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A ABA anunciou em 22 de janeiro sua 

decisão de se desligar do CENP.

Em nota à imprensa, a entidade 

informou que a decisão “foi tomada após 

muito debate e diálogo sobre temática 

que, em verdade, vem permeando nossa 

associação há alguns anos”.

O CENP divulgou nota na qual as 

suas entidades mantenedoras afirmam 

que “seguirão interagindo, debatendo 

e ouvindo todos os anunciantes que 

valorizam o modelo brasileiro, sempre 

de portas abertas”, acrescentando 

que “... os anunciantes continuarão 

representados e atuantes no ambiente 

de autorregulação por meio dos vários 

organismos de participação do CENP. 

Podem mudar as formas, podem mudar 

os caminhos, mas o objetivo de um 

mercado justo, ético e profissional 

não muda”.Leia a íntegra da nota das 

mantenedores na página do CENP no 

LinkedIn:

https://bit.ly/3rVZ5Sz

Vídeo recém-lançado pelo 

CENP destaca relevância das 

agências certificadas e explica, 

didática e rapidamente, como 

se obtém a Certificação de 

Qualificação Técnica

https://youtu.be/7LhFqpyewnc

Caio Barsotti, presidente do CENP, 

integra o conselho consultivo do AME 

Awards.

O AME Awards, sediada em Nova 

York, premia desde 1994 campanhas 

inovadoras de publicidade e marketing 

que ajudem os anunciantes de todo 

o mundo em seus mais complexos 

desafios de comunicação.

Saiba mais sobre o prêmio em

www.ameawards.com

ABA SE DESLIGA DO CENP 

víDEO vALOrIzA E ExPLICA AGêNCIAS 
CErtIfICADAS PELO CENP

CAIO NO AME AwArDS

O que nós e nOssas entidades 
fundadOras fizemOs nas últimas 

semanas Ou planejamOs fazer em breve

NOSSOS NúMErOS - AGêNCIAS CErtIfICADAS
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Mario D’Andrea, presidente da 

ABAP, em artigo para o site da Editora 

Leader https://bit.ly/37hUPoC

“Comunicar é isso: 
construir pontes. Conectar 
valores intangíveis de sua 
marca aos valores da alma 

desses seres humanos 
que, infelizmente, 

insistimos em chamar de 
consumidores”

www.linkedin.com/company/cenp

www.twitter.com/o_CENP

SIGA O CENP NAS
rEDES SOCIAIS



Fevereiro, 2021 - CENP Em rEvista - 3

ENQUEtE DE SAtISfAÇÃO DE rELACIONAMENtO

21
(35%)

38
(63%)

1
(2%)

Acima do Esperado

Dentro do Esperado

Abaixo do Esperado

Muito abaixo

A enquete de satisfação que avalia os pontos de relacionamento do CENP

começou 2021 com indicadores favoráveis. Das 60 respostas

recebidas, 98% dos respondentes consideraram o atendimento em níveis

satisfatório ou superior. Para 35% delas o atendimento foi considerado acima

do esperado, enquanto que, para 63%, ficou dentro do esperado.

Total de Envios: 1521

Total de Respostas: 60

Dados consolidados até

Janeiro /2021

Cenp

Para melhor gestão e governança, foi sistematizado o 

acompanhamento de indicadores externos de desempenho, 

contemplando várias demandas que o mercado gera à 

entidade.

Atualização: Janeiro/2021

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

INDICADOrES DE DEMANDAS 
ExtErNAS

DEMANDAS ExtErNAS - DEPArtAMENtO jUríDICO

SOLICItAÇÃO DE 
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novo modelo de planejamento 
e avaliação de gestão vai ampliar 
a geração de valor e relevância 
para autorregulação ético-
comercial e para o Cenp

O CENP está adotando a partir deste ano um 
novo modelo de planejamento e avaliação de 
gestão, denominado Bússolas 2021. “Ele é re-

sultado de brainstorm envolvendo nossos gestores e os 
integrantes da Diretoria Executiva e do Conselho de 
Administração e Governança, CAG, a partir de opini-
ões e subsídios trazidos pelas nossas entidades mante-
nedoras”, diz Caio Barsotti, presidente do CENP. “Par-
timos de todas as transformações que vimos acontecer 
nos últimos anos na sociedade e que se refletem na ati-
vidade publicitária, e também considerando a acelera-
ção de tendências e outros desdobramentos decorren-
tes da pandemia da Covid-19. A síntese deste processo 
resultou no Bússolas 2021, visando ampliar a geração 
de valor e relevância para autorregulação ético-comer-
cial e para o CENP”.

Caio informa que a gênese da autorregulação pres-
supõe que acordos de elevado espírito cidadão sejam 
firmados entre partes com interesses distintos e mui-

tas vezes conflitantes. “Essencial que, além do respei-
to, as partes reconheçam níveis igualitários, similares, 
horizontais, onde todos tenham confiança de que to-
dos terão direitos e deveres similares, objetivando um 
ambiente mais saudável prescindindo da presença do 
Estado, afinal são necessárias muitas negociações para 
que as resultantes sejam consensos para cada situação/
pauta que se apresente”, diz Caio.

“O CENP tem em sua gênese, portanto, os mesmos 
pressupostos do ambiente da autorregulação. Muito 
embora seus organismos tenham características verti-
cais, como por exemplo uma diretoria executiva, o fato 
é que, em se tratando de autorregulação as deliberações 
seguem os princípios de respeito das partes sendo, por-
tanto, colegiadas. Naturalmente, assim também ocor-
re com as pessoas que se dedicam integralmente ao 
CENP”, diz o presidente da entidade. “As transforma-
ções em inúmeros aspectos da vida em sociedade pro-
porcionados pela evolução tecnológica, demandam 
capacidade reflexiva para ajustes/mudanças nas opera-
ções para atendimento adequado às demandas. As re-

VALOR, RELEVÂNCIA E FLEXIBILIDADE. 
CORREÇÃO DE RUMOS TODO MOMENTO

bússOlas 2021

Gerar valor e relevância para a 
autorregulação e para o CENP é o 

coração das Bússolas 2021
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flexões sobre o planejamento orçamentário, neste am-
biente em transformação, culminaram na necessidade 
de uma organização mental diferente, mais flexível, di-
nâmica, que também privilegie a consistência e a segu-
rança. Assim, ao invés de pilares/colunas preferimos a 
orientação de bússolas”.

O novo modelo foi aprovado no final de novembro 
pela diretoria do CENP e pelo CAG e, como explica 
Caio, substitui o conceito de pilares – percepção de va-
lor, solidez e transparência – usado pelos últimos sete 
anos. “Estes conceitos foram incorporados às bússolas. 

Substituímos os pilares, algo naturalmente duro, por al-
go criado na China, no século I, exatamente para indi-
car rumo. Com as bússolas, podemos ter a nossa dire-
ção ajustada continuamente”. Caio nota que o conceito 
já orientava muitas das decisões do CENP nos últimos 
anos. “Não será um conceito de todo estranho para a 
entidade”, diz ele.

“Gerar valor e relevância para a autorregulação e para 
o CENP é o coração das Bússolas 2021, ao mesmo tem-
po em que explicita o nosso espírito de adaptação, de 
correção de rumos, a todo momento”, diz Caio.

PLANOS PARA 2021

Caio relata algumas das trilhas 
mais importantes a serem percorri-
das pela autorregulação e pelo CENP 
ao longo de 2021. “Destacaria, à 
frente de todas, a valorização das 
agências certificadas tecnicamen-
te pelo CENP. É um ativo único do 
CENP, sempre destacando os dife-
renciais e os benefícios ao mercado 
em contratar com agências certifica-
das. Nosso primeiro passo nesta dire-
ção já está sendo dado neste mês de 
fevereiro, com a campanha ‘Agência 
não é tudo igual’, que já está come-
çando por Minas Gerais e terá des-
dobramentos em vários outros esta-
dos ao longo do ano”, diz Caio.

Outras três trilhas importantes ci-
tadas por ele são o CENP-Meios, a 
assessoria jurídica e operacional e 
o capital humano da entidade. “O 
CENP-Meios, uma iniciativa compa-
rativamente recente, tem conquis-
tado resultados preciosos e que pre-
cisam ser muito bem tratados”, diz 
Caio. 

Duas novidades recentemente 
anunciadas em relação ao CENP-
Meios são a possibilidade no futuro 
próximo de o sistema passar a rece-
ber informações também de agên-

melhor exercício da publicidade. “Já 
a nossa equipe é o que está por trás 
de tudo. Investimos e continuaremos 
a investir em incentivo e treinamen-
to do time, mesmo com todos os de-
safios de uma operação hibrida”, diz 
ele. O CENP já mudou a sua forma 
de trabalho, adotando em definiti-
vo o home office, mantendo apenas 
uma fração do piso da sua sede em 
São Paulo.

Caio cita ainda esforços na comu-
nicação do CENP com o mercado, 
por meio de várias plataformas, pas-
sando inclusive pela renovação do si-
te, que será divulgada nos próximos 
meses. “Atrás destas plataformas de 
comunicação, teremos um hub, com 
mais informação para o mercado”.

“Quem acompanha o CENP já per-
cebeu que estes são planos que es-
tão ligados a várias iniciativas mais 
ou menos recentes, como nossos 
fortes investimentos em TI, digita-
lização, paperless e outras facilida-
des e também iniciativas como o 
Workshop ‘Autorregulação Ético-
Comercial e Compliance’, realizado 
com grande sucesso pela área jurí-
dica do CENP em 23 de novembro, 
com quase noventa inscritos.

cias não certificadas e parceria com 
a Kantar IBOPE Media, para tornar o 
ranking de agências de publicidade di-
vulgado por ela ainda mais preciso.

Pela proposta aprovada, o CENP-
Meios publicará, em meados de mar-
ço de 2021, uma lista classificando as 
agências em razão das compras de mí-
dia realizadas por seus clientes-anun-
ciantes sem, no entanto, apresentar va-
lores. A Kantar utilizará esta lista para, 
com base nos dados do Monitor Evolu-
tion e utilizando metodologia própria, 
estimar os valores veiculados.

Outra iniciativa prevista para os próxi-
mos meses é a divulgação das informa-
ções trimestrais do CENP-Meios apenas 
para os associados ao CENP e agências 
participantes. O sistema adicionou vá-
rias informações em 2020 – share por 
meio e regiões e investimento total por 
estado – e deve ganhar outras mais e o 
número de agências do painel deve ser 
ainda mais ampliado, com a entrada no 
sistema de nova software house. 

Quanto à assessoria jurídica e opera-
cional, Caio informa que é um serviço 
cada vez mais demandado pelo merca-
do publicitário e por autoridades públi-
cas, que encontram no CENP esclare-
cimentos para questões essenciais ao 
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bússOlas 2021

Como era feito 
até o ano passado 
o planejamento 
das ações do 
CENP, baseado em  
conceitos “duros”

OS PILARES DO PLANEJAMENTO NO CENP. 
COMO ERAM...
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VALORES E RELEVÂNCIA
Os campos de Valores e Relevância definidos pelo 
CENP são três, formados por ações que expressam 
conjuntamente as nossas novas orientações estratégicas.

Portas Abertas – Relação criada 
por meio de confiança e interação, 
que incluem as seguintes ações:
•  Certificação de Qualificação 

Técnica
• CENP-Meios
•  Plataformas de Comunicação 

(Site, InfoCENP, CENP em 
Revista, livro, documentos, 
artigos, assessoria de imprensa, 
Conteúdo Pedagógico, redes 
sociais, etc)

• Gestão Jurídica
• Compliance CENP
•  BUP-Banco Único de Listas de 

Preços
•  Credenciamento de Estudos/

Insumos de mídia
•  Campanha Agência não é tudo 

igual

Escuta ativa consequente – 
Entidades, setores, mercados 
e participantes. Passam pelas 
seguintes ações: 
•  Assessoria Jurídica, Técnica e 

Operacional
• Pesquisas e Sondagens
• Compliance do CENP 
• Novos associados
•  Reuniões com Sinapros e/ou 

Abaps
•  Relação com o Governo 

(Advocacy) e outras Entidades 
•  Workshops (Autorregulação 

Ético-Comercial e Compliance)

Ágil e flexível – Adaptação 
positiva frente às mudanças. 
Envolve as seguintes ações:
•  Certificação de Qualificação 

Técnica
•  Capital humano (treinamento 

constante - EAD, métricas de 
performance, avaliação de 
desempenho, programa de 
retenção de talentos, código de 
ética, operação híbrida, gestão 
e cogestão)

•  Assessoria Jurídica, Técnica e 
Operacional

O ponto em comum 
entre estes 3 campos 
é a tecnologia, que 
permeia todas as 
ações do CENP.

A partir deste ano, o planejamento da 
entidade passa a ser baseado em flexibilidade 
e resiliência

E COMO FICARAM COM O BÚSSOLAS 2021
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CAMPANHA TEM ADESÃO DE MAIS DE 20 
VEÍCULOS DE MINAS ANTES DO INÍCIO
anúncios em todos os meios estão no ar desde dia 14/2. Campanha conta 
com apoio da abap-mG e sinapro-mG, com apoio da abap nacional e 
fenapro e vai ser estendida a outros estados nos próximos meses

Acampanha “Agência não é 
tudo igual” já está sendo 
veiculada por mais de vin-

te veículos de todos os meios de co-
municação de Minas Gerais. Ini-
ciativa do CENP em conjunto com 
a Abap-MG e Sinapro-MG, com 
apoio da ABAP nacional e Fena-
pro, a campanha valoriza as agên-
cias certificadas.

Um evento virtual em 11 de fe-
vereiro, com mais de 110 partici-
pantes, marcou o lançamento da 
campanha, com participação de li-
deranças da publicidade mineira, 
da Abap, Fenapro e CENP. 

“Promover, propor e perseguir 
as melhores práticas é o solo mais 
firme da publicidade”, disse Adria-
na Pinheiro Machado, presidente 
do capítulo mineiro da Abap. “Pa-
ra além da criatividade, quando 
falamos da certificação, falamos 
de agências que adotam as melho-
res práticas e que, por isso, podem 
ajudar mais e melhor aos anun-
ciantes”. 

André Vidigal Cavalcanti de La-
cerda, presidente do Sinapro-MG, 
destacou a relevância da publici-
dade e sua capilaridade por todo 
o estado. “O interior mineiro tem 

uma ação muito ativa e é impor-
tante que se conheça mais a im-
portância da autorregulação e da 
certificação”, disse ele. “A Certifi-
cação de Qualificação Técnica do 
CENP só nos fortalece e torna pos-
sível construir um ambiente de ne-
gócios mais próspero, com menos 
possibilidades de desvios. A cam-
panha começa por Minas – a ade-
são dos veículos já é grande – e vai 
se alastrar pelo Brasil”.

Carlos Rubens Doné, diretor do 
CENP e destacada liderança da 
publicidade mineira, com 44 anos 
de atuação no mercado, chamou 

“aGÊnCia nÃO É tudO iGual”

Lançamento da campanha “Agência não é tudo igual” em 11 de fevereiro contou com a participação 
de lideranças da publicidade mineira e nacional
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a atenção para a importância de 
os anunciantes contratarem agên-
cias certificadas. “Você não vai a 
um médico que não tem CRM ou a 
um advogado que não tenha OAB. 
Não vamos fazer isso na comuni-
cação. A Certificação de Qualifica-
ção Técnica é a garantia de ser bem 
atendido”, disse Doné. “Não vamos 
deixar passar este momento de cra-
var a importância de cada um de 
nós. Temos um problema de comu-
nicação e temos de resolvê-lo com 
quem ajuda, de quem entende de 
comunicação. Não podemos per-
der esta oportunidade de somar”.

“A campanha é um marco supe-
rimportante, não só para o merca-
do mineiro, mas para todo o país”, 
disse Daniel Queiroz, presiden-

te da Fenapro, que congrega 18 Si-
napros. “A certificação é a prova de 
que a agência está procurando se 
adaptar a este cenário de evolução 
constante que vemos na comunica-
ção. A certificação representa uma 

exigência técnica severa, enorme, 
garantindo que a agência está apta 
a oferecer o melhor para seus clien-
tes. Esta capacitação passa necessa-
riamente pelo compliance, pela éti-
ca do negócio. Quando falamos de 
uma agência associada a um Sina-
pro, falamos de agências que não 
abrem mão de um alto nível ético 
e técnico. Saber que uma agência é 
certificada é saber que ela vai fazer 
as coisas do jeito certo. A agência 
certificada deve ser a sua primei-
ra escolha do anunciante, a Cer-
tificação do CENP deve ser o pri-
meiro filtro”.

Mario D’Andrea, presidente da 
Abap definiu a campanha como 
“mais um tijolo na construção de 
um mercado ético”. Segundo ele, a 

A certificação é a prova 
de que a agência está 

procurando se adaptar 
a este cenário de 

evolução constante que 
vemos na comunicação

Daniel,
da Fenapro

COMO PARTICIPAR DA CAMPANHA
Qualquer veículo de comunicação de Minas Gerais pode 

participar da campanha “Agência não é tudo igual”, bas-
tando baixar as peças publicitárias criadas pela MariaSP no 
hotsite https://cenpcertifica.com.br/certificacao-final/

Lá também é possível conhecer as bases da campanha, 
ver o vídeo e os diferenciais oferecidos pela Certificação de 
Qualificação Técnica e tirar dúvidas sobre como obtê-la.

Aqui e nas páginas seguintes, conheça o hotsite e algu-
mas das peças da campanha “Agência não é tudo igual”, 
que também tem vídeo e spot.

KV1
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publicidade brasileira sempre luta 
para subir a barra. “São décadas de 
trabalho. O resultado é que o nosso 
mercado é dos mais invejados. So-
mos um dos mercados publicitá-
rios mais importantes no mundo”

Para Mario, Minas foi escolhi-
da para abrir a campanha pelo seu 
porte e qualidade e também pelo 
seu poder de mobilização. “A ar-
ticulação foi muito rápida, qua-
se instantânea, por conta também 
dos anunciantes e veículos minei-
ros. Quem não está preocupado 
com a ética não vai participar des-
te movimento”, disse o presiden-

te da Abap. “Minas é um mercado 
que tem esta felicidade de ter pro-
fissionais como Adriana, André e 
Doné e tantas agências, anuncian-
tes e veículos de qualidade, com-
prometidos com a ética e a autor-
regulação”.

“Ser publicitário é pensar em aju-
dar a crescer a empresa anunciante 
e o país”, prosseguiu Mario. “Esta-
mos aqui para criar empregos e ri-
quezas e temos de ter muito orgu-
lho disso. Cada real investido em 
publicidade produz mais de 10 re-
ais na economia brasileira. Não co-
nheço outra atividade que multi-

plique tanto. E qual outra atividade 
tem tanta autorregulação?”.

“Agências que possuem a Certi-
ficação de Qualificação Técnica do 
CENP têm muitos diferenciais”, 
disse Caio Barsotti, presidente do 
CENP. Ele enfatizou a importân-
cia da adesão do mercado publi-
citário mineiro – “a campanha se-
rá tão mais bem-sucedida quanto 
maior o engajamento de todos” – 
e concluiu agradecendo à equipe 
da agência MariaSP, que criou a 
campanha, e aos profissionais do 
CENP engajados no seu planeja-
mento e difusão.

Página inteira para mídia 
impressa

OOH Outdoor

“aGÊnCia nÃO É tudO iGual”

Jornal

Ponto de Ônibus 2

Assista ao evento de lançamento da campanha “Agência não é tudo igual”: 
https://bit.ly/2N1FVvF

Mais alguns 
exemplos de 
materiais disponíveis 
para a campanha
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Ctd

COMITÊ TÉCNICO DIGITAL DO CENP
TEM NOVA COORDENADORA
patrícia Garrido, do discovery, assume no lugar de páris 
piedade neto, da natura, que continuará ligado ao Ctd. “É um 
reconhecimento que me dá orgulho”, disse ela

OCTD, Comitê Técnico 
Digital do CENP, tem 
nova coordenadora: é Pa-

trícia Garrido, do Discovery, que 
substitui Páris Piedade Neto, da 
Natura, que se dedicou à coorde-
nação deste Comitê desde a sua 
criação, em 2018.

A escolha de Patrícia ocorreu 
na primeira reunião do CTD de 
2020, realizada no final de janeiro. 
“É um reconhecimento que me dá 
orgulho”, disse ela. “Estamos aqui 
para muito diálogo, muita conver-
sa, numa jornada de descobrimen-
to, para seguirmos desvendando o 
universo digital”.

“Quando Páris recomendou Pa-
trícia para a coordenação, o apoio 
a ela foi unânime, natural, dada a 
competência, empenho e dedicação 
ao CTD”, diz Caio Barsotti, presi-
dente do CENP. “É uma renovação, 
um novo olhar muito bem-vindo.

Páris, que continuará integran-
do o CTD, falou brevemente sobre 
a sua passagem pela coordenação, 
enumerando conquistas, inclu-
sive o envolvimento com a Reso-
lução 01/2019, editada pelo Con-

selho Superior e que reconhece 
como Veículos de Divulgação ou 
Comunicação para os efeitos da le-
gislação todo e qualquer ente jurí-
dico individual que tenha auferido 
receitas decorrentes da sua capa-
cidade de transmissão de mensa-
gens publicitárias. A Resolução 
teve forte repercussão pelas suas 
implicações junto a veículos digi-
tais. “Ainda temos de avançar nes-
te campo”, disse ele.

Os presentes à reunião adianta-
ram pautas a serem discutidas ao 
longo do ano e definiram o calen-
dário de reuniões.

O CTD
O CTD foi criado em 2018 pe-

lo Conselho Superior das Nor-
mas-Padrão para dar apoio técni-
co e assessoramento em assuntos 
relativos à autorregulação na co-
mercialização de mídia em am-
biente de internet. É formado por 
dezoito membros, entre titulares 
e suplentes, por profissionais da 
área, representando paritariamen-
te Agências, Veículos e Anuncian-
tes. O CTD conta, ainda, com até 

três membros convidados, escolhi-
dos pela Coordenadora e aprova-
dos pelo Conselho Superior, bus-
cando o aprimoramento técnico 
do Comitê.

As reuniões ocorrem por de-
manda do Conselho Superior das 
Normas-Padrão, Diretoria Execu-
tiva ou por iniciativa do próprio 
Comitê, para tratar de assuntos 
constantes de uma pauta com os 
itens que serão abordados.

Patrícia Garrido, do Discovery

 Conheça os integrantes do CTD e as datas das suas próximas reuniões até o final do ano em
https://cenp.com.br/sobre-o-cenp/comite-digital



Alguns dos maiores jornais do pa-
ís conseguiram ampliar sua média de 
circulação em 2020, segundo dados 
do IVC.

Na opinião de Marcelo Rech, presi-
dente da ANJ, ainda há potencial para 
ampliar a audiência dos meios impres-
sos. “Estamos assistindo um progressi-
vo aumento de assinaturas digitais em 
jornais, de uma forma geral, conforme a 
estratégia de cada veículo”, disse ele ao 
Meio&Mensagem.

A Folha de S.Paulo, que lidera o 
ranking de circulação total (impressa 
e digital), tinha, em 2019, uma média 
de circulação de 328.438 exemplares, 
de acordo com o IVC. Já considerando 
a média dos 12 meses de 2020, o nú-
mero subiu para 337.854 exemplares. 
Segundo colocado no ranking, O Globo 
também teve um crescimento no perí-
odo, de 326.841 para 332.175 exem-
plares. No caso dos dois veículos, a alta 
na circulação é atribuída ao crescimento 
das edições digitais.

Mais em https://bit.ly/36ZFNDN
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CrESCE CIrCULAÇÃO 
DOS jOrNAIS

CENSO AGêNCIAS 2021 COMUNICAÇÃO 
PúBLICA 

A Operand acaba de publicar o Censo 
Agências 2021, com informações reu-
nidas entre outubro e dezembro junto 
a mais de 1 100 gestores. É a 7ª edição 
do Censo, cujo objetivo é mapear ques-
tões relacionadas ao perfil das agências, 
gestão interna, gestão de relacionamen-
to com o cliente, pessoas e perspecti-
vas, oferecendo um panorama do atual 
momento que as agências vivem.

Os dados públicos do Censo podem 
ser acessados em

https://bit.ly/2NpLt34

Aberje e ABCPública ajudam a cons-
truir práticas de comunicação que aten-
dam às necessidades de informação e 
interação da sociedade com o estado 
e do estado com a sociedade. 

Uma das iniciativas é o Programa 
Avançado em Comunicação Pública 
2021. O curso de 60 horas de duração 
terá aulas, seminários, debates e pro-
dução de conteúdo para acesso públi-
co sobre experiências e conhecimento 
de professores e alunos.

Confira programação 2021
https://bit.ly/3jiiDxq

mantenedOras & aderentes

MAIS

+
Grupo formado por executivos 
da Aner e da ANJ, entidades 

mantenedoras do CENP, busca 
revalorização do jornalismo 

profissional.
https://bit.ly/2Micg1b

+
Grupo de Mídia do Rio faz 49 
anos e festeja com novo Mix
de Mídia. Leia mais no site

Janela Publicitária: 
https://bit.ly/2NdOQtD

+
Instituto Palavra Aberta completa 
onze anos. Saiba mais sobre a 
entidade, sua missão e valores: 

https://bit.ly/3u1MOOp

A Abep, entidade conveniada ao 

CENP, promove em 16, 18, 23 e 25 

de março o 9º Congresso Brasileiro de 

Pesquisa de Mercado, Opinião e Mídia – 

Inspiração para Novos Caminhos. 

O encontro, segundo seus 

organizadores, avançará a discussão 

iniciada no Congresso anterior, que teve 

como tema “Infinito de Possibilidades”, 

para coletar e conectar informação 

para operar sob uma ótica diferente: as 

empresas continuam tomando decisões 

de negócio. Veja entrevista com Sabrina 

Balhes, chairwoman do evento, sua 

programação e formas de inscrição em

https://www.congressoabep.org/

9º CONGrESSO DA ABEP
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“Em vez de prestar atenção solene 
nos números que o Google te apresenta 
em todo santo evento, reunião ou 
abordagem comercial, que tal olhar 
para os números do Google não como 
veículo, mas como anunciante: a 
empresa quintuplicou seu orçamento 
comercial em TV desde 2016, 
mantendo incríveis 80% de participação 
do meio em seus planos de mídia”.

Leia artigo de Igor Puga no 
Meio&Mensagem.

https://bit.ly/3jOnve0

Os investimentos em publicidade 
no mundo devem crescer mais de 
5% este ano, segundo a última edição 
do Relatório Dentsu AdSpend. O 
digital pode responder pela metade 
de todos os investimentos, enquanto 
a publicidade na TV também deverá 
ganhar impulso, com o retorno de 
grandes eventos esportivos.

O relatório combina dados de 59 
mercados e prevê crescimento de 7,5% 
na Europa Ocidental, 5,9% na Ásia-
Pacífico e 4% na América do Norte.

Leia mais no AcontecendoAqui
https://bit.ly/2N1ByB6

Segundo o Kantar Social TV Ratings 
— solução da Kantar IBOPE Media 
que analisa o buzz dos programas de 
TV nas redes sociais — mais de 90% 
dos 363 milhões de tweets gerados 
em 2020 sobre conteúdos de vídeo 
se originaram em programas da TV 
aberta. TV por assinatura e TV sob 
demanda aparecem na segunda 
e terceira posições, com 14 e 13 

milhões, respectivamente.
Entre os conteúdos mais 

comentados, os realities shows 
aparecem em primeiro lugar, com 287 
milhões de citações (85,6% do total), 
seguidos por séries, com 16 milhões 
(4,8%), novelas, com 13 milhões 
(3,9%), jornalismo, com 12 milhões 
(3,6%), e programas de auditório, 
com 7 milhões (2,1%).

Mais no portal Memória da TV
https://bit.ly/3u4CrZY

“Os grandes empreendimentos 
particulares ou oficiais já não mais 
vivem em nosso país sem a utilização 
da boa comunicação publicitária.

“Bom que assim seja, pois quem 
mais lucra com isso é o país e, 
lucrando o país, lucram todos os que 
dele fazem parte, que somos nós, os 
mais de 200 milhões de habitantes, 
que hoje, em sua grande maioria, 
desfrutam de condições de vida 
melhores do que há duas décadas 
passadas.

“Na atual pandemia – uma desgraça 
inesperada que se abateu sobre o 
mundo todo – estamos vendo o valor 
dos recursos que a propaganda leva 
à população através da verdade e do 
esclarecimento.

Leia “A Força da Propaganda”, 
editorial do PropMark assinado pelo 
seu diretor, Armando Ferrentini, 
devotado defensor da atividade 
publicitária:

https://bit.ly/2Nx9CVz

A Microsoft diz que os Estados Unidos 
devem adotar sua própria versão de 
uma proposta de lei australiana que 
forçaria o Google e o Facebook a pagar 
aos publishers o valor que suas histórias 
geram nas suas páginas.

“Os Estados Unidos não devem se 
opor a uma proposta australiana criativa 
que fortaleça a democracia ao exigir que 
as empresas de tecnologia apoiem a 
imprensa livre”, escreveu o presidente e 
diretor jurídico da Microsoft, Brad Smith, 
no começo de fevereiro. “Ele deve 
copiá-lo em vez disso”.

O Google, da Alphabet Inc., tem lutado 
contra a lei e até ameaçou fechar seu 
mecanismo de busca na Austrália.

Leia o texto completo do Ad Age 
traduzido pelo site do Meio&Mensagem:

https://bit.ly/3jVUL3a

GOOGLE QUINtUPLICA 
INvEStIMENtOS EM tv

PUBLICIDADE PODE 
CrESCEr 5% NO ANO

O BUzz DA tv

O vALOr QUE A 
PrOPAGANDA LEvA À 
POPULAÇÃO 

GOOGLE E fACEBOOK 
DEvEM PAGAr 
PUBLISHErS, DIz 
MICrOSOft

na mÍdia Artigos de interesse publicados nas 
últimas semanas
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Um novo modelo de planejamento e avaliação de 
gestão marcou o início de 2021 no CENP. De-

nominado Bússolas 2021, ele foi discutido e aprovado 
durante os últimos meses do ano passado e já orienta 
a nossa gestão, visando ampliar a geração de valor e 
relevância para a autorregulação ético-comercial, em 
benefício das empresas associadas ao CENP e de to-
do o mercado publicitário.

O grau de reconhecimento e satisfação com nossos 
serviços é sempre elevado. Como exemplo, cito os ín-
dices excepcionalmente altos obtidos mês após mês 
pela enquete de satisfação de relacionamento, apu-
rada a partir das interações da equipe do CENP com 
quem nos demanda. Em janeiro, como pode ser visto 
na página 3 desta edição, 98% das respostas aponta-
ram atendimento dentro ou acima do esperado.

Tal grau de satisfação reflete um compromisso do 
CENP como um todo, que obviamente não se limita à 
suas interações externas, nascendo numa equipe pre-
parada e engajada, apoiada pelo trabalho igualmente 
superior de cerca de trezentos – trezentos! – voluntá-
rios, entre os mais inovadores profissionais do merca-
do publicitário brasileiro.

Bússolas 2021 reflete e consolida um passo adian-
te neste processo continuado de aperfeiçoamento em 
nosso compromisso com nossas mantenedoras, em-
presas associadas e mercado.

O CENP tem um compromisso de qualificação per-
manente da atividade publicitária visando o mercado 
que começa com a empresa anunciante, com seus pro-
dutos e serviços oferecidos aos consumidores através 
dos meios de divulgação e pelo trabalho técnico desen-
volvido pelas agências de publicidade. Quando perde 
uma associada importante como a ABA, decisão que 
respeita, deve a entidade renovar o seu compromisso 
com a publicidade, começando, também, pelo anun-
ciante, que continua a ter no CENP a sua casa.

Caio Barsotti

DAS MUITAS
UTILIDADES 
DA BÚSSOLA



ESCOLHA UMA AGÊNCIA CERTIFICADA

COM EQUIPE QUALIFICADA.

AGÊNCIA DE

PUBLICIDADE

NÃO É TUDO
IGUAL. 

Quem tem o certificado do CENP está comprometido
com a qualificação técnica e ética.
Escolher uma agência certificada é escolher a arte
e a técnica aplicada aos investimentos.

É escolher melhores negócios e resultados.
É melhor para os anunciantes.
É melhor para os veículos.

Saiba mais em 

www.cenp.com.br
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