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AUTORREGULAÇÃO ÉTICO-COMERCIAL
CONVIVE COM A DISRUPÇÃO DO
MERCADO PUBLICITÁRIO

LEIA TAMBÉM

EM ANO DE MÚLTIPLOS DESAFIOS, CENP FAZ BALANÇO POSITIVO DE ATIVIDADES
BANCO DE AGÊNCIAS CERTIFICADAS TEM NOVO ACESSO
EXCLUSIVO A VEÍCULOS ASSOCIADOS

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 PELO TEL 11 4858 8043.
QUESTõES SOBRE CERTIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA SÃO ATENDIDAS PELOS E-MAILS CADASTRO@CENP.COM.BR
OU REVISAO@CENP.COM.BR E TAMBÉM PELO TELEFONE ACIMA, TECLANDO 1 NA SEQUÊNCIA.
MAIS EM WWW.CENP.COM.BR

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

NELCINA SEGUE À
FRENTE DA ABA

“O primeiro passo é
assumirmos a realidade
do racismo e admitirmos
que ainda ocorrem
diariamente atitudes
que perpetuam o
preconceito, a exclusão,
as desigualdades e a
violência. E, por isso,
precisamos fazer mais”

Nelcina Tropardi deixou vicepresidência da Heineken nos últimos
dias de novembro, mas seguirá como
presidente da Diretoria Nacional da
ABA, onde assumiu em maio de 2019.
Mais em
https://bit.ly/37Bhzzr

Do manifesto assinado por
grandes multinacionais, lançado no
final de novembro.
Mais em https://bit.ly/39BSK93

ABAP E FENAPRO LANÇAM CAMPANHA
DE VALORIZAÇÃO DA PUBLICIDADE
As fundadoras do CENP se juntaram
e lançaram a campanha “O valor da
propaganda brasileira”, com veiculações
em 9 de dezembro nos maiores jornais
do país. A campanha continua com
peças para outros meios, destacando
o profissionalismo e ética do setor,
apoiado no modelo de autorregulação
e leis federais. Os Sinapros apoiam a
iniciativa.
O texto da campanha ressalta que “o
modelo de autorregulação e as inúmeras
leis federais, construídas nas últimas
décadas por Anunciantes, Veículos e

Agências, garantiram um ambiente
ético e profissional, que propiciou o
surgimento de grandes empresas,
grandes profissionais e milhares de
grandes sucessos de marketing”.
“A campanha pretende mostrar que,
por todos os benefícios que a publicidade
oferece, deve ser valorizada e respeitada
pelo que representa para a economia
na geração de riqueza, por atuar dentro
de normas reconhecidas e da legislação,
com profissionalismo e ética”, diz Daniel
Queiroz, presidente da Fenapro.
Mais em https://bit.ly/2JPrObe

NOSSOS NúMEROS - AGÊNCIAS CERTIFICADAS

VEJA ABA SUMMIT 2020
ABA promoveu no começo de
dezembro o ABA Summit 2020, em
sua primeira edição virtual, com o tema
“Marcas transformando o futuro”.
Evento reuniu líderes e executivos
em vários painéis para discutir sobre
futuros melhores para as empresas e
sociedade.
Assista o evento na íntegra:
https://youtu.be/HyO-eM_kuK8
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fonte: Cenp

www.linkedin.com/company/cenp

Cenp

INDICADORES DE DEMANDAS
EXTERNAS

contemplando várias demandas que o mercado gera à
entidade.

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

Atualização: Novembro/2020
https://cenp.mailchimpsites.com/indicadores-cenp
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Cenp-meiOs

INVESTIMENTO EM MÍDIA VIA AGÊNCIAS
CHEGA A R$ 8,9 BILHÕES ENTRE JAN E SET/20
Cenp divulgou dados do painel Cenp-meios referentes ao investimento em
mídia via agências de publicidade até setembro, com informações de 217
agências. queda em relação ao ano anterior foi de quase 30%
Saiba mais sobre o CENP-Meios, inclusive série
histórica em https://cenp.com.br/cenp-meiosapresentacao

INVESTIMENTOS EM MÍDIA, REALIZADOS POR
217 AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE,
POR MEIO DE COMUNICAÇÃO
PUBLICADO EM DEZEMBRO/2020

Veja nota técnica do CTCM – Comitê Técnico
CENP-Meios, o organismo de apoio técnico ao Conselho Superior das Normas-Padrão, responsável pela implantação do sistema e seus desdobramentos:
1 – O CENP-Meios é um painel composto com dados do investimento em mídia das principais agências do país, com uma representatividade e robustez
sem paralelo no mercado internacional (EUA e Europa). Em seu quarto ano, é monitorado pelo CTCM
– Comitê Técnico CENP-Meios que reúne especialistas e dirigentes representantes de Anunciantes,
Agências e Veículos. Em cada ano e em cada painel, a
quantidade de agências participantes sofre alterações
não sendo possível comparações entre os períodos.
2 – As informações fornecidas pelas agências são
aquelas dos PIs efetivamente executados pelos veículos, de forma consolidada por meio, período e região, sem que o CENP tenha acesso a qualquer outra informação de cliente ou veículo.
3 – Desde 2019, os dados de investimento no meio
internet são disponibilizados em cinco segmentos:
Busca, Social, Vídeo, Áudio e Display/Outros, segundo o preenchimento dos Pedidos de Inserção
(PI) pelas agências. Os investimentos em publicidade nas plataformas digitais dos veículos dos meios
Jornal, Revista e TV por Assinatura foram alocados
nos respectivos meios.
4 – O CENP-Meios contou com a verificação da
KPMG para análise de integridade e segurança do
sistema.
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Meio
Cinema
Internet
Valor faturado (000)
Áudio
R$
6.036
Busca
R$
219.285
Displays e outros R$ 1.198.131
Social
R$
518.083
Vídeo
R$
220.411

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

5,9%

Jan-Set/2020
Valor Faturado (000) Share
R$
14.487 0,2%
R$ 2.161.946 24,3%
Share
0,3%
10,1%
55,4%
24,0%
10,2%

R$ 177.579 2,0%
R$ 750.531 8,4%
R$ 400.653 4,5%
R$
55.344 0,6%
R$ 4.811.308 54,1%
R$ 527.776 5,9%
R$ 8.899.624

0,2%

24,3%

54,1%
2,0%
8,4%

0,6%

4,5%
0,7%

2020

EM ANO DE MÚLTIPLOS DESAFIOS, CENP
FAZ BALANÇO POSITIVO DE ATIVIDADES
entidade seguiu em ritmo acelerado, mesmo com a sua equipe em home
oficce desde março. iniciativas e inovações ocorreram em todas as áreas, com
forte participação de voluntários nos comitês e grupos de trabalho

A

pesar da pandemia, o ano
foi de muitas iniciativas na
autorregulação ético-comercial e no CENP, graças ao apoio
das suas entidades fundadoras, associadas e aderentes, ao suporte das
agências e veículos associados e à resiliência de nossa equipe, trabalhando desde março em home office.
Confira algumas delas:
• Dezessete reuniões dos Comitês e Grupos de trabalhos, em
sua maioria por videoconferência, com elevada participação dos
voluntários que trabalham para a
autorregulação.
• Quatro reuniões e entrega das
conclusões do GT Índice de Aderência, apresentadas na reunião
do Conselho Superior das Normas-Padrão, que já fez encaminhamentos.
• Três encontros do Grupo de Estudo – Insumos de mídia e outros
três do Grupo Melhores práticas
em ambiente internet.
• Várias inovações no CENP-Meios,
que passou a disponibilizar informações sobre share por meio
e regiões e investimento total
por estado. Número de agências
do painel em vias de ser ampliado ainda mais, com a entrada no
sistema de nova software house.

Mais novidades virão já no começo de 2021.
• Novas normas para associação
de veículos de comunicação ao
CENP, recomendada pelo CTD
e já aprovada pelo Conselho Superior.
• O Banco de Agências foi renovado
e ganhou acesso exclusivo aos veículos, com mais informações. Veja matéria nesta edição.
• O CENP ultima campanha de valorização de agências com Certificação de Qualificação Técnica.
Desenvolvida pro bono pela agência Maria São Paulo, será desenvolvida estado a estado, começando por Minas Gerais, por escolha
da ABAP e Fenapro.
• Workshop “Autorregulação Ético-Comercial e Compliance”.
Iniciativa conduzida pela área
jurídica do CENP em 23 de novembro com grande sucesso, ge-

rando lista de espera de cerca de
80 pessoas.
• Na área Administrativo/Financeira, adoção definitiva da operação
em home office, com reformulação da sede, no Conjunto Nacional, em São Paulo, que passa a ter
cerca de 30% da área ocupada até
agora. Outra iniciativa importante foi o trabalho de cobrança focado na manutenção dos associados
durante a pandemia.
• Além dessas iniciativas, há várias
outras em fase de conclusão, envolvendo o Simulador de pontos para aquisição de Serviços de
Informações de Mídia, reformulação completa do site, LGPD,
Projeto ToF/CENP, Selo de Pertencimento e Bússola 2021, uma
nova forma de definir objetivos e
metas da entidade e que será apresentada em detalhes na próxima
edição da CENP em Revista.
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22 anOs

AUTORREGULAÇÃO ÉTICO-COMERCIAL
CONVIVE BEM COM A DISRUPÇÃO
as normas-padrão e o Cenp completam mais um aniversário, sempre
se atualizando, difundindo boas práticas e convivendo bem com toda a
transformação pela qual passa o mercado publicitário brasileiro

O

mercado publicitário segue se reinventando em
velocidade acelerada.
A disrupção está por toda parte,
mas a disposição de Anunciantes,
Agências e Veículos em manterem
a ética e o compliance nas suas relações comerciais, segue firme e
forte e os 22 anos da criação das
Normas-Padrão da Atividade Publicitária e consequente fundação
do CENP, a serem completados em
16 de dezembro, são uma boa demonstração disso, confirmada por

6 - CENP Em rEvista - Dezembro, 2020

vários números.
São, hoje, cerca de 1 100 agências
com a Certificação de Qualificação
Técnica, exigida pela legislação federal para contratos com a administração pública e reconhecida como uma distinção de quem reúne
condições técnicas e profissionais
para uma atuação competente, responsável e ética.
Às oito entidades fundadoras,
juntaram-se três entidades associadas institucionais, oito aderentes e
mais uma conveniada, a Abep. Dez

organismos dão vida e movem o
CENP, começando pelo Conselho
Superior das Normas-Padrão, que
conta com 51 integrantes, e chegando a três comitês permanentes,
aos quais se somam grupos de trabalho sempre que necessário, como o que atualmente está em atividade (veja quadro). Assim, são
mais de trezentos voluntários que
apoiam a equipe de profissionais
do CENP, formada por dezoito colaboradores.
Ao longo dos anos, o CENP somou à Certificação vários outros
valores relevantes ao mercado, difundindo e estimulando melhores
práticas.
O mais recente deles é o CENPMeios, lançado em 2017, um sistema que totaliza metadados referentes a compras de mídia realizadas
por mais de 200 agências certificadas, com um grau de confiabilidade e acuracidade sem paralelo conhecido no mundo, permitindo
ao mercado publicitário brasileiro uma visão muito precisa sobre
a evolução dos negócios referentes aos investimentos em mídia via
agências. Durante o ano passado, o
CENP-Meios recebeu das agências
participantes mais de 3.200 arquivos de dados, todos criptografados.

DATAS IMPORTANTES DA
AUTORREGULAÇÃO, DO CENP
E DAS NORMAS-PADRÃO
1957
- Publicação do Código de Ética dos
Profissionais da Propaganda.
- Normas-Padrão.
- 1º Congresso da Abap.
1965
- Lei Federal 4.680 define do
ponto de vista legal a atividade
publicitária. Segue em vigor até
hoje.
1966
- Decreto Federal 57.690
regulamenta a Lei 4.680.
1998
- Criação das Normas-Padrão da
Atividade Publicitária e fundação
do CENP, presidido por Petrônio
Corrêa.
2010
- Lei Federal 12.232, estabelece
as bases, válidas até hoje, para
a licitação por órgãos públicos
de serviços de publicidade.

Cita expressamente o CENP e
a Certificação de Qualificação
Técnica concedida por ele.
2019
- Normas-Padrão passam por
atualização.

SAIBA MAIS SOBRE A
HISTÓRIA DO CENP
A história que levou à fundação
do CENP, seus pioneiros, liderados
por Petrônio Corrêa, bem como
as bases da autorregulação
e das Normas-Padrão e os
fundamentos do Modelo
Brasileiro de Publicidade foram
expostos em detalhes na edição
comemorativa dos 20 anos, que
pode ser acessada no site do
CENP

https://cenp.com.br/Site/cenp_revista/EDICAO_CARDERNO20ANOS.pdf

São Paulo, 16 de dezembro de 1998:
lideranças do mercado formalizam
a criação das Normas-Padrão da
Atividade Publicitária e do CENP.

O Banco Único de Listas de Preços, BUP, o Credenciamento de
Serviços de Fornecedores de Informações de Mídia e o Credenciamento de Serviços de Verificação de Circulação são como faróis
a iluminar a técnica. São, hoje, mais
de 450 estudos credenciados pelo
CENP, expondo ao mercado uma
rica variedade de informações que
tornam o investimento em publicidade mais eficaz, inclusive em mercados menores. Grande parte destes estudos estão disponíveis para
agências de menor porte, por meio
de um sistema chamado Banco de
Informações de Mídia. E para melhor utilização deste verdadeiro
Dezembro, 2020 - CENP Em rEvista - 7

22 anOs

WORKSHOP DISCUTE AUTORREGULAÇÃO E COMPLIANCE
E SUPERA EXPECTATIVAS
Boa recepção pelos dirigentes
do mercado publicitário leva a direção do CENP a programar novos
workshops ainda este ano. Inscrições gratuitas podem ser feitas
por e-mail.
O CENP promoveu no final de
novembro o 1º Workshop Autorregulação Ético-Comercial e Compliance. O volume de inscrições
para o encontro virtual superou as
expectativas com mais de 80 inscrições, levando a direção da en-

tidade a agendar novos workshops,
se possível ainda para este ano.
Desenvolvido para dirigentes e lideranças de agências certificadas,
veículos e anunciantes associados, o
workshop foi conduzido pelo advogado Ernesto Morita, supervisor jurídico do CENP, e ofereceu uma visão
geral sobre as normas de autorregulação, que promovem um ambiente
de negócios ético, transparente e seguro na publicidade.
O workshop detalhou o funciona-

mento do CENP, suas dimensões
e organismos. Os fundamentos
da autorregulação ético-comercial e compliance foram tratados
de maneira a facilitar a compreensão a respeito do harmonioso, porém complexo, modelo brasileiro
de negócios na publicidade, seus
pilares e o papel de cada agente,
referenciados nas intersecções entre o Marco Regulatório da Publicidade e as Normas-Padrão.

PARA SABER MAIS SOBRE A AUTORREGULAÇÃO
Confira links de leituras de apoio aos temas abordados no 1º Workshop Autorregulação Ético-Comercial e Compliance
• Compliance na Publicidade: https://bit.ly/3m5IVDv
• Conteúdos CENP: https://cenp.com.br/conteudos-cenp
• Documentos CENP – 1 https://bit.ly/2J7lGuI
• Documentos CENP – 2 https://bit.ly/3l5si9U
• Documentos CENP – 3 https://bit.ly/3l9BkCB
• Vídeos Harmonia, Visão Econômica e Remuneração https://cenp.com.br/

manancial de estudos pelas maiores agências, foi desenvolvido um
simulador para a realização de estudos sobre qual o melhor portfólio é desejável possuir para atender
seus clientes e os padrões mínimos
normativos.
Quanto ao BUP, é um sistema online utilizado por veículos de comunicação associados ao CENP
– cerca de 420, no momento –, para depositar suas Listas de Preços.
Além de contribuir para a credibilidade dos veículos, o BUP favorece
as instâncias de controle das agências de publicidade e dos anunciantes públicos e privados, de to-
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do o Brasil, em mais um exemplo
de estímulo às melhores práticas
comerciais, visando inclusive colaborar para uma correta atuação
dos representantes comerciais, que
devem praticar os mesmos valores
expressos na lista de preços pública de cada veículo que representa,
sendo esta uma exigência da legislação federal.
Nestes 22 anos, o CENP se confirmou como o fórum permanente e natural para as grandes discussões do mercado publicitário,
como abordado pela CENP em Revista em sua edição passada
(bit.ly/36SulZZ).

fundadOras, assOCiadas & aderentes

“COM PUBLICIDADE
RESPONSÁVEL NÃO SE
BRINCA” TEM 2ª FASE

mais

+
A Abert completou 58 anos em
27 de novembro, pondo no ar
o Memorial da Televisão Aberta
Brasileira, totalmente interativo,
que reproduz as sete décadas da
TV no Brasil. Confira em
https://bit.ly/2JJM0uG

+
ABA lança seu Anuário 2020.
Acesso gratuito em
https://bit.ly/2JxTW2z

+

Veja também mensagem do
presidente da Abert, Flavio Lara
Resende, sobre o aniversário
da entidade
https://bit.ly/2VAlxmi

+
Sandra Martinelli, presidente
executiva da ABA lançou o livro
“Um Olho no Peixe, Outro no
Leão”. Confira live com a autora
https://bit.ly/39Rz951

+

Salão ARP se reinventa em 2020
e com edição virtual no dia 8 de
dezembro. Leia mais em
http://www.arpnet.com.br/

+
ABA disponibiliza acesso todo o
conteúdo do ENA 2020.
Confira em
https://bit.ly/3gdu0W0

Campanha “Com publicidade responsável não se brinca” ganha nova fase, tendo como tema festas de fim de ano. As
peças trazem mensagens baseadas nas
regras do Conar em uma série de posts
nas redes sociais.
A ABA, Abap, Abep, Abert, ABOOH,
Aner, ANJ, APP Brasil, Fenapro e Instituto Palavra Aberta, num total de 23 entidades, apoiam a campanha, que busca
orientar os profissionais do mercado publicitário para que a comunicação dirigida
ao público infantil seja responsável e ética, tendo referência as recomendações
do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária do Conar.

Leia mais em
https://bit.ly/3lKxCQi

FENAPRO APOIA CENSO AGÊNCIAS 2021
A Fenapro é apoiadora oficial da edição Censo Agências 2021, pesquisa
nacional sobre gestão do mercado publicitário, surgida em 2014 a partir da
necessidade de mensurar indicadores
mais próximos da realidade do mercado publicitário no Brasil.
Entre os principais indicadores levan-

tados pela pesquisa estão o perfil das
agências, sua gestão interna, de pessoas e na gestão do relacionamento com
o cliente, além de perspectivas para o
futuro.
A realização é da Operand. Veja como
participar no site da pesquisa:
https://bit.ly/3qzucU8
Dezembro, 2020 - CENP Em rEvista - 9

aGÊnCias CertifiCadas

BANCO TEM NOVO ACESSO EXCLUSIVO
A VEÍCULOS ASSOCIADOS AO CENP
“O banco é uma importante ferramenta de informações para a nossa
atividade”, diz executivo de veículo. “trabalhar com agências certificadas é
mais seguro e certamente valoriza os espaços que comercializamos”
Veículos associados ao CENP já receberam login e senha para acesso ao Banco de Agências Certificadas. Veículos ainda
não associados podem conhecer as vantagens do Banco por meio do login *BANCOCENP* e senha CENP2020, que será
válida até 21 de dezembro.
Saiba mais em www.cenp.com.br/banco-agencias

O

CENP renovou o Banco de Agências Certificadas e disponibiliza um novo acesso exclusivo aos veículos associados à entidade,
com informações mais detalhadas sobre as agências
que detêm a Certificação de Qualificação Técnica. “É
uma excelente notícia. O Banco é uma importante ferramenta de informações para a nossa atividade”, diz
Carlos Rubens Doné, Diretor Geral da Rede Itatiaia
de Minas Gerais. “Trabalhar com agências certificadas é mais seguro e certamente valoriza os espaços
que comercializamos em nossos veículos.”
No novo Banco disponibilizado para os veículos, é
possível acessar as seguintes informações das agências certificadas:
- CNPJ,
- razão social,
- nome fantasia,
- endereço,
- primeira certificação,
- última revalidação,
- data de fundação,
- grupo técnico,
- diretores de contato e os respectivos e-mails e
- cidade/UF de agências certificadas.
No site do CENP, porém, segue disponível o acesso
livre à lista integral das agências certificadas.
O acesso ao novo Banco de Agências Certificadas se
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dará por meio de login e senha para cada veículo associado. Veículos ainda não associados ao CENP poderão acessar o Banco para conhecer melhor as suas
vantagens. O CENP dispõe no momento de cerca de
420 veículos de comunicação associados e aproximadamente 1.100 agências certificadas.
“Para obter a Certificação de Qualificação Técnica
do CENP basta à agência ser profissional e este é um
importante indicador de com quem negociamos. Para
nós, veículos de comunicação, trabalhar com agências
certificadas significa ganhar em segurança e pontualidade”, diz Frank Alcântara, Diretor de Negócios Integrados das Empresas Pioneiras da EPTV.
Segundo Caio Barsotti, presidente do CENP, o objetivo da renovação do Banco de Agências Certificadas é ressaltar os benefícios da realização de negócios
com agências certificadas. “Com o Banco, o veículo
tem a segurança, desde o primeiro momento, que está tratando com uma agência de fato e de direito nos
termos da lei e das Normas-Padrão, e sabe também
que pode recorrer ao Conselho de Ética do CENP, caso a agência deixe de cumprir seus compromissos”,
diz. “Estar em compliance em relação ao ambiente de
autorregulação é fundamental para a saúde e segurança nos negócios”.
Ao mesmo tempo em que destaca benefícios, negociar com agências certificadas minimiza riscos aos veí-

BENEFÍCIOS PARA OS VEÍCULOS AO INTERAGIREM COM
AGÊNCIAS CERTIFICADAS

1 Uma agência certificada reúne condições comprovadas 4 Há mais segurança jurídica e transparência, em com-

2

3

e fiscalizadas para executar publicidade de qualidade,
com equipe profissional e acesso comprovado a pesquisas e informações de mídia, o que valoriza o conteúdo
comercial do veículo e consequentemente, gera atratividade e novas oportunidades de negócio.
Uso permanente de pesquisas e técnicas de mídia no
planejamento de comunicação, o que contribui para a
adequada percepção de valor do espaço publicitário,
criando condições para eficiência da negociação dos
preços em favor dos anunciantes.
Elevação do nível da prestação dos serviços valorizando a atividade publicitária.

culos. “Além de assumirem os compromissos ético-comerciais previstos nas Normas-Padrão da Atividade
Publicitária, as agências certificadas, por constituírem

5

pliance com a legislação e a autorregulação ético-comercial. As responsabilidades são melhor definidas
quando as relações se dão entre veículos e agências
certificadas.
Finalmente, às Agências certificadas cabe o dever do
del credere, isto é, a obrigação de cobrar, em nome
dos veículos, os anunciantes e quitar as faturas decorrentes da comercialização dos espaços/tempos publicitários.

equipes técnicas e terem acesso comprovado a pesquisas e demais insumos de mídia, reúnem as condições
essenciais para desenvolverem, executarem e veicula-
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aGÊnCias CertifiCadas

BENEFÍCIOS PARA OS VEÍCULOS SE ASSOCIAREM AO CENP

1 Acesso exclusivo ao Banco de Agências Certifi- 3 Direito a participar do Banco Único de Lista de
cadas.

2 Defesa de seus direitos, incluindo o Conselho de
Ética, para solução privada de litígios, quando
se tratar de matéria pertinente ao ambiente de
autorregulação.

rem campanhas mais eficientes para seus clientes, tanto pela qualidade criativa, mas também pelo uso intensivo de melhores técnicas, promovendo o desejado
círculo virtuoso que gera valor para todos, principalmente os consumidores”.
Caio lembra que, para garantir mais segurança nos
negócios, é recomendado que no cadastro da agência
junto ao veículo, esteja presente também o credenciamento do anunciante à agência. “É este documento que garante que determinada agência está, de fato
e de direito, autorizada a realizar negócios em nome
do cliente”, explica Caio. “A combinação destes requisitos cadastrais, agência certificada e a credencial, eleva consideravelmente a qualidade dos negócios realizados por meio das agências de publicidade”.
Certificação de Qualificação Técnica
O CENP concede o Certificado de Qualificação
Técnica, citado em legislação federal, a partir de várias verificações levadas a cabo pela sua Gerência de
Operações, área que abrange os departamentos de
Certificação, Diligência Técnica de Verificação, Jurí-
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Preços, BUP, instrumento inibidor de práticas desleais
na oferta de preços pelos serviços de veiculação
da publicidade. É um sistema online utilizado
exclusivamente por veículos de comunicação
associados ao CENP para depositar as suas Listas de
Preços. Além de contribuir com a credibilidade dos
veículos, o BUP favorece as instâncias de controle
das agências e dos anunciantes públicos e privados
de todo o Brasil.

dico e CENP-Meios.
A Certificação é concedida a agências full service e
agências especializadas em promoções/eventos, marketing direto ou mídia interativa.
São condições para obter a Certificação:
- Objeto social: principal atividade de agência
de propaganda, conforme a Lei 4.680/65 e Lei
12.232/10.
- Estrutura física adequada e independente.
- Estrutura técnica/profissional, exclusiva e permanente, de acordo com a Comunicação Normativa nº 17 (https://cenp.com.br/documento/CN17-port).
- Objeto social em conformidade com as NormasPadrão, bem como com a Comunicação Normativa nº 16 (https://cenp.com.br/documento/CN16-port).
- Verificação dos compromissos com pesquisa de
mídia, previstos no Anexo “A” das Normas-Padrão.
Saiba mais em
https://cenp.com.br/certificacao/solicitacao-decertificacao

terCeirO setOr

INSTITUTO HELENA
FLORISBAL E HOSPITAL
CRUZ VERDE RECEBEM
APOIO DO CENP
diretivas filantrópicas foram aprovadas em maio
de 2019 e podem beneficiar até três entidades
filantrópicas por biênio. apoio se dá pela
disponibilização de recursos de comunicação para
com o mercado publicitário e população em geral
Instituições interessadas em obter apoio do CENP podem conhecer a diretiva do CENP em https://bit.ly/2KQDNp7

P

ublicada em maio de 2019,
a diretiva do CENP de
apoio à instituições filantrópicas beneficia no momento a
duas entidades: o Instituto Helena
Florisbal e o Hospital Cruz Verde.
O apoio do CENP a entidades beneficentes do terceiro setor se dá
exclusivamente pela disponibilização dos seus recursos de comunicação para com o mercado publicitário e população em geral. O
CENP apoia até três instituições a
cada biênio.
O Instituto Helena Florisbal,
IHF, fundado em 2013, com sede em São Paulo, colabora no momento com 35 entidades benefi-

centes de diferentes portes por ele
credenciadas, entre creches, orfanatos, asilos e casas de apoio especializadas em deficiências físicas,
mentais e no tratamento do câncer e outras enfermidades. Além
de um apoio financeiro mensal para todas elas, o IHF compra e entrega alimentos, produtos de higiene e limpeza, equipamentos e
reformas, de acordo com as necessidades específicas das entidades
de menor porte.
Para as instituições de grande
porte, desenvolve projetos, avalia
a qualidade, eficácia e autonomia
dos serviços prestados e acompanha resultados e prestação de

contas das ações.
Desta forma, o IHF pretende
contribuir na melhoria de gestão
das entidades assistenciais credenciadas e auxiliar na criação de planos de comunicação para divulgação e captação de recursos. O IHF
é auditado pela Ernest Young.
O Hospital Cruz Verde é uma entidade referência em paralisia cerebral grave. Foi fundado em 1958,
em São Paulo, e oferece serviço
hospitalar com duzentos leitos de
internação e atendimento ambulatorial para cerca de 150 pessoas
por mês. Também acolhe crianças
abandonadas com paralisia cerebral.

Conheça o trabalho das duas entidades apoiadas pelo CENP:
Instituto Helena Florisbal: http://ihf.com.br/
Hospital Cruz Verde: http://www.cruzverde.org.br/
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CRESCE O CONSUMO
DE RÁDIO POR
STREAMING
O consumo de streaming de rádio
no Brasil cresceu durante a pandemia,
indica estudo NextOnDial. Do 1º para o
3º trimestre, a base de ouvintes únicos
passou de 1,4 para 1,6 milhão e a
média diária de horas escutadas foi de
cerca de duas para três horas/dia.
O consumo de streaming de rádio
no Brasil cresceu durante a pandemia,
indica o estudo NextOnDial, realizado
pela NexDial com base nos dados
de 116 rádios FM do País inteiro
cuja audiência digital é auditada pela
empresa. A base de ouvintes únicos
de streaming dessas 116 estações
aumentou 14%, passando de 1,4
milhão para 1,6 milhão entre janeiro
e setembro. No mesmo intervalo, a
média diária de horas escutadas em
streaming de rádio aumentou muito
mais: passou de cerca de duas horas
para três horas por dia, crescimento de
50%.
Leia mais no site Mobile Time
https://bit.ly/2JG9z7Y

IMPOSTOS NAS
AGÊNCIAS DE
PROPAGANDA
Antônio Lino Pinto apresenta os
impostos que incidem sobre a receita
operacional e sobre o lucro das
agências de propaganda.
Leia no site Contábeis
https://bit.ly/33Lz4M2
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Artigos de interesse publicados nas
últimas semanas
REGULAMENTOS
PARA EMPRESAS E
PROPAGANDA ONLINE
O Reino Unido apresentou um
plano para regulamentar as grandes
empresas de tecnologia e que pode
impactar diretamente nas propagandas
segmentadas das redes sociais. A ideia
é tornar o mercado mais competitivo,
impedir monopólios das maiores
companhias do segmento e dar maior
liberdade para o usuário. Para isso,
será criado uma Unidade de Mercado
Digital para gerir e supervisionar
o cenário a fim de mantê-lo prócompetição.
Leia mais no site B9
https://bit.ly/3lENq79

EDITORES LOCAIS
DEBATEM JORNALISMO
DE SOLUÇÕES
O jornalismo de soluções, como é
conhecido nos Estados Unidos, ou
jornalismo construtivo, na Europa,
foi o tema da reunião da Comissão
de Editores Locais da Aner, realizada
em 2/12, de forma virtual, reunindo
profissionais de revistas e também de
jornais da ANJ.
Foi o quinto e último encontro da
Comissão, criada no 2º semestre de
2020, sob a coordenação de Denis
Grellmann, da revista 100fronteiras,
de Foz do Iguaçu (PR).
Associados à Aner e à ANJ,
entidades fundadoras do CENP,
podem assistir à gravação da reunião.
Veja como em
https://bit.ly/3mSUqPj

ESTUDO DA KANTAR
APONTA TENDÊNCIAS
A Kantar está lançando a edição
2021 do estudo Tendências e
Previsões de Mídia, antecipando
tendências sobre comportamentos
do público e dinâmicas da indústria.
Segundo o estudo, em 2021, os
comportamentos das audiências
serão ainda mais complexos e difíceis
de decifrar. Segundo o The Streaming
Guide, estudo Kantar IBOPE Media,
98% dos usuários de internet
consomem algum tipo de conteúdo
via streaming de áudio ou vídeo
e 73% afirmam que o consumo
de streaming de vídeo – pago ou
gratuito – aumentou após o início
da atual crise. Neste ano, o número
de assinantes destes serviços atingiu
36%, contra 29% no ano anterior.
O cenário promissor também traz
desafios: fidelizar o público.
Leia mais no site da Tela Viva
https://bit.ly/2JHwtfd

AUDIOVISUAL GERA
R$ 26,7 BILHÕES
Audiovisual brasileiro gerou R$
26,7 bilhões à economia do país em
2018, segundo estudo divulgado
pela Ancine. O indicador mede a
relevância econômica do setor e o seu
acompanhamento pode auxiliar na
realização de análises, na formulação
de políticas públicas para o setor, bem
como na realização de comparações
com outros setores e países.
Leia mais em
https://bit.ly/3g8G1Mi

2021, COM
AINDA MAIS
ESPERANÇA

N

ão é sem alívio que todos estamos vendo – por motivos óbvios – 2020 terminar, ao mesmo tempo em
que torcemos por um 2021 com vacina e retomada da
normalidade da vida e dos negócios, inclusive na publicidade. Será muito bom voltar a encarar metas de crescimento, de ganhos de qualidade no nosso trabalho, de formação e inclusão de pessoas e começar, com segurança,
a relaxar no afastamento social que a atividade abraçou
com muito rigor e seriedade desde março.
O ano da pandemia foi de muitas realizações para a
autorregulação ético-comercial. Várias delas foram uma
resposta pronta ao novo coronavírus. Graças ao comprometimento e competência da nossa equipe, e mesmo
considerando as medidas administrativas adotadas, como a redução de salário e jornada, o CENP não apenas
funcionou plenamente como foi além em realizações.
O funcionamento pleno dos organismos associado à
articulação do CENP com suas fundadoras, associadas e
aderentes transformou-se em ações concretas e inovadoras. Elas visaram, na medida do possível, minorar o extraordinário impacto social e econômico sobre a atividade que todos nós vivenciamos desde o começo do ano.
Além das ações emergenciais, o CENP adotou várias
outras, de natureza qualitativa, sempre contando com o
apoio do mercado. Também preparamos ações que começam a amadurecer no ano novo. Uma delas é a campanha publicitária de valorização das agências detentoras
da Certificação de Qualificação Técnica. Desenvolvida
pro bono pela agência Maria São Paulo, a quem agradecemos, a campanha será a primeira do CENP implementada estado a estado, começando por Minas Gerais, por
escolha conjunta com ABAP e Fenapro.
E com o espírito elevado e cheios de esperança que iniciaremos 2021, não sem antes desejar Boas Festas a todos os que contribuem para a autorregulação ético-comercial e o CENP.
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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