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“AGÊNCIA NÃO É TUDO IGUAL”
NOVA CAMPANHA ESTADUAL DESTACA
O VALOR DAS AGÊNCIAS CERTIFICADAS

VEJA TAMBÉM

CENP COMEçA O ANO COM DOIS NOVOS VÍDEOS

CENP-MEIOS

CERTIFICAçÃO DE QUALIFICAçÃO TÉCNICA

https://youtu.be/F3RiK3n8PJ8

https://youtu.be/7LhFqpyewnc

O CENP SEGUE COM TODAS AS SUAS ATIVIDADES EM OPERAçÃO REMOTA. O ATENDIMENTO
SE Dá PELOS E-MAILS INFO@CENP.COM.bR E CENP@CENP.COM.bR E PELO TEL 11 4858 8043.
MAIS EM WWW.CENP.COM.bR

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

RAFAEL SORIANO REELEITO
PRESIDENTE DA ANER
O Conselho da
Aner reconduziu em
dezembro Rafael
Menin Soriano,
Executivo Jurídico
do Grupo Globo e
membro do Conselho
de Administração da
Edições Globo Condé
Nast, à presidência da entidade para o
biênio 2020-2022.
Rafael definiu como principais
desafios para o próximo biênio
encontrar soluções para o
financiamento das atividades da

CONSELHO SUPERIOR
TEM NOVOS INTEGRANTES
Emiliano Morad Hansenn, executivo
do jornal O Globo, ingressou no
Conselho Superior das NormasPadrão em 30 de dezembro, como

entidade e oferecer serviços aos
associados que representem recursos
dentro de seus modelos de negócios.
Segundo ele, é fundamental que
a Aner permaneça atuando nas
grandes frentes como a que garantiu a
prorrogação da desoneração das folhas
de pagamento até o fim de 2021,
mas é necessário também trabalhar
para dar mais eficiência às iniciativas
cotidianas das editoras. “Sabemos
quão importante é esse dia a dia para
as receitas dos editores, e a Aner está
aberta a ideias de todos os associados
para potencializar essa ação cotidiana”,
afirmou. Veja quem integra a diretoria
e o conselho da Aner
https://bit.ly/3sFKeg7

representante da ANJ.
Já Rafael Davini Neto, Diretor
Comercial da revista Exame, regressou
ao convívio, agora representando a
ANER. Confira todos os integrantes do
Conselho Superior
https://bit.ly/3iw7I2H

NOSSOS NúMEROS - AGÊNCIAS CERTIFICADAS
1812

2015

1522
1457
1311
1298
1096*

2016
2017
2018
2019
2020

PROCESSOS AVALIADOS
918**
* dados até 04/01/2021

-

** de 01/01 à 31/12 de 2020
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fonte: Cenp

“Alex viveu
para provar
que uma
carreira bemsucedida
fica melhor
ainda quando
parceira da boa educação, da
gentileza e da civilidade”
Matinas Suzuki Jr na Folha de
S.Paulo, rendendo homenagem à
memória de Alex Periscinoto,
falecido em 17 de janeiro.

LEIA ALEX
O texto cristalino e bem humorado
era marca registrada de Alex Periscinoto.
Um bom exemplo é a crônica que
escreveu para a 3ª edição da CENP em
Revista, páginas 36 e 37, publicada no
2º trimestre de 2005. Spoiler: é muito
politicamente incorreta...
Confira https://bit.ly/2XTPxKW

CENP PAPERLESS
O CENP deu por concluída a transição
para um modelo de trabalho totalmente
digital, com uso zero de documentos
impressos, em todos os seus processos –
Certificação de Qualificação Técnica, CENPMeios, BUP, credenciamento de serviços e
informações de mídia, entre outros.
A equipe do CENP segue operando em
home office, e não voltará em período
integral ao escritório da entidade mesmo
depois da pandemia, o que resultou na
reestruturação da sede, agora com 30%
do espaço que ocupava anteriormente.
Tema será tratado em detalhes na
próxima edição da CENP em Revista.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2021
O Conselho da Aner reconduziu
em dezembro Rafael Menin Soriano,
Executivo Jurídico do Grupo
Globo e membro do Conselho de
Administração da Edições Globo
Condé Nast, à presidência da entidade
para o biênio 2020-2022.
Rafael definiu como principais
desafios para o próximo biênio

encontrar soluções para o
financiamento das atividades da
entidade e oferecer serviços aos
associados que representem recursos
dentro de seus modelos de negócios.
Segundo ele, é fundamental que
a Aner permaneça atuando nas
grandes frentes como a que garantiu a
prorrogação da desoneração das folhas

de pagamento até o fim de 2021,
mas é necessário também trabalhar
para dar mais eficiência às iniciativas
cotidianas das editoras. “Sabemos
quão importante é esse dia a dia para
as receitas dos editores, e a Aner está
aberta a ideias de todos os associados
para potencializar essa ação cotidiana”,
afirmou. Veja quem integra a diretoria
e o conselho da Aner
https://bit.ly/3sFKeg7

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: Dezembro/2020
https://cenp.mailchimpsites.com/indicadores-cenp

CONSULTAS AO
jURíDICO

ENQUETE DE SATISFAÇÃO DE RELACIONAMENTO
599

460

A enquete de satisfação que avalia os pontos de relacionamento do CENP
encerrou 2020 com indicadores favoráveis. Das 360 respostas
recebidas, 96% dos respondentes consideraram o atendimento em níveis
satisfatório ou superior. Para 36% delas o atendimento foi considerado acima
do esperado, enquanto que, para 60%, ficou dentro do esperado.
6
(2%)

6
(2%)

130
(36%)
218
(60%)

Acima do Esperado
Dentro do Esperado
Abaixo do Esperado
Muito abaixo

2019

2020

Dados consolidados até Dezembro/2020

Total de usuários
Janeiro a Novembro 2019 a 2020

Total de Envios: 6186
Total de Respostas: 360
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Cenp+Kantar ibOpe media

JUNTANDO FORÇAS PARA AMPLIAR
PRECISÃO DO RANKING DAS AGÊNCIAS
incentivado pela abap e pela fenapro, o Conselho superior aprovou
que o Cenp e a Kantar ibOpe media trabalhem juntas para aprimorar o
ranking de compra de mídia das agências de publicidade no país

O

CENP e a Kantar IBOPE
Media, líder global em dados, insights e consultoria
e com forte e tradicional atuação no
segmento de pesquisa de mídia no
Brasil, estão trabalhando para que,
a partir de 2021, o ranking de agências de publicidade publicado pela
Kantar seja ainda mais preciso.
Pela proposta aprovada, o CENPMeios publicará, em meados de
março de 2021, uma lista classificando as agências em razão das
compras de mídia realizadas por
seus clientes-anunciantes sem, no
entanto, apresentar valores. A Kantar utilizará esta lista para, com base nos dados do Monitor Evolution
e utilizando metodologia própria,
estimar os valores veiculados.
“Abap e Fenapro, nossas fundadoras representantes de agências,
trouxeram suas preocupações e,
na conversa, surgiu esta proposta com potencial de aprimorar o já
tradicional ranking da Kantar IBOPE Media”, diz Caio Barsotti, presidente do CENP. Para Melissa Vogel, CEO da Kantar IBOPE Media
no Brasil, a iniciativa oferece melhorias e beneficia o mercado publicitário. “O CENP-Meios, pela
maneira como é composto, oferece
um grau de segurança e precisão às
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Melissa, da Kantar IBOPE Media

informações da atividade publicitária das agências de publicidade certificadas participantes do sistema.
Já o ranking das agências da Kantar IBOPE Media tem uma abrangência nacional única no mercado.
Com a colaboração entre CENP e
Kantar, a representatividade do investimento em publicidade ganha
em transparência e relevância, projetando sua importância na economia do país”, diz ela.
Mario D’Andrea, presidente da
Abap, e Daniel Queiroz, presidente da Fenapro, comemoram o no-

vo ranking. “É um fenômeno bem
conhecido dos especialistas em administração: medições mais precisas são indispensáveis a qualquer
segmento de mercado e influenciam em seu reconhecimento e
desenvolvimento”, explica Mario.
“Análises de evolução e desempenho quantitativos e qualitativos
ampliam nossa credibilidade e têm
repercussão positiva não só para
as agências como também para os
anunciantes e veículos”, diz Daniel.
Caio explica que o Conselho Superior do CENP, após estudos téc-

CENP-MEIOS TOTALIZA INVESTIMENTOS DE
MAIS DE 200 AGÊNCIAS
O CENP-Meios reúne informações de investimentos em mídia
de 217 agências de publicidade
certificadas participantes do sistema e das empresas de software
que as atendem: AdSolutions, Microuniverso, Publi, VBS e iClips. O
CENP-Meios foi desenvolvido pela BST Soluções em Tecnologia,
com investimentos do próprio
CENP e aprovação das suas entidades fundadoras: ABA, Abap,
Abert, ABTA, Aner, ANJ, Central
de Outdoor e Fenapro.
O CENP-Meios é monitorado
pelo CTCM – Comitê Técnico
CENP-Meios, que reúne especialistas e dirigentes representantes

nicos realizados pelo Comitê Técnico CENP-Meios – CTCM, aprovou
a divulgação de um ranking das
agências participantes do CENPMeios, conforme o investimento
em mídia apurado pelo sistema, a
partir das seguintes premissas:
1 - Não haverá divulgação de
quaisquer valores, pois o sistema
CENP-Meios apurará, de maneira automatizada, sem intervenção
humana, tão somente uma ordem
ranqueada com a relação das agências participantes em ordem decrescente.
2 - Não haverá divulgação de
qualquer informação relacionada
à remuneração das agências.
3 - Nenhum dado sensível será informado, posto que o CENP-Meios
recebe apenas metadados diretamente dos sistemas das agências.

de Anunciantes, Agências e Veículos. As informações fornecidas pelas
agências são aquelas dos PIs efetivamente executados pelos veículos,
de forma consolidada por meio, período, região e estados, sem que o
CENP tenha acesso a qualquer outra informação de cliente ou veículo.
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 aloca-

Com a colaboração
entre CENP e Kantar,
a representatividade
do investimento em
publicidade ganha
em transparência e
relevância, projetando
sua importância na
economia do país
melissa, da Kantar
iBOPE media

dos nos respectivos meios.
O CENP-Meios contou com a
verificação da KPMG para análise de integridade e segurança do
sistema.
Em https://cenp.com.br/cenpmeios-apresentacao são encontrados:
• Dados de investimento a partir
de 2017;
• As perguntas mais frequentes
sobre o CENP-Meios;
• As agências participantes do
painel;
• Os membros do CTCM, Comitê Técnico CENP-Meios, formado por representantes de
Anunciantes, Agências e Veículos e que supervisiona toda a
operação.

Há, no entanto, um caminho a
ser percorrido que passa pelo desenvolvimento do sistema para extração do ranking e informação às
agências participantes do CENPMeios, ambos já em curso desde a
aprovação pelo Conselho Superior.
Sobre a Kantar IBOPE Media
A Kantar IBOPE Media faz parte da Kantar, líder global em dados,
insights e consultoria.
Oferece as mais abrangentes e
precisas informações sobre consumo, desempenho e investimento de mídia, provendo aos clientes da América Latina dados para a
melhor tomada de decisão. A Kantar IBOPE Media conta com aproximadamente 3.500 colaboradores
e possui operações em 15 países latino-americanos.
Janeiro, 2021 - CENP Em rEvista - 5

Cenp-meiOs

VÍDEO APRESENTA EM DETALHES
SISTEMA REFÊRENCIA NO MERCADO
sistema lançado pelo Cenp em 2017 reúne informações a partir dos pis
veiculados e faturados de mais de duzentas agências de publicidade de
todo o país e tem grau de precisão sem paralelo conhecido no mundo

P

roduzido em animação, o vídeo apresenta em
detalhes o sistema que se tornou referência no
mercado brasileiro para medição dos investimentos em mídia via agências de publicidade. “O
CENP-Meios tem sido considerado uma das mais importantes e relevantes contribuições para a atividade”,
diz Caio Barsotti, presidente do CENP. “Informações
sobre investimentos são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer segmento da economia, mas é
igualmente importante conhecer como funciona a obtenção dos dados”.
O vídeo traz as explicações essenciais para compreensão do sistema, como é composto, porque seu grau de
precisão não tem paralelo no mundo e os recursos de
segurança de que dispõe para que sejam remetidos ao
CENP apenas dados agregados dos investimentos das
agências e nunca um dado individualizado, que permita identificar um determinado anunciante ou veículo

O vídeo produzido explica o funcionamento do
CENP-Meios...

de comunicação. O CENP-Meios contou com a verificação da KPMG para análise de integridade e segurança do sistema e está aberto a auditorias externas.
O vídeo “CENP-Meios” teve direção e produção de
Ricardo Sabbag, com ilustrações e animação de Alexander Ramos e locução de Sérgio Meneguello.

os meios que cobre...

e como apresenta seus resultados.

Confira o vídeo em sua íntegra: https://youtu.be/F3RiK3n8PJ8
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Cqt

NOVO VÍDEO VALORIZA AS AGÊNCIAS
COM CERTIFICAÇÃO DO CENP
vídeo lançado este ano pelo Cenp destaca relevância das agências
certificadas e explica, didática e rapidamente, como se obtém a
Certificação de qualificação técnica

“

Ampliar a visibilidade das
agências certificadas, que hoje são em torno de 1 200 em
todo o país, é um dos nossos desafios permanentes”, diz Caio Barsotti, presidente do CENP.
O vídeo apresenta um passo-apasso para obtenção da Certificação de Qualificação Técnica, os documentos necessários e balizadores
das análises técnicas e o que acontece depois que eles são entregues. É
destacada também a disposição da
equipe do CENP que é preparada
para auxiliar as agências, durante
todo processo de certificação.
O vídeo teve direção e produção
de Ricardo Sabbag, com ilustrações
e animação de Alexander Ramos e
locução de Sérgio Meneguello.
Para as agências, a Certificação
de Qualificação Técnica é um selo,
uma referência de reconhecimento imediato de seus compromissos
com atividades éticas e compatíveis
as melhores práticas comerciais em
seus relacionamentos com clientes
e veículos.
Segundo lei federal, agências precisam ser certificadas para participarem de licitações e do atendimento de contas públicas. A certificação

garante ainda, às agências de pequeno porte, o acesso às informa-

ções e insumos de mídia credenciados pelo CENP.

Vídeo explica diferenciais da Certificação...

e o passo-a-passo para obtê-la...

Confira o vídeo em sua íntegra: https://youtu.be/7LhFqpyewnc
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“aGÊnCia nÃO É tudO iGual”

NOVA CAMPANHA ESTADUAL DESTACA
O VALOR DAS AGÊNCIAS CERTIFICADAS
promovida conjuntamente com a abap-mG e sinapro-mG, com apoio
da abap nacional e fenapro, campanha publicitária valoriza as agências
certificadas pelo Cenp e será veiculada em todos os meios de comunicação

C

riada pela MariaSãoPaulo,
a campanha do CENP tem
o mote de “Agência de publicidade não é tudo igual” e visa alcançar anunciantes e veículos
de comunicação. A veiculação da
campanha será sempre uma realização estadual, contando com o
apoio e parceria dos Sinapros e capítulos da Abap de cada estado, começando por Minas Gerais, a partir dos primeiros dias de fevereiro.
Mais estados se juntam à campanha nos próximos meses.
A campanha tem objetivo triplo,
explica Caio Barsotti, presidente
do CENP: ampliar o conhecimen-

KV 2
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to sobre o valor das agências certificadas, fortalecer seus diferenciais e também engajar as próprias
agências que já têm certificação na
promoção de valor da Certificação
de Qualificação Técnica concedida
pelo CENP. “A ideia é realçar como
é mais seguro, em vários aspectos,
operar com uma agência certificada. Se a agência possui o certificado do CENP há todo o amparo do
ambiente de autorregulação éticocomercial”, diz Caio.
“O ambiente desejado é aquele no qual todos os atores estão e
as regras de convivência comercial são conhecidas, onde todos

Post Feed Facebook

ganham”, diz André Vidigal Cavalcanti de Lacerda, presidente do
Sinapro-MG. “‘Agência não é tudo igual’ pretende que todos conheçam e façam uso do ambiente da autorregulação por meio da
atribuição de valor às agências que
possuem a certificação”, diz Daniel
Queiroz, presidente da Fenapro.
“A campanha propõe que as empresas anunciantes conheçam as
agências antes de contratá-las: a
equipe, as ferramentas de que dispõem e os seus processos de trabalho, referências e histórico”, diz
Mario D’Andrea, presidente da
Abap. “Por isso, a campanha vai
amplificar o valor das agências já
certificadas e estimular a promoção do certificado, assim como
também dos veículos, em razão

Jornal Standart
OOH Outdoor
das técnicas utilizadas na elaboração dos planos de mídia”, completa Adriana Pinheiro Machado,
presidente do capítulo mineiro da
Abap.
A campanha será veiculada em
sites, redes sociais, em várias faces
de mídia out of home, jornais, revistas, inclusive as publicações do
trade, rádio e TV e deve ficar no ar,
em Minas, até meados de março.
Serão realizadas ao menos duas rodadas de pesquisas, sendo a
primeira realizada junto a agências locais certificadas, seus clientes anunciantes e veículos de relacionamento de cada agência, para
sondagem sobre a percepção de
valor da agência certificada, de
forma a definir ativação do tema e
gerar parâmetros pós-campanha.
Após a campanha, haverá nova rodada, com apresentação dos resultados ao mercado.
Depois de Minas, ao menos quatro estados serão convidados a realizar a campanha.
A AGÊNCIA
A campanha ‘Agência não é tudo igual’ foi criada pro bono para

Banner assinatura CENP

OOH Ponto de ônibus
PropMark

o CENP pela MariaSãoPaulo.
Larissa Andrade, CEO da agência, comenta sobre a parceria:
“a Certificação de Qualificação

Técnica do CENP é sinônimo de
transparência e boas práticas. A
realidade atual do mercado publicitário exige de nós o devido profissionalismo para oferecermos o
melhor aos nossos clientes e colaJaneiro, 2021 - CENP Em rEvista - 9

“aGÊnCia nÃO É tudO iGual”

trade Marketing, PR 2.0 e Dados,
se colocando no mercado como
o melhor de uma agência e o melhor de uma consultoria.
O lema da agência é entender
tanto sobre o negócio do cliente
quanto ele. Com um time diverso,
a agência consegue entregar um
conteúdo diferenciado, atendendo todas as necessidades de uma
empresa, seja num comunicado
interno, num filme para a TV, no
review de uma revista, numa comunicação geolocalizada na internet ou no perfil de uma influenciadora digital.
Atualmente, a MariaSãoPaulo
possui clientes como Copagaz,
Atlantica Hotels, + Mu, Eleven,
Spot de rádio
boradores. A Maria é uma agência
que sempre levantou bandeiras,
dentre elas a ética e estar dentro
das boas práticas do mercado. Se
dedicar a fazer essa campanha é
apoiar de maneira genuína a iniciativa do CENP e não poderia fazer mais sentido pra gente, além
de vestir a camisa, ser protagonista de uma campanha tão importante e necessária”.
Criada em 2014, a MariaSãoPaulo é uma agência independente e com a proposta de dar voz não
só para as mulheres, mas fazer comunicação pensando no brasileiro. A agência atua nas áreas de
planejamento estratégico, criati-
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Comercial TV

vidade, design, planejamento de
mídia, mídias sociais, SAC 2.0,

Heliocare, Grupo Estée Lauder entre outros.

fundadOras, assOCiadas & aderentes

O CALENDÁRIO
DA ANER
Para os publishers, 2021 – e isso é
uma certeza absoluta – será no mínimo tão desafiante quanto foi 2020. Para enfrentar os desafios, as editoras e
seus profissionais precisam estar cada
vez mais capacitados.
Por isso, a Aner mantém atualizada
uma página com informações sobre bolsas, cursos, congressos e prêmios.
Confira: https://bit.ly/3iqj8VT

“O Guia da Educação
Midiática, iniciativa do
Instituto Palavra Aberta,
pode ser ferramenta
importante para auxiliar
educadores a preparar
crianças e jovens a se
relacionarem com a internet
e as mídias”
A jornalista Ana Cristina Rosa comenta na Folha de S.Paulo o lançamento
no final de novembro da versão impressa do Guia da Educação Midiática
https://bit.ly/39J9c5P
O Guia, escrito por
Ana Cláudia Ferrari,
Daniela Machado e
Mariana Ochs, também está disponível
em versão digital gratuita:

TV É O MEIO MAIS
CONFIÁVEL, APONTA
PESQUISA

APP BRASIL COMEÇA
O ANO COM “BANHO
DE GESTÃO”

Pesquisa do Instituto Kantar aponta a
TV como meio mais confiável para se
informar sobre o coronavírus, segundo
79% dos entrevistados. Além disso,
77% das pessoas ouvidas apontaram
os telejornais como a principal fonte
de informação a respeito da doença.
No ano passado, os brasileiros assistiram 34 minutos a mais à TV do que
em 2019. A audiência geral das emissoras de TV aberta cresceu 4%.
Veja mais em vídeo no R7:
https://bit.ly/2N9kgBt

A APP Brasil realiza em 27 e 28 de
janeiro o workshop “Banho de Gestão”.
O evento, online e gratuito, trata de temas como gestão financeira, empreendedorismo, economia criativa, gestão
de talentos, gestão trabalhista, compliance para pequenas e médias empresas, entre outros.
Inscrições podem ser feitas pelo site
https://appbrasil.org.br/
Informações pelo tel.:
(11) 3813-0188 ou pelo e-mail
atendimento@appbrasil.org.br.

MAIS

+

+

A ABERT lançou o terceiro volume
da trilogia “TV Tupi: Do Tamanho
do Brasil”. A versão digital está
disponível para download gratuito
no site Memória ABERT:
https://mla.bs/3acec25b

Grupo de Planejamento promove
em 10 de fevereiro curso “Modelos
Mentais de Estratégia”, com José
Lucas de Paula. Mais em
https://bit.ly/3r1dzjL

+

+

Reportagem da revista Exame
reflete sobre aprendizados nos
tempos do home office e o que
2020 nos ensinou sobre o futuro do
trabalho. Leia no site do Sinapro-MG
https://bit.ly/3nYz02X:

Veja como se associar ao Grupo de
Atendimento & Negócios:
https://bit.ly/3ccYCa4

https://educamidia.org.br/guia
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COMITÊ TECNICO DE MÍDIA DO CENP FAZ
BALANÇO E DISCUTE DESAFIOS PARA 2021
reunião virtual teve participação de 14 membros do Comitê e foi
marcada também pela escolha do seu novo coordenador: joão Oliver,
que sucedeu a andréa Costa do nascimento

U

m balanço das atividades
em plena pandemia, as
perspectivas para o ano e
a escolha de um novo coordenador – João Oliver sucedeu a Andréa Costa do Nascimento –, entre
outros temas, marcaram o início
das atividades do Comitê Técnico de Mídia do CENP em 2021.
A reunião extraordinária aconteceu em 7 de janeiro e contou com
presença virtual de 14 membros
e contou com apoio da equipe do
CENP.
O balanço das atividades em
2020 demonstrou que as limitações impostas pela pandemia não
foram suficientes para impedir que
fossem realizadas as reuniões, que
estudos fossem credenciados ou
não. As solicitações de dispensa de
pesquisas trazidas pelas agências
ao CTM totalizaram 31, sendo 27
delas aceitas.
A reunião tratou dos trabalhos e
perspectivas para 2021. Há no momento, 44 atualizações de formulários de credenciamento a serem
processados até outubro, além de
quatro estudos que já pediram credenciamento e se encontram em
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processo de análise. Estão credenciados, até o momento, 1443 estudos de 16 institutos de pesquisa.
Ponto importante da reunião foi
a revalidação das decisões para dispensa do compromisso de pesquisa estabelecido no Anexo “A”, um
dos requisitos para a concessão às
agências da Certificação de Qualificação Técnica. Estas deliberações, cuja organização teve início
em 2012, constituem a base para
que o Departamento de Certificação possa responder o mais prontamente possível à agência solicitante.
O CTM
O CTM responde no CENP pela
análise das solicitações de credenciamento apresentadas por fornecedores de insumos de mídia, afins
à melhor prática das atividades de
estudo, planejamento, negociação
e execução de mídia. É, também,
organismo de consultoria e aconselhamento técnico referente ao
cumprimento do Anexo “A”, que
trata dos compromissos com disposição/uso dos serviços de pesquisa de mídia.

Andréa Costa do Nascimento

O CTM recomenda ao
Conselho Superior
do CENP a
aceitação ou não
das solicitações de
credenciamento,
sempre considerando
no trabalho de análise
dados exclusivamente
técnicos

JOÃO OLIVER É O NOVO
COORDENADOR DO CTM
O CTM começa o ano com novo
coordenador: João Oliver. “O desafio é grande”, disse ele ao assumir a função em lugar de Andréa
Costa do Nascimento. “É um momento para valorizar a atividade
de mídia, que passa por questionamentos derivados principalmente da rápida ascensão do meio digital que, ao mesmo tempo em
que trouxe muitos avanços para a
mídia, expôs dúvidas, fragilidades
e inconsistências com as melhores
práticas. Tivemos de reaprender
muitas coisas só para depois ter
de questioná-las. Numa situação
como essa, a existência do CTM é
valiosa, reunindo profissionais superqualificados e apoiando-se na
vocação do CENP como fórum para discussões das grandes questões da publicidade brasileira”.
João tem vinte anos de mercado como profissional de mídia, trabalhando, principalmente, na área de Pesquisa de Mídia
em agências como a W/McCann,
DM9DDB e Wunderman, onde

está desde 2016. Em paralelo, atua
como professor desde 2005 na ESPM e no Grupo de Mídia São Paulo.
É formado em Comunicação na Universidade Metodista, com MBA em
Marketing pela ESPM e FGV e Mestrado em Comportamento do Consumidor pela ESPM. João integra o
CTM desde 2017.
Sua antecessora na coordenação
foi Andréa, Head de Inteligência de
Mercado e CRM do SBT. Ela está no
CTM desde 2013, tendo sido a coordenadora nos últimos dois anos, e
segue participando do Comitê na representação dos veículos de comunicação. Ela concluiu seu período com
um generoso saldo positivo. “A pandemia não afetou o nosso ritmo de
trabalho”, diz ela. “Foi mais uma demonstração de empenho dos voluntários do CTM na busca pelo fortalecimento e valorização das pesquisas
e das informaçõpes para tomada de
decisão. Muito bom participar deste
grupo num momento tão importante para a publicidade e para a mídia,
em especial”.

João Oliver

Está integrado à estrutura orgânica do CENP e é formado por 24
membros, entre titulares e suplentes, profissionais da área de mídia
de reconhecida competência que
exercem a atividade em Agência

de Publicidade, Veículos de Comunicação e Anunciantes, quatro
profissionais de notório conhecimento e mais dois convidados especiais, todos aprovados pelo Conselho Superior.

O CTM recomenda ao Conselho Superior do CENP a aceitação
ou não das solicitações de credenciamento, sempre considerando no
trabalho de análise dados exclusivamente técnicos.

Tivemos de
reaprender muitas
coisas só para depois
ter de questioná-las

Conheça as atribuições do CTM e seus integrantes em https://cenp.com.br/sobre-o-cenp/comite-tecnico
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RELACIONAMENTOS
MENOS LONGOS NA
PUBLICIDADE
Levantamento da 8ª edição do
relatório Agency Scope mostra que caiu
o tempo médio no relacionamento
entre agências de publicidade e
anunciantes. O tempo médio era de
6,6 anos em 2016, tendo caído para
5 anos em 2020. Isso nas parcerias
da área de publicidade, pois no live
marketing a média é de 3,8 anos e nas
contas digitais, de 2,4 anos.
Saiba mais no Meio&Mensagem:
https://bit.ly/3bRAnOn

ESTUDO FAZ RANKING
DAS MARCAS MAIS
DIVERSIFICADAS
A Natura foi a marca mais lembrada
pela diversidade em 2020, aponta
estudo Oldiversity, do Grupo Croma,
que se propõe a apresentar como
a longevidade e a diversidade estão
impactando a relação do público com
as marcas e as jornadas de compra e
consumo. O levantamento também
produz um ranking das 10 marcas
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Artigos de interesse publicados nas
últimas semanas
PUBLICIDADE GLOBAL
PODE ESTABELECER
NOVO RECORDE EM
2021
O guia Ad Age Marketing Fact Pack
2021, divulgado em dezembro, prevê
que a receita de publicidade global
baterá recorde em 2021. Site do
Ad Age disponibiliza download do
relatório:
https://bit.ly/3sN4o8n

mais lembradas quando o quesito é
diversidade.
A Natura foi citada por 24% dos
pesquisados. Na segunda posição,
ficou O Boticário, com 16%, C&A
(5%), Globo (4%) e Coca Cola (2%)
vêm na sequência. Outras marcas
como Netflix, Dove e Avon perderam
espaço no top 5, mas continuam entre
as 10 mais expressivas.
Leia mais no Meio&Mensagem
https://bit.ly/2LDeacp

jORNALISMO REDUZ
FAKE NEWS
O acesso ao jornalismo profissional
de qualidade reduz consideravelmente
a chance de um eleitor acreditar em
fake news, mostra pesquisa acadêmica
inédita conduzida em São Paulo, em
novembro e dezembro.
O trabalho foi feito por cientistas
políticos das universidades da Carolina
do Norte (EUA), UFMG e UFPE, em
parceria com a Folha de S.Paulo e a
consultoria Quaest.
Leia mais no site da Aner
https://bit.ly/2XXgFbP

A PANDEMIA,
O CENP E
OS DESAFIOS

“

Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao
caminhar.” A frase do poeta espanhol Antonio Machado, sempre adequada para os que fazem o futuro com
as ações de hoje, é bastante apropriada ao momento. A
imposição de perdas e limitações de todas as formas
também desafiou a todos a fazerem novos caminhos.
Neste ambiente inóspito de pandemia, grande contribuição oferece os que conseguem seguir caminhando e
fazendo. Por aqui, contando com uma equipe dedicada a tornar realidade as deliberações dos Conselhos Superior e de Administração e Governança, além de contribuir para os trabalhos dos Comitês e GTs, os passos
continuam firmes como se pode ver nesta edição da
CENP em Revista.
Logo a campanha “Agência não é tudo igual” começará por Minas Gerais, graças à parceria com o SinaproMG, Abap-MG, Fenapro e Abap Nacional. Concebida
para ser veiculada em cada estado, a campanha promove o reconhecimento ao valor das agências certificadas,
agente emulador da atividade de comunicação. Nunca
é demais repetir: para aqueles que precisam se comunicar com seus consumidores, o melhor é ter ao lado quem
mais entende de comunicação publicitária, e ainda melhor e mais seguro se for uma agência certificada.
Um dos dois vídeos lançados pelo CENP neste começo
de ano se alinha ao tema da campanha com foco na Certificação das agências. O outro divulga iniciativa igualmente importante da autorregulação: o CENP-Meios.
Registre-se como atividade importante deste começo
de ano a reunião extraordinária do CTM, que escolheu
João Oliver como coordenador do CTM, substituindo
Andréa Costa do Nascimento.
É desejável que a duradoura caminhada que trouxe
nossa publicidade de classe mundial até aqui continue
firme em 2021, construindo seus caminhos com os propósitos, expressos na missão do CENP, de ética, transparência e harmonia.
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
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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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