sobre os Impactos
da Nova Regulamentação no Setor

da Publicidade.
O CENP apoiou a iniciativa por
meio do seu Comitê Técnico Digital, CTD. O documento alerta para a importância do tema: “Todas
as empresas que atuam com publicidade, de todos os portes e que

AS PERGUNTAS QUE O FAQ RESPONDE

1 Quais atores do setor de
publicidade devem se preocupar
com a LGPD?

2 Como definir o que é o
“tratamento de dados pessoais”
para saber se minha empresa
deve se preocupar com o tema?

3 O que é consentimento para
tratamento de dados? O que é
uma “base legal” de tratamento?
Quais as implicações da exigência
de consentimento pelo titular dos
dados?

4 O titular dos dados pode mudar
de ideia e “cancelar” seu
consentimento?

5 O que são “dados sensíveis”?
Há alguma diferença entre o
consentimento para o tratamento de
dados em geral e o consentimento
para dados sensíveis?

6 E o consentimento de menores de
idade?

7 Quais os impactos da LGPD
sobre a comercialização e o
compartilhamento de dados
pessoais?

8 A LGPD restringe a tomada de
decisões automatizadas baseadas no
uso de algoritmos?

9 Quais os efeitos para o setor de
publicidade das exigências de nãodiscriminação do titular dos dados?
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10 Quais as consequências do
descumprimento da LGDP?
Como diminuir os riscos?

11 Como será a aplicação da LGPD
na esfera administrativa?

12 De quem é a responsabilidade
por eventuais infrações? A
empresa pode responder
por adquirir dados obtidos/
transferidos em desacordo com
as normas da LGPD?

operam tanto online quanto offline serão afetadas pela LGPD. Isso
porque a lei se aplica aos setores
público e privado (incluindo o terceiro setor), abrangendo todas as
organizações, independentemente de sua forma de constituição ou
natureza jurídica, que realizem
tratamento de ‘dados pessoais’, definidos pela LGPD como qualquer
“informação relacionada à pes-

soa natural identificada ou identificável”.
Segundo o documento, como a
definição é baseada na forma de
uso de dados, e não no elo da cadeia produtiva em que a empresa
se encontra, há diversos impactos
para a publicidade, comunicação,
marketing digital, vendas, search
engine optimization, branding e
design e consultorias que atuam

CENP TEM AJUDA DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA
O CENP conta com o apoio do
Peixoto&Cury Advogados para o
desenvolvimento de sua política
de privacidade e que providências
a entidade deve adotar a partir da
vigência da LGPD.
Os trabalhos já começaram,
com as primeiras reuniões com
gestores e equipes e coleta de
documentos. O CENP trata com

poucos dados pessoais sensíveis.
Na maior parte dos casos, os
dados recebidos e tratados pela
entidade são de pessoas jurídicas.
A ideia é que, uma vez definida,
a política de privacidade do CENP
em relação a dados pessoais
da sua equipe e os de terceiros
seja disponibilizada no site da
entidade.

na área. O mesmo vale para agências de CRM ou DBM, empresas
intermediárias, que colhem e vendem a terceiros informações de
consumidores na internet, além
de outras empresas que tratem
dados para fins publicitários. Segundo o documento da VMCA,
“a LGPD tem uma definição extremamente ampla do que considera ‘tratamento de dados pessoais’”.
A Lei afirma que “coleta, produção, recepção, classificação,
utilização, acesso, reprodução,
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação
ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração” são todas
modalidades de tratamento. “Na
prática, isso quer dizer que mesmo que a empresa não use os dados, se ela simplesmente os coletar
de clientes e/ou tiver contato com
essas informações por meio de
terceiro, deverá se adequar à lei”.
O documento se demora em temas como consentimento, dados
sensíveis, comercialização de dados pessoais e situações de descumprimentos e responsabilidade, entre outros e alerta para o fato
de que, como determinado pela própria lei, diversos temas dependem de regulamentação mais
precisa.
O documento pode ser lido em
sua íntegra no site da VMCA e do
CENP.
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BanCO De aGÊnCias

INOVAÇÕES NO SISTEMA VALORIZAM
AS AGÊNCIAS CERTIFICADAS
por estado, cidade, Cnpj, razão social, nome ou código de certificação, é
simples pesquisar as agências de todo o país que têm a Certificação de
qualificação Técnica do Cenp
Confira as novidades em https://cenp.com.br/certificacao/agencias_certificadas

O

Banco de Agências do
CENP ganhou nova apresentação. O serviço, disponível no site da entidade, disponibiliza em uns poucos cliques
todas as agências de publicidade que possuem a Certificação de
Qualificação Técnica.
Permanentemente atualizado,
o Banco dá acesso à lista completa de todas as agências certificadas
por nome, CNPJ, razão social, código de certificação e também por
estado e cidade.
A consulta é bastante simples,
sendo necessário seguir algumas
orientações técnicas como habilitar os pop-ups do navegador, possuir Java 1.6 ou superior instalado
no computador e verificar se o firewall não está bloqueando a execução do programa.

rÁpiDO e fÁCil: Veja COmO COnsulTar O BanCO De
aGÊnCias CerTifiCaDas
Passo 1: - https://cenp.com.br/certificacao/agencias_certificadas

Um balanço atualizado continuamente em formato de charts sobre a situação das agências certificadas pelo CENP

Aqui você tem uma visão nacional
do total de agências certificadas por
grupo em cada estado
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Acesso ao
Banco de
Agências

Passo 2
https://sistemas.cenp.com.br/WebCENPConsulta/
Default.aspx

Passo 4
A partir dai, basta clicar na linha da agência de interesse para ter um quadro da situação dela perante o CENP.

Passo 3
https://sistemas.cenp.com.br/WebCENPConsulta/
ConsultaWeb.aspx
Se você quiser saber quais são as agências certificadas do seu estado, basta assinalá-lo no menu desta página, podendo a pesquisa ser refinada também
por cidade.
Quem pesquisa, por exemplo, pelas agências certificadas por Vitória, Espírito Santo, vai encontrar o seguinte resultado.

O Banco de Agências do CENP permite ainda a pesquisa direta de uma agência determinada, podendo
ser feita pelo CNPJ, Razão Social, nome fantasia ou
ainda pelo Código de certificação

CAMPANHA TERÁ COMO MOTE “AGêNCIA NÃO é TUDO IGUAL”
Criada pro bono pela MariaSP,
campanha publicitária do CENP
vai destacar os diferenciais de
agências certificadas a partir de
janeiro, com abordagens adaptadas
a cada estado, começando por
Minas Gerais. Nos meses seguintes,
os demais estados terão as suas
campanhas, a partir da manifestação
de interesse por parte das entidades
locais.
“Nossos objetivos são destacar

o valor das agências certificadas,
fortalecer os seus diferenciais e
engajar as agências já certificadas na
promoção de valor da Certificação
de Qualificação Técnica”, explica Caio
Barsotti, presidente do CENP.
Ele lembra que, para obter a certificação,
uma agência não precisa de nada além
de profissionalismo. “A Certificação
não é apenas uma exigência legal, para
que as agências possam participar de
processos de concorrência pública para

a prestação de serviços publicitários.
Ela é também uma demonstração
de competência técnica, profissional
e negocial de uma empresa capaz
de ajudar o anunciante a alavancar
as suas vendas, conquistar mais
clientes, construir marcas e levantar
barreiras competitivas num mercado
cada vez mais disputado”.
A campanha está sendo discutida
com a Abap, Fenapro, ABP e
Sinapros.
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COnar-Cenp

CONTEÚDO DE EDUCAÇÃO É DEDICADO
À AUTORREGULAÇÃO PUBLICITÁRIA
Concebido para uso por professores, estudantes e estudiosos, o Conteúdo
pedagógico traz elementos para a compreensão do ambiente publicitário e
o cenário atual das relações entre agências, Veículos e anunciantes.
Baixe grátis o Conteúdo Pedagógico Conar-CENP
https://bit.ly/3l3q6Re

E

m meados de 2017, CENP e Conar juntaram-se
para desenvolver o Conteúdo Pedagógico CONAR - CENP: Arte, técnica e ética publicitárias,
disponibilizado gratuitamente para download no site
das entidades. O Conteúdo não se limita a tratar da au-

torregulação praticada pelo Conar e CENP em suas respectivas áreas de atuação, abrangendo também noções
básicas de publicidade e marketing. São cinco módulos:
Fundamentos, Criação, Ética, Marketing e Mídia, como
explica o coordenador da iniciativa, professor Amadeu
Nogueira de Paula, da ESPM. Ele contou com o auxílio dos colegas Ricardo Aguiar, Sidney Manzioni e Antonio Jesus de Britto Cosenza na redação dos módulos.

OS CINCO MÓDULOS DO CONTEÚDO PEDAGÓGICO
FUNDAMENTOS

Aula 1
No conteúdo Fundamentos é analisado o fortalecimento
da autodisciplina publicitária no Brasil, comprometida
com resultados, respeitando o consumidor, divulgando
produtos e serviço com ética, num processo em que
todas as partes promovem as melhores práticas.

Aula 2 e Aula 3

Marcos Legais
e Regulatórios
da Atividade
Publicitária.

Aula 4

Compreendendo as atividades do
CENP e do CONAR,
respectivamente.

Fluxo dos
Processos do
CONAR.

ÉTICA

Aula 1
O Módulo Ética discorre sobre o relacionamento entre
anunciantes, agências de publicidade e veículos de
comunicação e destes com o mercado consumidor.

O CONAR e o CENP como guardiões da ética na indústria da comunicação.

CRIAÇÃO

Aula 3

O Módulo Criação apresenta o CONAR e o CENP, suas
histórias, estruturas e procedimentos, atuando como
instrumentos da autodisciplina publicitária, para tornar o
mercado mais maduro, transparente e profissional.

De onde vem a
autorregulamentação
no Brasil.

Porque a criação
precisa do CONAR.

O que é o CENP e as
melhores práticas no
relacionamento
comercial.

MARKETING

Aula 2

No Módulo Marketing, o objetivo principal é vincular as
atividades do CONAR e do CENP ao marketing e, em
paralelo, demonstrar a aplicabilidade dos conceitos no
planejamento e execução de marketing.

Falando de marketing.

As relações do
marketing com as
definições de atuação
do CONAR e o CENP.

Usando CONAR e
CENP no marketing.

MÍDIA

Aula 1

O Módulo Mídia dedica-se a demonstrar a contribuição do
CONAR e do CENP para a evolução das relações entre
todos os participantes da cadeia produtiva da mídia diante
dos desafios da ética e dos negócios de comunicação.

Conceitos da
comunicação e fatores
da intermediação das
agências de propaganda.

Compreendendo as
atividades do CONAR e
do CENP.

Identificando relações
do Conar e do CENP
com a gestão de mídia.
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Cenp
INDICADORES DE DEMANDAS
EXTERNAS

desempenho, contemplando várias demandas que o mercado
gera à entidade.

Para melhor gestão e governança, foi sistematizado
o acompanhamento de indicadores externos de

Atualização: Outubro/2020
https://cenp.mailchimpsites.com/indicadores-cenp

JURÍDICO
Assossiação

381

8

CENP Meios

377

20

63

14

68

Certificações
Contratos

10

Denúncia

19

Licitações
MP/TCU/Audiência pública/PGE

7
8

39

24
33

44
73

Pesquisa de mídia
Remuneração de agência

29

Outros

2019

46
38

86

46

2020

Dados de Janeiro a Outubro

Consultas externas por frequência
Dados de Janeiro a Outubro

ACESSOS AO BANCO DE
INFORMAÇÕES DE MÍDIA

TAXAS MÉDIAS DE ABERTURA DE E-MAIL
INFOCENP

269

21,88
240

CENP EM REVISTA
20,40

17,38

18,38
16,63

17,38
15,97

2019

83

2020

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

Média conf.
Mailchimp

2018

2019

INFOCENP | % Abertura de e-mails

2019

Média conf.
Mailchimp

Ed. 64

Ed. 65

15,42

Ed. 66

CENP EM REVISTA | % Abertura de e-mails
Taxa de abertura média: 17,38%
Fonte Mailchimp
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na

mÍDia

Artigos de interesse publicados nas
últimas semanas

UMA NOVA EXPERIÊNCIA NO CONSUMO DE TV

Até o dia 30/11, o Fórum do
Sistema Brasileiro de TV Digital
Terrestre receberá propostas de
soluções tecnológicas para a TV 3.0. As
propostas podem vir de universidades
e centros de pesquisa, empresas
privadas e entidades de padronização
de tecnologias de TV Digital.
A TV 3.0 será um sistema disruptivo.
A qualidade audiovisual oferecida aos
telespectadores será elevada a um
novo patamar, com vídeo UHD e áudio
imersivo e personalizável. “Ela oferecerá

uma nova experiência de consumo
de mídia, totalmente baseada em
aplicativos, com integração completa e
transparente do conteúdo transmitido
pelo ar com o transmitido pela internet”,
detalha Luiz Fausto, coordenador do
Módulo Técnico do Fórum SBTVD.
Um dos requisitos considerados
para integrar a TV 3.0 é a técnica
de “reuso-1”, de forma a permitir
a transmissão de programações
diferenciadas em cada localidade,
usando o mesmo canal físico, além
de tornar possível a expansão da
cobertura utilizando um único canal; o
aumento da robustez da rede contra
interferências; o uso simultâneo e
independente dos 37 canais de
UHF e 7 canais de VHF em todas as
localidades; e a recepção com antenas
internas.
Leia mais no site do Fórum .
https://bit.ly/3p4P58X

“ESTAMOS TRAVADOS NA VISÃO
CURTA DO QUARTER?”
“O mundo todo acelerou, e as
inovações se tornaram velozes de tal
forma que dane-se o futuro, preciso
entender a transformação de agora. A
de daqui a pouco fica pra depois.
“Mesmo sabendo mais do que
nunca sobre o sempre, viramos

14 - CENP Em rEvista - Novembro, 2020

futuristas escravos de um presente
que acaba inexoravelmente amanhã
cedo. Ou, no máximo, ali, no quarter.
Leia artigo de Pyr Marcondes
publicado pelo Proxxima:
https://bit.ly/3pcEZTN

CRÉDITOS DE PIS
E COFINS SOBRE
PUBLICIDADE
A Ricardo Eletro conseguiu no final
de outubro decisão definitiva no Carf,
Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para ter direitos a créditos de
PIS e Cofins sobre publicidade.
A decisão do Carf é de janeiro
deste ano, mas somente transitou em
julgado no final de outubro. Trata-se do
primeiro precedente consolidado para
empresas do comércio varejista.
Leia reportagem publicada pelo
jornal Valor Econômico.
https://bit.ly/3l7mL3w

O DESAFIO DOS CMOS
Pesquisa da Dentsu realizada
entre maio e junho junto a 1.350
CMOs atuando em doze mercados
do mundo apontou que o principal
desafio deles é entender quais
comportamentos de consumo devem
permanecer no pós-pandemia.
O estudo apontou o surgimento de
um novo estilo de liderança, os CMOs
de Fronteira, que estão recuperando
a agenda estratégica através, em
particular, do desenvolvimento de
produtos. Segunda a pesquisa, quase
metade dos CMOs de Fronteira
acredita que a crise atual aumentará a
importância da função de marketing
em suas organizações em comparação
com três em cada dez CMOs
seguidores.
Leia mais no site do M&M.
https://bit.ly/2U14OHR

A INOVAÇÃO,
SEMPRE
PRESENTE

O

CENP está sempre inovando. Com os desafios da
pandemia não tem sido diferente.
O home office, por exemplo, veio para ficar. A equipe
demonstrou boa vontade, resiliência e elevada determinação diante do desafio do trabalho remoto. Após sondagens, muito diálogo e com as operações e sistemas
funcionando plenamente, foi possível concluir que podemos operar de forma híbrida combinando o HO com
períodos no escritório. Com isso, o espaço físico da entidade pode ser diminuído em 70%, gerando mais qualidade de vida à equipe combinada com corte de custos.
Isso foi possível com investimentos em ferramentas de
comunicação de videoconferência e telefonia VoIP além
do aprimoramento dos sistemas que dão conta dos processos de Certificação, do CENP-Meios, da gestão financeira, apenas para destacar alguns.
Inovações assim não são estranhas ao CENP. A própria razão de ser da entidade é uma vigorosa e ousada
inovação em se tratando de autorregulação ético-comercial.

Os desafios deste momento ajudaram
a acelerar as inovações
É o caso do Banco de Agências Certificadas, cuja consulta tornou-se mais fácil e rápida. Mais novidades virão
nas próximas semanas no próprio Banco.
Outra inovação é a realização pelo CENP, em 23/11,
do 1º Workshop Autorregulação Ético-Comercial e Compliance. Gratuito e realizado por videoconferência, o
encontro teve conteúdo preparado para dirigentes e lideranças de agências certificadas, veículos e anunciantes associados, com objetivo de oferecer uma visão geral das Normas-Padrão que promovem um ambiente de
negócios ético, transparente e mais seguro na publicidade. Esperamos que seja o primeiro de uma série.
Caio Barsotti

Av Paulista, 2073 - 6º andar
Conj. Nacional - Edifício Horsa II
CEP 01311-940 - São Paulo - SP
tel. (11) 4858-8043

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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