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CENP-MEIOS
INVESTIMENTO EM MÍDIA VIA AGÊNCIAS
CHEGOU A R$ 14,2 BILHÕES EM 2020
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O que nós e nOssas entidades
fundadOras fizemOs nas últimas
semanas Ou planejamOs fazer em breve

MARIO TEM NOVO
MANDATO NA ABAP
O publicitário
Mário D’Andrea
foi reeleito por
aclamação
presidente da Abap
no final de março,
ficando por mais
dois anos à frente
da entidade que representa agências
que movimentam cerca de 80% do
investimento publicitário no Brasil.
Os capítulos estaduais da entidade já

RANKING DE AGÊNCIAS
CENP-MEIOS

referendaram o nome de Mario.
Ao final do novo mandato, que terá
início formal no próximo mês de maio,
ele completará seis anos no cargo.
Nesse período, teve participação ativa
na defesa do negócio, especialmente
no ambiente legal, relação com
entidades, anunciantes e poder
público, formas de remuneração,
criatividade etc. No início de março,
começou a ser veiculada a campanha
“Vacina Salva”, criada por Mario com
profissionais da DPZ&T e apoio das
entidades científicas do país.
http://www.abap.com.br/

conta e ordem dos anunciantes sem,
no entanto, declinar o montante
investido. As agências participantes
do CENP-Meios podem declinar de
aparecer no ranking. Neste caso, a
posição delas no ranking aparecerá
em branco.
Veja os dados do CENP-Meios para
2020 a partir da página 12. Para saber
mais sobre o sistema, visite

O CENP divulga em 7 de abril mais
uma inovação do Sistema CENPMeios: o ranking de agências de
publicidade, apurado a partir dos
dados colhidos juntos às agências
participantes.
O ranking ordena as agências pelo
seu volume de investimento por
https://cenp.com.br/cenp-meios-apresentacao

NOSSOS NúMEROS - AGÊNCIAS CERTIFICADAS
1522
1457
1311
1298
1096
1114*

2016
2017
2018
2019
2020
2021

PROCESSOS AVALIADOS 162**
* dados até 01/03/2021

-

** de 01/01 a 28/02/2021

2 - CENP Em rEvista - Março, 2021
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“A forma de se fazer
publicidade evoluiu para
novas frentes tecnológicas,
mas isso não significa que
devemos abrir mão de
conquistas que tornam
o nosso setor mais justo,
ético e profissional ”
Dudu Godoy é presidente do
Sinapro-SP, VP da Fenapro e VP do
CENP, em artigo para o PropMark
https://bit.ly/3d85PqW

GABRIELA ASSUME
PRESIDÊNCIA DO GP

Gabriela Soares, head de
planejamento da Talent Marcel,
é a nova presidente do Grupo de
Planejamento para um mandato
de dois anos. A entidade, fundada
em 2002, reúne profissionais de
planejamento e estratégia de marca e
comunicação em São Paulo.
Gabriela terá Newton Nagumo,
CSO na Heads, como VP e Thais
Frazão, head of brand strategy da
Ogilvy, como diretora administrativafinanceira. O atual presidente, Rodrigo
Maroni, que é head de estratégia e
dados na CP+B, passa a presidir o
conselho, integrado ainda por Renata
D’Ávila, CSO da FCB, e Aloisio Pinto,
CSO da Isobar.
Saiba mais sobre os planos de
Gabriela no PropMark
https://bit.ly/3cy9b7r

mantenedOras & aderentes

GUSTAVO É O NOVO
PRESIDENTE DA ABAP
RIO
O capítulo fluminense da Abap terá
novo presidente a partir de abril: o
publicitário Gustavo Bastos, sócio e CCO
da agência 11:21. Ele substituirá Rodrigo
Medina, da Artplan, que permanece na
nova diretoria. Candidato único, Bastos
foi eleito por aclamação pelo colégio
eleitoral da entidade, formado pelas
agências do mercado local, no final de
março.
https://bit.ly/2OTlG4x

#OTRABALHOQUENINGUÉMVÊ
A Abap apoia o movimento
#OTrabalhoQueNinguémVê, criado pelo
grupo de executivas homenageadas no
Women to Watch Brasil e desenvolvido
pela Lew’Lara\TBWA.

A campanha busca promover uma
reflexão sobre a carga extra de trabalho
enfrentada pelas mulheres.
https://bit.ly/3cAwhdI

REPRESENTAÇÃO DA
COMUNICAÇÃO NA
ANPD

VIOLAÇÕES À
LIBERDADE DE
EXPRESSÃO

APOIO À CIÊNCIA
A Abap juntou forças com a
Academia Brasileira de Ciências, a
Academia Nacional de Medicina, a
Academia de Ciências Farmacêuticas
do Brasil e a Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência para lançar a
campanha Vacina Salva, que pretende
conscientizar os brasileiros e promover
a vacinação em massa contra o novo
coronavírus.
A ação, criada voluntariamente por
Mario D’Andrea e por profissionais da
agência DPZ&T e da produtora S de
Samba, conta com filme para a TV,
spots de rádio e OOH. A campanha
é narrada em primeira pessoa, pelo
ponto de vista da própria vacina. O
filme retoma a história do imunizante,
seu papel na sociedade e alerta “Não
dê ouvidos para quem não entende a
ciência e tem memória curta. Conte
comigo!”.
Confira o anúncio
https://bit.ly/3rCVHeO

A Coalizão de Associações de
Comunicação indicou o advogado e
professor Vitor Morais de Andrade para
uma das vagas do setor empresarial
do Conselho Nacional de Proteção
de Dados Pessoais (CNPD), órgão
consultivo da Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD).
O setor empresarial terá direito a
duas vagas no colegiado, com mandato
de dois anos, permitida a recondução
pelo mesmo período.
https://bit.ly/2NT5aRw

A Abert acaba de lançar por meios
virtuais a edição 2021 do seu Relatório
sobre Violações à Liberdade de
Expressão no Brasil.
Em parceria com a Bites, empresa
de análise de dados para decisões
estratégicas, o Relatório da Abert
analisa os ataques, inclusive aqueles
virtuais, sofridos pela imprensa
profissional brasileira em 2020.
Saiba mais no site da mantenedora
do CENP:
https://www.abert.org.br/web/

SIGA O CENP NAS REDES SOCIAIS

www.twitter.com/o_CENP

www.linkedin.com/company/cenp
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LÍDERES DE MARKETING E COMUNICAÇÃO
GANHAM MAIS ESPAÇO NO CENP
dirigentes de marketing e comunicação do santander, Gm, via
varejo, burger King e unimed-rj são os novos membros do Conselho
superior do Cenp

R

eunidas em assembleia, as entidades nacionais
mantenedoras do CENP (Abap, Abert, ABMN,
ABOOH, ABTA, Aner, ANJ, Central de Outdoor, Fenapex e Fenapro) aprovaram por unanimidade
ajustes nos estatutos que ampliam a participação de dirigentes de marketing e comunicação, bem como representantes diretos de anunciantes nos conselhos Superior e de Ética. Essa e outras mudanças importantes nos
estatutos abrem uma série de modernizações dentro da
entidade, com liderança das entidades mantenedoras.
O Conselho Superior é o principal organismo normativo da autorregulação ético-publicitária. É presidido por Caio Barsotti e composto por representantes de
Anunciantes, Agências e Veículos. É um privilegiado
fórum de reflexões criado para formular referências de
melhores práticas que contribuam para o franco desenvolvimento da publicidade brasileira.
Já o Conselho de Ética do CENP é integrado por até
144 membros, entre titulares e suplentes, representando
igualmente os três elos do mercado publicitário. Cabe ao
Conselho de Ética, principalmente, atuar como conciliador e mediador nos casos de conflitos às Normas-Padrão, bem como receber, processar e julgar como árbitro,
as representações por infrações a estas mesmas normas e

O compromisso de todos os que
se reúnem no CENP ao longo de seus
22 anos é com o mercado brasileiro
de marketing e publicidade. É neste
fórum que temos conseguido, com
muito empenho, empatia e respeito
aos anseios de cada setor, gerir a
autorregulação e evoluir o
modelo de negócios
seus recursos, preservando a integridade da relação entre os agentes da publicidade.
É nesses dois conselhos, os mais importantes do CENP,
que são tratados alguns dos temas mais relevantes e decisivos para o mercado publicitário. Por isso, as entidades de agências e veículos que compõem o CENP consideram fundamental contar com a participação de nomes

Hermann Mahnke
Igor Puga
Diretor de
Marketing e Marca
do Santander
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Diretor Executivo
de Marketing
para a América
do Sul da GM

Ilca Sierra

Ariel Grunkraut

Diretora de
Marketing
Multicanal e Marca
da Via Varejo

Vice-Presidente de
Vendas, Marketing
e Tecnologia do
Burger King

de referência do setor de marketing e que sejam também dirigentes de importantes empresas e setores anunciantes. Na assembleia, realizada por meio virtual em
2 de março, foi ressaltado que os profissionais de marketing, ao lado de profissionais de veículos e de agências, constroem as bases reais do mercado publicitário
no dia a dia.
Os profissionais de marketing e comunicação serão indicados ao CENP pela ABMN, Associação Brasileira de
Marketing e Negócios, entidade que reúne e representa
empresas anunciantes em seu quadro, ou por representação direta, em indicações das entidades mantenedoras,
com aprovação do Conselho Superior. No total, serão oito posições efetivas de líderes e dirigentes de marketing
com assento nos principais conselhos do CENP.
A ABMN já ofereceu três indicações para o Conselho
Superior e mais dois nomes foram indicados pelas entidades mantenedoras:
• Igor Puga, Diretor de Marketing e Marca do Santander,
• Hermann Mahnke, Diretor Executivo de Marketing
para a América do Sul da GM,
• Ilca Sierra, Diretora de Marketing Multicanal e Marca da Via Varejo,
• Ariel Grunkraut, Vice-Presidente de Vendas, Marketing e Tecnologia do Burger King e
• Mauro Madruga, Superintendente de Mercado e Operações na Unimed-Rio.
Esses nomes de referência no mercado, além de outros que estão em processo de confirmação, terão participação ativa nas discussões e decisões sobre as melhores
práticas ético-comerciais do mercado publicitário brasileiro no ambiente autorregulado e as eventuais atualizações e modernizações que o modelo brasileiro venha
a contemplar.
Além da mudança na composição dos conselhos, neste
contexto, uma consultoria está mapeando os anseios de
anunciantes, veículos/plataformas e agências para ajudar
a dinamizar e estabelecer um desenho moderno para o

CENP, ainda mais renovado e conectado com as modificações de mercado.
“O compromisso de todos os que se reúnem no CENP
ao longo de seus 22 anos é com o mercado brasileiro de
marketing e publicidade. É neste fórum que temos conseguido, com muito empenho, empatia e respeito aos
anseios de cada setor, gerir a autorregulação e evoluir
o modelo de negócios”, afirma Caio Barsotti, presidente do CENP. “Nosso objetivo permanente é promover o
aprimoramento constante da qualidade dos serviços do
mercado publicitário, a saúde financeira de todos os diferentes players e, neste sentido, propiciar condições para a livre concorrência, para sempre evitar o abuso do
poder econômico.”
SOBRE A ABMN
A ABMN, Associação Brasileira de Marketing e Negócios, foi fundada há mais de 40 anos, atuando como mediadora e incentivadora dos novos conceitos e práticas
do Marketing & Negócios e contribuindo para o desenvolvimento empresarial no Brasil. Os esforços da entidade são concentrados em dois vetores:
• aos atuantes profissionais, nos seus vários níveis de decisão e
• na academia, contribuindo para a formação dos profissionais.

Mauro Madruga
Superintendente
de Mercado e
Operações na
Unimed-Rio
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Os esforços da ABMN têm sido dirigidos por meio
de projetos e ações na busca incessante de identificar,
manter e disseminar informações, casos de sucesso e temas de relevância que permitam aos seus associados e
ao mercado refletir e evoluir, em um ambiente favorável para troca de experiências e conhecimentos de novas ideias.
Para mais informações sobre a ABMN, visite:
https://abmn.com.br/

SOBRE O CENP
O CENP, Conselho Executivo das Normas-Padrão, é
uma entidade de ética comercial com atuação nacional,
criada e mantida exclusivamente pelo setor privado para propor boas práticas comerciais entre Anunciantes,
Agências de Publicidade e Veículos de Comunicação.
Baseia-se nas Normas-Padrão da Atividade Publicitária, documento orientador de melhores práticas, atuando de forma permanente nas seguintes áreas:
• certifica a qualidade técnica da agência de publicidade, assegurando que ela tenha estrutura física e de pes-

LIDERANÇAS DO MERCADO APROVAM INOVAÇÃO
O reforço na presença de representantes de anunciantes nas instâncias superiores do CENP foi festejado pelas lideranças das entidades
mantenedoras que representam as
agências de publicidade, que também comentaram o manifesto da
ABA, divulgado em março, propondo a discussão da autorregulação fora do CENP.
Em entrevista ao Meio&Mensagem, Mario D’Andrea, presidente da Abap, afirmou: “quem quer
debater os rumos do mercado não
sai da mesa. Há meses, ocorrem discussões entre as entidades, dentro e
fora do CENP, para modernizar a autorregulação.Inclusive, o CENP contratou uma consultoria externa para
esse fim. Ou seja, esse convite está aberto via CENP há meses e já há
mudanças sendo feitas. É um trabalho profundo, não é um bate-papo
em torno de um convite. Todas essas
possíveis mudanças estão sendo discutidas entre profissionais da área”.
Mario lembra que, quando a OAB
quer discutir o mercado de direito
no Brasil, coloca advogados em volta da mesa. “Publicitários não vão à
reunião”, disse ele. “É legítimo que
as áreas de procurement defendam

6 - CENP Em rEvista - Março, 2021

o resultado da
empresa. Porém, há um interesse maior,
que as entidades têm que
se preocupar,
que é o interesse do mercado brasileiEduardo Simon
ro, em questões
como evitar o abuso do poder econômico e elevar a qualidade dos serviços
prestados às marcas. O compromisso
da Abap é com a saúde e o profissionalismo do mercado brasileiro de comunicação. Portanto, todas as discussões
em torno do mercado publicitário têm
que ser feitas por quem vive e trabalha
no mercado: profissionais de marketing
de gabarito, publicitários sêniores de renome, grandes veículos, grandes plataformas. Todos estão sendo convidados
pelo CENP, inclusive os clientes, os profissionais de marketing. Tem gente falando sobre o mercado de publicidade
no Brasil que jamais teve que construir
uma marca, que jamais teve que apresentar uma campanha, que jamais teve
que vender um espaço em veículo. As
reuniões têm que ser entre quem entende do nosso segmento e a porta es-

tá aberta para todos. Queremos ouvir a
opinião dos profissionais da área, não
dos curiosos. Nós não podemos mais
ouvir clientes falando pela boca de advogados. É preciso ouvir pela boca do
profissional de marketing”.
Ao PropMark, Eduardo Simon, CEO
da DPZ&T e 1º vice-presidente da Abap,
lembrou das transformações que o mercado vive. “Ante a isso o contínuo diálogo é necessário. Estarmos abertos a mudanças também. Propor diálogo e deixar
a mesa onde ele ocorre parece-me contraditório. Convidar para o diálogo já
com uma proposição pronta não me parece justo com as demais entidades representativas do mercado”, reflete.
Também falando ao PropMark, Daniel Queiroz, presidente da Fenapro,
nota que não
se pode ignorar “todo um
conjunto de
normas discutidas democraticamente por
todos os integrantes da cadeia de publiciDaniel Queiroz
dade, normas
estas que buscam assegurar a sustentabilidade de todos os integrantes des-

soal compatível com o mercado no qual atua, inclusive quanto ao uso competente de pesquisas de mídia;
• mantém depósito, para comprovação pública, das listas de preços dos veículos de comunicação, instrumento inibidor de práticas desleais na oferta de preços pelos serviços de veiculação da publicidade;
• credencia os serviços de informações de mídia oferecidos pelas empresas especializadas e credencia, também, institutos/empresas para atuarem na verificação
de circulação dos veículos de comunicação impressos;
• atua como fórum permanente de discussão técnico-co-

sa indústria.
Por que não
discutir dentro
do âmbito desse fórum estabelecido pelo
CENP?”.
Comentando a decisão
da ABA, de
Dudu Godoy
deixar o CENP,
Daniel disse:
“felizmente somos um país democrático e a opção de participar do CENP, ou
de sair dele, sempre foi uma iniciativa
voluntária, e a ABA fez a sua escolha, o
que não significa que as regras e certificações existentes hoje não reflitam uma
publicidade livre, pujante, transparente,
ética e responsável”.
Para Queiroz, os dirigentes da ABA,
hoje, em sua maioria, “não são da indústria da comunicação, e estão optando pelo caminho do poder do dinheiro
para ditar as regras do mercado”. “Mas
o poder econômico é uma das mais cruéis faces do capitalismo selvagem, que
foi utilizada por grande parte das empresas e de seus gestores no século passado. Felizmente muitos perceberam
que esse caminho é prejudicial a todos,
quando olhamos a médio e longo prazo”, afirma, acrescentado: “e a proposta de sustentabilidade defendida pela

mercial da área publicitária. Não é ente público, mas
tem as normas e a certificação reconhecidas pela legislação federal como instrumento para entes públicos que utilizam a publicidade para o exercício da comunicação e
• é responsável pelo CENP-Meios, que mensura o investimento em mídia via agências de publicidade.
Para mais informações sobre o CENP e a
Certificação de Qualificação Técnica, visite:

sociedade atual não é a que se refere
apenas à parte mais poderosa da cadeia de negócios, mas a toda uma indústria”.
Em artigo publicado no PropMark,
Dudu Godoy, presidente do SinaproSP e vice-presidente da Fenapro e do
CENP, escreveu que a publicidade, assim como outras atividades, enquanto
enfrenta o impacto da pandemia, deve
buscar a união da indústria e defender
a autorregulação como base para uma
competição justa e saudável. “Este debate deve ser conduzido no âmbito do
CENP, que defende o setor há mais de
duas décadas. Temos de manter como
parâmetro as melhores práticas, e elas
devem considerar a sustentabilidade de
toda a indústria, não apenas o desejo
dos detentores dos recursos”.
VEÍCULOS
Também os veículos comemoram
a novidade.
“Há uma oxigenação da
participação
dos anunciantes em curso
no CENP”, diz
Marcelo Rech,
presidente da
ANJ. “A presença de diriRafael M. Soriano

https://cenp.com.br/

gentes de marketing nos principais
órgãos do Conselho torna a representação dos anunciantes mais efetiva e valorizada, em benefício de todo o mercado”.
“Há muitas coisas que estão forçando a reinvenção da comunicação e a pandemia tornou tudo mais
agudo”, diz Rafael Menin Soriano, presidente da ANJ. “Só o diálogo aberto e positivo pode nos levar
a ultrapassar tantos desafios, preservando o que de melhor a publicidade brasileira tem e a
preparando para os
novos tempos”.
Para Flávio Lara
Resende,
presidente
da Abert, a
Flávio Lara Resende
falta de diálogo leva ao enfraquecimento do
mercado como um todo. “As agências são fundamentais para a comunicação publicitária chegar aos veículos, que têm na publicidade a
receita que lhes garante independência e qualidade. Se agências e veículos ficarem vulneráveis todos correrão risco”.

Março, 2021 - CENP Em rEvista - 7

COnselHO superiOr

“AS PORTAS ESTÃO SEMPRE ABERTAS”
leia íntegra da entrevista de Caio barsotti, presidente do Cenp, ao
meio&mensagem, publicada na edição de 29 de março
Acaba de ser aprovada uma alteração nos estatutos
do Cenp. O que motivou essa alteração e quais são
as principais mudanças que ela implementa?
R. Houve a necessidade de uma alteração estatutária neste momento, pois como é público uma entidade que foi fundadora do CENP (ABA) decidiu se retirar dos quadros associativos e ela era mencionada
expressamente nos Estatutos.
Todas as entidades mantenedoras participaram da
Assembleia Geral e consideraram, por unanimidade, fundamental ampliar ainda mais a representação
e participação do setor de anunciantes, notadamente
dirigentes de marketing e comunicação, nos Conselhos do CENP, tanto por meio de conselheiros indicados pela ABMN-Associação Brasileira de Marketing e
Negócios, como também por indicação direta das de- responde a anseios por modernização na entidamais entidades, especialmente no Conselho Superior. de. Em que estágio encontra-se esse esforço de moDestaque-se que muitos anunciantes estavam e con- dernização e o que ainda falta colocar em prática?
tinuam nos comitês. Isso não mudou.
R. A autorregulação da publicidade é bastante dinâEm razão dos serviços publicitários serem de total interesse dos anunciantes, a Assembleia enten- mica, como se sabe. Embora o modelo tenha origens
na década de 60, especialdeu essencial contar com comente em virtude da legisnhecedores das necessidades
lação vigente, as normas
do marketing e da comunicaTodas as entidades
de 1998 já surgiram em
ção, líderes que operam, que
outro contexto, e ao lonconhecem a atividade e, pormantenedoras participaram
go dos últimos anos divertanto, reúnem condições pada
Assembleia
Geral
e
sas alterações ou modernira participar ativamente deste
momento da entidade criada consideraram, por unanimidade, zações ocorreram, com o
para promover a autorregu- fundamental ampliar ainda mais surgimento, por exemplo,
do Anexo “C” sobre plalação ético-comercial há déa
representação
e
participação
nos de incentivo, a criação
cadas.
do BUP, do CENP-Meios,
do setor de anunciantes...
de um Comitê Técnico DiCom a alteração nos estatugital, ou mesmo mais retos e a contratação de uma
centemente a aprovação de
consultoria externa, o Cenp
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que também possa ser aplium Adendo ao Anexo “B” e
cado nas relações entre agênmelhores práticas para conNo momento atual
cias e administração públicorrências privadas dentre
ca, com segurança para todos.
outros. Assim, anseios por
há um GT dedicado a
Infelizmente um GT que foi
modernização sempre tiveestudar,
com
a
participação
de
criado para pensar um índice
ram acolhida no ambiente autorregulado, como não anunciantes públicos inclusive, de aderência às Normas-Papor parte dos anuncianpoderia deixar de ser, afieventuais ajustes ao Adendo drão
tes privados não conseguiu
nal é sua essência. No conao Anexo B para que também concluir seus trabalhos, mas
texto atual, a contratação de
uma consultoria externa pa- possa ser aplicado nas relações certamente os estudos da consultoria também devem tratar
ra realização de estudos baseados em escuta ativa é um entre agências e administração da matéria e, quando estiver
pronto o seu estudo e avaliaimportante movimento por
pública, com segurança
ção, o Conselho Superior dese abrir a um olhar externo e
para
todos.
finirá quais serão as trilhas a
a um diálogo que certamenseguir. Pode ser por meio da
te deve ser fecundo com nocriação de um ou mais GTs,
vas ideias e visões. Eles têm
ou mesmo alguns temas potrabalhado de maneira focada nos últimos meses, na medida do possível, com to- derão ser ainda distribuídos entre os comitês técnido este cenário que vivemos e em breve devemos ter a cos permanentes que apoiam o Conselho Superior
conclusão de uma 1ª fase dos trabalhos. São mais de (Comitês Técnicos de Mídia-CTM, Digital-CTD e
50 líderes de anunciantes, agências e veículos (tradi- Cenp-Meios-CTCM). Falando nestes comitês, é semcionais e digitais) sendo entrevistados pessoalmente pre bom lembrar que todos os organismos dedicados
e muitos outros por meio de pulso (pesquisa) emba- à autorregulação são formados por igual número de
membros de Anunciantes, Agências e Veículos, consando este trabalho.
tando também com especialistas independentes.
Há neste momento, no âmbito do Cenp, grupos de
trabalho atuando na revisão das regras que nor- O IAB Brasil anunciou a formação de três grupos de
teiam a autorregulação do mercado brasileiro? Se trabalho para dar subsídios técnicos para o mercasim, qual o estágio desse trabalho e quando ele de- do na revisão da autorregulação. O resultado desse
ve ser concluído? Se não, quando esse trabalho de- trabalho pode ser referência para a revisão das normas do Cenp?
ve começar e em qual instância do Cenp?
R. Vários aspectos da autorregulação ético-comercial foram atualizados em julho de 2019, quando um
grupo de trabalho criado para este fim por demanda
de todas as entidades no Conselho Superior foi encerrado. Antes deste grupo de trabalho especificamente,
diversos outros foram formados nos últimos anos e
geraram importantes debates na entidade.
No momento atual há um GT dedicado a estudar,
com a participação de anunciantes públicos inclusive, eventuais ajustes ao Adendo ao Anexo B para

R. Não há dúvidas que a resposta é sim.
Todo empenho daqueles que dedicam horas de sua
vida, talento e inteligência, para estudar e construir
proposições de melhores práticas, não importando sua origem, devem ser louvados e reconhecidos.
Ademais, há membros dos organismos do CENP que
também são sócios do IAB.
Há sempre um saudável intercâmbio de ideias e visões entre as diversas entidades que devem ser incentivados e perseguidos. Já houve resoluções no CENP
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COnselHO superiOr

que foram elaboradas a partir de pautas ou ideias es- tas estão sempre abertas no CENP e são as mesmas
pecíficas trazidas por sócios do IAB ou da ABA, por para entrar, sair e retornar.
São mais de 300 voluntários que atuam nos organisexemplo, como a resolução que trata das melhores
mos existentes. É muita gente
práticas na internet que teve
imbuída do propósito de coninspiração em documento da
tribuir com a manutenção da
WFA, traduzido pelo comitê
excelência e da qualidade da
de mídia da ABA e aprovado
As
aderentes,
nacionais
ou
publicidade brasileira.
por unanimidade primeiro
Quanto à questão das difepelo CTD e depois pelo Con- regionais, reúnem profissionais
renças nas denominações ou
selho Superior.
por expertise (mídia,
categorias, considero imporCom a recente mudança
atendimento, planejamento, tante esclarecer que hoje as
Mantenedoras são aquelas ennos estatutos do CENP, qual
ou
todos
os
que
atuam
no
tidades que mantém e particiseria o trâmite se as duas
entidades que se retiraram mercado) que decidiram se unir pam ativamente do ambiente
do órgão, a ABA e o IAB,
institucionalmente ao CENP autorregulado e das diferentes
instâncias do CENP.
solicitassem retorno? E, se
contribuindo
para
a
promoção
As aderentes, nacionais ou
isso acontecesse, que status
regionais,
reúnem profissioelas teriam no CENP, já que
da autorregulação éticonais por expertise (mídia,
há uma diferenciação entre
entidades mantenedoras, comercial, não sendo, portanto, atendimento, planejamento, ou todos os que atuam no
aderentes e conveniadas?
representantes setoriais.
mercado) que decidiram se
unir institucionalmente ao
R. O CENP se consolidou
CENP contribuindo para a
como um hub de várias enpromoção da autorregulação
tidades de nosso mercado
porque as mantenedoras acreditam que quanto mais ético-comercial, não sendo, portanto, representanaberto for o CENP, melhor. Daí porque várias entida- tes setoriais.
As Conveniadas atuam conjuntamente com o
des foram sendo convidadas ou aderiram ao ambienCENP em temas de interesse comum, como o caso
te autorregulado.
Assim, todos os interessados serão sempre bem- da ABEP-Associação Brasileira de Empresas de Pesvindos. Sem distinções. Sou otimista e acredito que quisa, que apoia o CTM no processo de estudos para
tanto o ambiente atual, como o que está em constru- credenciamento de pesquisas e demais insumos para
ção, são favoráveis ao bom e fraterno debate. As por- o planejamento de mídia.
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INVESTIMENTO EM MÍDIA VIA AGÊNCIAS
CHEGOU A R$ 14,2 BI NO ANO PASSADO
painel contou com informações de 217 agências de todo o país e incorpora
novidades disponibilizadas ao longo do ano. sistema está sendo aberto
agora também a agências não certificadas

O

CENP divulgou em 16
de março dados do painel CENP-Meios referentes ao investimento em mídia via
agências de publicidade em 2020,
da ordem de R$ 14,2 bilhões, com
uma queda de 18,8% em relação ao
ano anterior. As perdas registradas
até o 3º trimestre, como apontadas
pelo CENP-Meios, eram consideravelmente maiores, chegando a
30% em relação ao mesmo período de 2019.
Os dados divulgados agora contemplam os valores investidos mais
o share dos meios e por região, assim como a subdivisão dos investimentos em internet, além dos investimentos por meios em valores
totais e share por estados e regiões,
inovações disponibilizadas no ano
passado. Mais novidades estão previstas para o CENP-Meios nos próximos meses.
Uma delas é que o CENP deixará
de divulgar publicamente os dados
parciais do painel (janeiro a março, janeiro a junho e janeiro a outubro), que passarão a ser exclusivos

dos associados ao CENP e agências
certificadas participantes de cada painel. No começo do próximo
ano, quando da divulgação pública
dos dados consolidados do CENPMeios 2021, serão disponibilizados
também os dados parciais, permitindo a recomposição da série estatística.
Outra novidade importante é a
abertura à participação no painel de
agências de publicidade que não detenham a Certificação de Qualificação Técnica concedida pelo CENP.
Leia mais nas páginas seguintes.
Além disso, o CENP e a Kantar
IBOPE Media, líder no Brasil e no
mundo em dados, insights e consultoria, trabalham juntos para que, a
partir deste ano, o ranking de agências de publicidade da Kantar seja ainda mais preciso, levando em
conta os dados do CENP-Meios.
A colaboração, devidamente
aprovada pelo Conselho Superior
das Normas-Padrão, órgão máximo
do CENP, parte de uma lista classificando as agências integrantes do
painel CENP-Meios em razão das

compras de mídia realizadas por
seus clientes-anunciantes sem apresentar valores. A Kantar utilizará
esta lista para, com base nos dados
do Monitor Evolution e utilizando
metodologia própria, estimar os valores veiculados.
SAIBA MAIS SOBRE O PAINEL
O CENP-Meios é composto com
dados do investimento em mídia
das principais agências de publicidade do Brasil, com uma representatividade e robustez sem paralelo
no mercado internacional.
As informações são fornecidas
pelas agências ao sistema de forma
consolidada por meio, período e estado, sem que o CENP tenha acesso
aos dados individualizados, a partir
do que consta nos Pedidos de Inserção, PIs, daí a precisão das informações. O painel foi iniciado em 2017,
com a participação de 75 agências,
número que saltou para 78 e 226
agências em 2018 e 2019. No ano
passado, foram 217 as agências integrantes do painel.
Em comum, além do compro-

Conheça em detalhes a história do CENP-Meios, da sua concepção ao lançamento, e do Comitê
Técnico CENP-Meios na edição 56 da CENP em Revista, páginas 30, 31 e 32
https://cenp.com.br/Site/cenp_revista/EDICAO_56.pdf
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AGÊNCIAS NÃO CERTIFICADAS PODEM PARTICIPAR
O Conselho Superior das NormasPadrão aprovou a participação no
painel CENP-Meios de agências de
publicidade não certificadas. “É uma
opção pela expansão do sistema”,
explica Caio Barsotti, presidente do
CENP. “Toda agência é bem-vinda e
vai enriquecer o painel, que já é bastante abrangente”.
Para participar do CENP-Meios, toda e qualquer agência precisa necessariamente ser usuária de um sistema
de gestão homologado tecnicamente. Atualmente os sistemas da Ad-

misso de contribuir com uma informação vital para o mercado publicitário, estão os fatos de serem
certificadas pelo CENP e serem
usuárias de sistemas de gestão empresas de software AdSolutions,
Microuniverso, Publi, VBS e iClips.
Estas empresas adaptaram seus sistemas para que, a partir de um comando da própria agência, totalizem os investimentos autorizados
em nomes dos seus respectivos
clientes e os enviem em formato
criptografado ao CENP. Os dados
são sempre totalizados, em hipótese alguma discriminando o anunciante tampouco o veículo ao qual
o investimento foi destinado. Apenas o total investido pelos clientes
da agência, o meio e estado a que
foram destinados, o que permite
ao CENP também identificar as regiões de destino do investimento.
O CENP-Meios contou com a verificação da KPMG para análise de
integridade e segurança do sistema.
O sistema CENP-Meios não contempla outras formas de investimento publicitário, por exemplo

Solutions, Microuniverso, Publi, VBS e
iClips, já estão prontos para tornar possível o envio dos dados ao CENP, mediante
comando exclusivo e expresso da agência. Haverá a assinatura de um termo de
adesão, no qual se compromete a enviar
os dados nos prazos combinados, atendendo também a algumas recomendações no preenchimento dos Pedidos de
Inserção. “Se a agência é usuária dos
softwares homologados pelo CENPMeios, a decisão de adesão pode ser feita facilmente, sem qualquer necessidade
de investimento ou custo”, explica Caio.

A agência não certificada participante pode, assim, dar a sua contribuição a uma ferramenta fundamental para o planejamento e projeção
do mercado publicitário, um importante e reconhecido polo de negócios.
As agências não certificadas interessadas em aderirem ao CENPMeios podem enviar e-mail para
cenpmeios@cenp.com.br ou telefonar para 11 4858 8043, ramal
2368 em horário comercial.

VÍDEO EXPLICA O CENP-MEIOS
Vídeo recém-lançado pelo
CENP explica em pouco mais
de três minutos os fundamentos do sistema.
Confira:

https://www.youtube.com/watch?v=F3RiK3n8PJ8&t=2s

aqueles feitos diretamente pelo
anunciante no veículo, sem a intermediação de uma agência certificada. Em compensação, o sistema do
CENP totaliza os investimentos via
agência em formatos como merchandising, por exemplo, normalmente não identificados por outros
meios de medição do investimento
publicitário.
O CENP-Meios foi desenvolvido pela BST Soluções em Tecnologia, com investimentos do próprio
CENP e aprovação das suas entidades mantenedoras: Abap, Abert,

ABMN, ABOOH, ABTA, Aner,
ANJ, Central de Outdoor, Fenapex
e Fenapro.
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.
Março, 2021 - CENP Em rEvista - 13
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nOta tÉCniCa dO CtCm
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 quinto
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,
estado 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.

INVESTIMENTOS EM MÍDIA1, REALIZADOS POR
217 AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE2,
POR MEIO DE COMUNICAÇÃO
PUBLICADO EM MARçO/20213

Jan-Dez/2020
Valor Faturado4 (000) Share
R$
14.876 0,1%
R$ 3.788.247 26,7%

Meio
Cinema
Internet5
Valor faturado (000)
Áudio
R$
12.024
Busca
R$
343.258
Displays e outros R$ 2.141.290
Social
R$
888.539
Vídeo
R$
403.136

Jornal5
OOH/Mídia Exterior
Rádio
Revista5
Televisão Aberta
Televisão por assinatura5
Total
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R$ 277.954 2,0%
R$ 1.224.874 8,6%
R$ 603.869 4,2%
R$
83.981 0,6%
R$ 7.376.636 51,9%
R$ 844.121 5,9%
R$ 14.214.558

GRáFICO TODOS OS MEIOS
5,9%

0,1%

26,7%

51,9%
2,0%
8,6%
4,2%

0,6%

GRáFICO MEIO INTERNET5
VÍDEO
10,6%

*CTCM – Comitê Técnico CENPMeios é organismo de apoio técnico
ao Conselho Superior das NormasPadrão, responsável pela implantação
do sistema e seus desdobramentos

Share
0,3%
9,1%
56,5%
23,5%
10,6%

SOCIAL
23,5%

ÁUDIO
0,3%
BUSCA
9,1%

DISPLAY E
OUTROS
56,5%

FORÇAS DESIGUAIS
A pandemia parece ter acelerado o deslocamento das verbas
publicitárias da TV e do impresso para a web, assim como crises
passadas. Ainda é cedo para dizer
se esse movimento veio para ficar
A análise do investimento publicitário em 2020 mostra que o impacto da pandemia foi sentido por todo
setor de publicidade, mas sua força se distribui de forma desigual entre as diferentes mídias. Aquelas que
dependem da circulação de pessoas, notadamente cinema e outdoor,
experimentaram uma retração provavelmente sem paralelo na história da publicidade brasileira. Enquanto o investimento publicitário geral
caiu 18,9%, cinema e mídia exterior recuaram 78% e 33%, respectivamente. Mesmo entre atividades
em que o “ficar em casa” poderia ter
significado um aumento de exposição, verificamos retrações variando
de 30% (TV por assinatura) até 20%
(TV aberta).
Essa situação pode ser explicada
pela retração geral dos anunciantes e
dos consumidores. A queda de 4,1%

no PIB foi “puxada” pelo setor de serviços, com redução de 4,5%, impactando diretamente o consumo das famílias
(que diminui 5,5%), força motriz do investimento publicitário no Brasil. É o pior
desempenho em 25 anos, quando começou a série histórica atual. Mesmo em
2016, um ano marcado por diversas crises políticas que afetaram enormemente a confiança empresarial, essa redução
foi menor, de 3,6%, devendo ser levado
em conta que os dados sobre o PIB ainda são provisórios, estando sujeitos a revisão pelo IBGE.
Os meios digitais foram menos afetados, chegando até mesmo a ter um crescimento nominal de 1,6%. Esse pequeno crescimento em um ano tão ruim é
uma soma de fatores estruturais – é interessante notar que, em termos do PIB,
o setor de “Serviços de Informação”, no
qual está incluída a internet, apresentou
redução de apenas 0,2%.
De um lado, a queda de renda sempre leva o consumidor a buscar alternativas mais baratas de lazer, beneficiando
o digital. Por outro, os orçamentos mais
curtos nas empresas levam os gestores a
procurar maneiras de melhorar rapidamente o fluxo de caixa, e neste momento cortar verbas em meios com maior

INVESTIMENTOS EM MÍDIA1, REALIZADOS POR
217 AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE2, POR REGIõES
Região
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
Merc. Nacional6
Total

Jan-Dez/2020
Valor Faturado4 (000)
Share
R$
336.169
2,4%
R$
721.519
5,1%
R$
225.477
1,6%
R$
3.000.768
21,1%
R$
632.377
4,4%
R$
9.298.248
65,4%
R$

2,4%

14.214.558
5,1%
1,6%

Marcelo Coutinho, Professor da FGV EAESP
e membro do CTM, Comitê Técnico de
Mídia do CENP

volume (como a TV) é a resposta que
os departamentos de marketing conseguem oferecer para os diretores financeiros.
Isso talvez explique em parte uma
movimentação curiosa dentro do próprio segmento digital: enquanto a publicidade em buscadores sofreu uma
redução de 20%, o segmento de vídeo cresceu 14%, um aumento de
mais de R$ 48 milhões, que respondeu
pela maior parte do crescimento do digital como um todo.
A crise parece ter acelerado um deslocamento da verba de vídeo da TV
para a web, assim como crises passadas, como a de 2008, aceleraram a
migração do impresso para o digital.
Se esse é um movimento que veio
para ficar ainda é cedo para dizer.

Fonte
CENP-Meios é um sistema do CENP - Conselho Executivo das Normas-Padrão que totaliza
metadados referentes a compras de mídia realizadas e veiculadas por agências certificadas por
ordem e conta de clientes-anunciantes. Os valores são totalizados e agregados por período, meio
(apresentados nesta publicação em ordem alfabética) e região, não sendo obtidos pelo sistema
quaisquer dados reais negociados individualmente em cada transação.
Notas gerais:
***Os valores totalizados são apresentados em milhares e podem apresentar discreta variação.
1
Investimento em Mídia refere-se aos valores Faturados. Para se obter o investimento total realizado
pelos anunciantes basta acrescentar o valor referente ao desconto-padrão (20%) multiplicando
por 1,25.
2
Conheça as Agências participantes do sistema CENP-Meios - “PAINEL 2020 / JAN A DEZ - 217
AGÊNCIAS”.
3
Dados divulgados em março de 2021.
4
Valor Faturado é a remuneração do Veículo de Comunicação, resultado da diferença entre o “Valor
Negociado*” e o “Desconto-Padrão**”.
*Valor Negociado é o valor fixado na lista pública de preços dos Veículos de Comunicação,
deduzidos os descontos comerciais.
**Desconto-Padrão de Agência ou simplesmente Desconto-Padrão é a remuneração da Agência de
Publicidade pela concepção, execução e distribuição de propaganda, por ordem e conta de clientes
anunciantes, na forma de percentual estabelecido pelas Normas-Padrão, calculado sobre o “Valor
Negociado”, cuja recomendação é que o seu valor não seja inferior à 20%.

21,1%
65,4%
4,4%

Os dados dos meios Jornal, Revista e TV por Assinatura, incluem investimentos nas demais
plataformas destes meios. Esta deliberação tem sido intensamente comunicada desde maio/18
contando inclusive com apoio do Grupo de Mídia de São Paulo que preparou uma cartilha em
apoio às agências.
Mercado Nacional: refere-se às veiculações em tempo e/ou espaço simultâneo, em todas as praças
de abrangência do veículo de comunicação, não se confundindo com a consolidação dos resultados
por praça ou região. O mercado nacional pode ser considerado como mais uma região.
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lideranÇas dO
merCadO COmentam
Os resultadOs dO
Cenp-meiOs
Rodrigo
Medina,
Presidente
da AbapRio e Diretor
Executivo da
Artplan

“Nos dias atuais, é de extrema relevância que todas as agências de
publicidade atendam a regulação
do CENP. Não apenas para garantirmos que todas as empresas de
comunicação estejam em conformidade com a lei, mas – principalmente – para que todos os envolvidos se comprometam com uma
entrega unificada, tendo a credibilidade como requisito-chave para
bons resultados.
“A medição do investimento publicitário é um dos fatores mais relevantes do Sistema CENP-Meios entre os critérios de fiscalização, pois
assegura métodos padronizados
de valoração e posiciona Agências,
Anunciantes e Veículos de Comunicação em um mesmo patamar de
monitoramento, com um mesmo
cenário exposto a todo o mercado.”
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Vera Rocha
Dauster,
Presidente
do SinaproBahia e CEO
da Rocha
Comunicação

“O CENP-Meios é um sistema valioso de informação sobre compra
de mídia, que deve ser consultado
pelas agências certificadas. Ele nos
fornece um panorama dos investimentos em mídia, por meio e por
Estado, baseado em dados de 217
agências, permitindo o acompanhamento da performance da publicidade no país. Considero consulta obrigatória.”
Ruy Dantas,
Presidente
do capítulo
paraibano da
Abap e CEO da
Sin Group

“O Brasil sempre foi referência no
mercado publicitário mundial, não
só pela sua criatividade, mas também pela capacidade de gerir os resultados que as agências entregam
para os clientes.
“O CENP-Meios é uma das bússolas que fazem essa diferença. Sua
transparência e responsabilidade
quanto ao conteúdo dos dados coletados garantem ao estudo credibilidade para projetarmos ações adequadas ao longo do ano.”

Marcela Neves
de Almeida,
Presidente
do capítulo
pernambucano
da Abap e
Diretora de
Operações da
Martalima
“O relatório do CENP-Meios 2020,
mais uma vez, revela-se como excelente fonte de informação sobre o
nosso mercado. O resultado retrata
bem a realidade que vivemos, com
o grande crescimento da mídia na
internet, mas ainda longe do investimento na TV aberta. Confirmando também a concentração de verba na Região Sudeste”.
Edu Cury,
Presidente
do SinaproPB e Diretor
Associado da
Superliga 66

“Em um momento que os meios estão em transformação e inovação
constante as agências não podem ficar sem o controle técnico de onde
está a audiência e como ela se comporta. Nosso negócio tem sofrido
nos últimos anos pela incapacidade das agências de saírem dos modelos tradicionais e fazerem uma releitura desses comportamentos de
consumo. Não existe receita mágica para campanhas que dão retorno
aos clientes. Existe conhecimento de
causa e o CENP-Meios nos auxilia a
ter uma visão macro de como planejar o investimento do cliente de forma que o nosso trabalho se mantenha relevante e competitivo.”

Hermann
Fernandes,
Presidente da
Abap/AL
e Diretor
da Chama
Publicidade

“O CENP-Meios é um farol para o
mercado publicitário. Ele não somente é importante para analisar o
passado, mas sobretudo para apontar tendências para o futuro do nosso negócio.
“Com os dados do CENP-Meios é
possível traçar parâmetros de investimentos em mídia, comparar investimentos por região e sobretudo
entender o comportamento do mercado em relação a cada uma das mídias apresentadas. Sem dúvidas, é
uma das grandes contribuições do
CENP para o negócio da comunicação no Brasil.”
Fernando
Silveira,
Presidente
do SinaproRS, Diretor da
Fenapro e CEO
da Integrada
Comunicação
Total
“O CENP-Meios é uma coleta de
dados inquestionável para os dias
atuais. Uma fonte de informação
para que, a partir da realidade do
seu mercado e dos seus clientes, a
tomada de decisão em relação às
mídias essenciais, OOH e digitais
tenham um plano coerente e, mais
do que isso, eficiente, com técnica e
liberdade para olhar o futuro sem
ficar preso a percepções existentes.
Gosto, uso e recomendo”.

Manuel
de Lima
Vasconcelos,
presidente
do Sinapro
Sergipe e da
Conceito
Comunicação
Integrada
“Acho o CENP-Meios uma iniciativa muito interessante. Nos permite entender o desenvolvimento
da mídia, por conta das mudanças
todas que estão acontecendo, principalmente os avanços da internet,
e podermos ver que o que estamos
fazendo aqui é o que o mercado está fazendo como um todo. Nesse
sentido, o CENP-Meios é um excelente feedback.
“Sobre o nosso mercado em 2020,
vimos os anunciantes privados bastante retraídos. Eles já vinham assim há alguns anos e tudo foi agravada pela Covid-19. Sergipe está
passando por um período atípico,
com a economia patinando, pela
dependência grande que temos das
receitas decorrentes do petróleo.
Temos ainda dependência grande de repasses do governo federal.
Creio que, aqui, estamos passando
por uma fase mais difícil do que em
outros estados.
“Já a verba dos anunciantes públicos não caiu tanto quanto o setor
privado. As contas públicas no estado estão em ordem e isso aliviou
um pouco a nossa situação”.

Cláudio
Carvalho,
Presidente
do capítulo
baiano da
Abap e da
Morya

“Os números apresentados pelo
CENP-Meios para o ano de 2020
lembram aquela história antiga, do
copo meio cheio, meio vazio. Como todos os brasileiros, nós, publicitários, sentimos todo o impacto
da pandemia nos primeiros meses
do ano, mas recuperamos parte das
perdas quando a Covid-19 refluiu a
partir de outubro, num cenário que
infelizmente não se confirmou e vivemos agora um forte recrudescimento da pandemia.
“Apesar disso, no final de 2020,
mostramos a força da nossa atividade diante de problemas tão terríveis, ajudando a sociedade como
um todo e as empresas anunciantes, na comunicação assertiva
com os seus consumidores. Diante de tantas dificuldades, prefiro
ver o copo meio cheio, torcendo
para que as vacinas e as medidas
de distanciamento minimizem o
quanto antes os impactos da pandemia.
“Queria registrar ainda que, conceitualmente, o CENP-Meios é um
estudo muito bom para análise de
cenário. Temos um histórico e uma
boa quantidade de informações superimportantes, com confiabilidade total. É uma ação do CENP que
deve ser estimulada e ampliada na
medida do possível.”
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mÍdia

TV CRESCE DURANTE
PANDEMIA

“Nunca consumimos tanto vídeo
quanto no ano que passou”. A
afirmação é de Melissa Vogel, CEO da
Kantar IBOPE Brasil, durante o evento
virtual “Inside Video: A (Re)descoberta”
No encontro, foram apresentados os
resultados mais recentes de audiência
e os novos produtos voltados para a
mensuração de consumo de conteúdo
cross mídia em vídeo. De acordo com
o Inside Video, em 2020, o brasileiro
passou cerca de 7h09 em frente à TV,
39 minutos a mais do que o registrado
em 2019. Ao longo do ano, foram
mais de 209 milhões de espectadores.
Dos 50 dias com maiores audiências
de vídeo nos últimos cinco anos,
38 ocorreram em 2020. Também
aumentou o tempo dedicado pelo
brasileiro aos vídeos. Em Florianópolis,
por exemplo, a audiência registrou
mais 51 minutos diários diante da tela,
na comparação com 2019.
Leia mais no site da Abert
https://bit.ly/3f9vrGl
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Artigos de interesse publicados nas
últimas semanas
REGULAÇÃO DAS ‘BIG TECHS’ VISA GOOGLE
Diante de alegações de monopólio,
países como Estados Unidos, Austrália,
Brasil e vários da Europa endurecem
ou estudam endurecer legislações
antitruste, prevendo remuneração pela
veiculação de notícias em plataformas
como o Google e Facebook.No Brasil,
o Cade investiga o gigante americano
por exibir conteúdo de terceiros sem
pagamento aos produtores.
Marcelo Rech, presidente da ANJ,
entidade que apoia o inquérito do
Cade, acredita que o exemplo da
Austrália pode balizar o futuro do
debate no Brasil. Ele ressalta que o
país precisa de legislação específica
sobre a remuneração da atividade
jornalística pelas plataformas de
mídia. “Houve um princípio de
discussão desse assunto com a Lei
das Fake News, que ainda tramita no
Congresso”, disse Marcelo a O Globo.
“Foi incluído um artigo que prevê

remuneração da atividade jornalística
pelas plataformas com o espírito
de valorizar o jornalismo, mas não
informava os critérios nem a forma.
Por isso, entendemos que deve haver
uma legislação específica no Brasil
como a que há na Austrália e começa
a existir na Europa. Tem que ter um
projeto de lei”.
https://glo.bo/3skeOvg

OS EFEITOS DO SLEEPING GIANTS
O movimento Sleeping Giants teve
um grande impacto no mercado de
anunciantes e agências, afirma Bruno
Campos, da AdsPlay Mídia Programática
ao site Proxxima. “Acredito que boa
parte dos compradores de mídia foi
olhar dentro de casa se não estavam

veiculando em sites com conteúdo
de ódio e muitos deles viram que sim.
No entanto, o movimento no Twitter
foi uma grande oportunidade para os
anunciantes melhorarem suas camadas
de proteção”.
https://bit.ly/2PgBsXf

O FÓRUM DAS
MELHORES
PRÁTICAS E
DA AUTORREGULAÇÃO

A

s capacidades de identificar mudanças e transformações no ambiente de negócios, e de se adequar rapidamente são a essência, e também a beleza
da autorregulação. É basilar: quem melhor compreende o negócio da publicidade são aqueles agentes que
nela atuam. Não sendo gravados em pedra, todos os
documentos que dão forma e conteúdo à autorregulação, devem ser sempre estudados e atualizados à luz
das melhores práticas e da legislação.
É a isto que se dedicam inúmeros voluntários de
agências, anunciantes e veículos há 22 anos no CENP.
Um campo neutro, uma mesa na qual todos os elos
da publicidade sempre foram e continuam representados, um fórum democrático, onde se pratica, com
empatia e respeito, as reflexões e debates sempre com
vistas à elaboração de soluções equilibradas para o desenvolvimento técnico e socioeconômico da atividade.
Há pouco mais de um ano, as normas e demais diretrizes do CENP passaram por sua mais profunda e
ampla revisão, devidamente aprovada por aclamação
em reunião do Conselho Superior, após estudos e ampla discussão. A publicidade está se transformando, e
os protagonistas da autorregulação, aqueles cujos negócios compõem o mercado da publicidade, juntamente com aqueles que de fato utilizam seus serviços,
seguramente saberão realizar as adequações necessárias aos novos tempos.
E o CENP, criado para tal, segue sendo o fórum das
melhores práticas ético-comerciais e técnicas.
Não tenho dúvidas que a autorregulação é saída
moderna para a convivência dos agentes econômicos que acreditam na livre concorrência com eficiência e respeito.
Caio Barsotti
Este texto foi publicado originalmente no site do
Meio&Mensagem: https://bit.ly/3ds1xuD
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AGÊNCIA DE

PUBLICIDADE
NÃO É TUDO
IGUAL.
ESCOLHA UMA AGÊNCIA CERTIFICADA
COM EQUIPE QUALIFICADA.

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

