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AGÊNCIA DE PUBLICIDADE
NÃO É TUDO IGUAL
CAMPANHA TEM FORTE ADESÃO NA BAHIA

VEJA O VÍDEO

https://youtu.be/cQh_XtuXVFg

OUÇA O SPOT

https://www.youtube.com/watch?V=7K5ddecRaZy

CENP-MEIOS DIVULGA SEU
RANKING DE AGÊNCIAS

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

OS VENCEDORES DO PRÊMIO DA ABMN
A ABMN divulgou os vencedores da
Edição Especial do Prêmio Marketing
Contemporâneo, reconhecendo
empresas que encontraram caminhos
inovadores no cenário desafiador
de 2020. São elas Claro, Granado,
Ipiranga, Microsoft, Polenghi e TIM.
“Vivemos um momento muito
atípico, mas insistimos em reconhecer
o valor de empresas que conseguiram,
em meio à uma crise tão inédita, tão
única na história, manter o foco e

CENP NO GRANDES
NOMES DA PROPAGANDA

encontrar formas inovadoras de
permanecer no mercado”, diz
Mauro Madruga, presidente da
ABMN.
Para saber mais sobre as ações
desenvolvidas pelas marcas
reconhecidas, o Prêmio e sobre a
ABMN acesse: https://abmn.
com.br/
Instagram: https://www.
instagram.com/abmn_oficial/
Youtube: ABMN Canal

APP BRASIL TEM NOVO PRESIDENTE
Silvio Soledade é novo o
presidente da APP Brasil, em lugar
de Ênio Vergeiro.
Para compor a diretoria que
atuará até 2023, a APP conta com
Antonio Toledano como 1º vicepresidente e Celso Vergeiro como
2º vice-presidente.
Mais em
https://bit.ly/2QlPmr6

NOSSOS NúMEROS - AGÊNCIAS CERTIFICADAS

2017
2018
2019
2020
2021

CHACOALHA COMENTA
VANPRO
Edição do Chacoalha, iniciativa
da Fenapro, comenta os resultados
do VanPro 2020, que demonstram
otimismo com a retomada da atividade.
Assista ao Chacoalha:
https://bit.ly/3veuDoe
Acesse o VanPro 2020:
https://bit.ly/3dapd7M

SIGA O CENP NAS
REDES SOCIAIS

1522
1457
1311
1298
1096
1118*

2016

Caio Barsotti, presidente do CENP,
concedeu entrevista ao Grandes
Nomes da Propaganda. Ele falou
sobre as mudanças no estatuto da
entidade, a campanha Agência não é
Tudo Igual e sobre o CENP-Meios.
Confira em
https://bit.ly/3tkAoAl

www.twitter.com/o_CENP

PROCESSOS AVALIADOS 248**
* dados até 05/04/2021

-

** de 01/01 a 31/03/2021
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fonte: Cenp

www.linkedin.com/company/cenp

TRANSPARÊNCIA NAS LICITAÇÕES

PELA DERRUBADA DOS VETOS

13.16 E 13.27
A licitação pública deve ser transparente para que o cidadão possa ter
acesso às informações nos jornais de sua cidade. A nova Lei de Licitações
14.133/21, que estabelece esse processo, corre sério risco.
O veto feito pelo presidente na lei suspendeu a obrigatoriedade
da publicação dos editais de licitação nos jornais, o que prejudica
a transparência dos gastos governamentais.
A ampla publicidade a respeito das contratações governamentais evita
fraudes, superfaturamento e direcionamento em contratos e privilégios.

JUNTE-SE A NÓS PELA DERRUBADA DOS VETOS DE NÚMEROS 13.16 E 13.27,
LANÇADOS NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 54,
BEM COMO SOB O § 2º DO ARTIGO 175 DA LEI Nº 14.133/2021.

O BRASIL QUER TRANSPARÊNCIA NAS LICITAÇÕES

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: Março/2021
https://cenp.mailchimpsites.com/indicadores-cenp

ACESSOS AO SITE
total de usuários - janeiro a março
2018 a 2021

14.750

VOLUME DE ATENDIMENTO POR
APLICATIVO DE MENSAGEM - 2021
67

66
11.297

63

11.405

9.329
33
25

2018

2019

2020

2021

janeiro

ENQUETE DE SATISFAÇÃO DE RELACIONAMENTO
A enquete de satisfação que avalia os pontos de relacionamento do CENP
encerrou o mês de março com indicadores favoráveis. Das 125 respostas
recebidas, 98% dos respondentes consideraram o atendimento em níveis
satisfatório ou superior. Para 45% delas o atendimento foi considerado acima
do esperado, enquanto que, para 53%, ficou dentro do esperado.

20

Fevereiro

Março

SOLICITAÇÃO DE
CERTIFICAÇÃO DE
QUALIFICAÇÃO TéCNICA
jANEIRO A MARÇO
379

2
(2%)

239

67
(53%)

56
(45%)

248

Acima do Esperado
Dentro do Esperado
Abaixo do Esperado
Muito abaixo

Total de Envios: 2119
Total de Respostas: 125

Dados consolidados até
Março /2021

2019

2020

2021
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CertifiCaÇÃO

“AGÊNCIA NÃO É TUDO IGUAL” DO CENP
COMEÇA COM FORTE ADESÃO NA BAHIA
Campanha publicitária em todos os meios de comunicação
valoriza a Certificação de qualificação técnica do Cenp e tem
veiculação regional

N

a Bahia, cinco redes de
TV, dez emissoras de rádio, os três maiores jornais
do estado, seis sites, duas revistas
e a Central de Outdoor aderiram
à campanha “Agência não é tudo
igual” antes mesmo do seu lançamento, em 10 de abril.
Promovida conjuntamente com
a Abap-BA e Sinapro Bahia, com
apoio da ABAP nacional e Fenapro, campanha publicitária destaca os diferenciais das agências certificadas pelo CENP e foi criada
pro bono pela MariaSãoPaulo. A
Bahia é o segundo estado a aderir a

ela, depois de Minas Gerais.
O Sinapro-Bahia está mobilizando as suas seis Delegacias Regionais, nas cidades de Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Itabuna,
Barreiras, Vitória da Conquista e
Eunápolis, para alinhamento da
campanha, engajamento dos veículos e das ações junto à imprensa.
Na live que apresentou a campanha na Bahia, realizada em 8 de
abril, Vera Rocha Dauster, presidente do Sinapro do estado e CEO
da Rocha Comunicação, agradeceu o fato da Bahia ser um dos primeiros estados a veicular esta cam-

Lançamento da campanha “Agência não é tudo igual” em 8 de abril
contou com a participação de lideranças da publicidade bahiana e
nacional
6 - CENP Em rEvista - Abril, 2021

O CENP em seus
22 anos, criado
pelo próprio trade,
conseguiu uma vivência
harmônica e isso é
muito importante
Vera Rocha Dauster, presidente
do Sinapro do estado e CEO da
Rocha Comunicação

panha. “O CENP em seus 22 anos,
criado pelo próprio trade, conseguiu uma vivência harmônica e isso é muito importante”, disse ela.
“A missão do CENP sempre foi a
de normatizar as regras e as melhores práticas e elas sempre estão
evoluindo, contribuindo em muito
para uma publicidade ética e saudável”. Ela cita um exemplo: agências não atendem clientes que competem entre si. “Há muitos outros
exemplos de boas práticas estimuladas pelo CENP, envolvendo pesquisas, equipes etc. Isso traz benefícios para os veículos, que podem

Nem sempre nos
damos conta do
trabalho de base, que
dá sustentação à nossa
atividade”, citando
Abap, Fenapro, Conar e
CENP como exemplos
de instituições que
trabalham pela ética,
pelas melhores práticas
e pela sustentabilidade
do mercado
Cláudio Carvalho,
presidente da Abap Bahia

cumprir seu papel num ambiente
democrático, onde a liberdade de
imprensa é indispensável”.
Cláudio Carvalho, presidente da
Abap Bahia, lembrou que a criatividade brasileira nasceu na Bahia.
“Mas nem sempre nos damos conta do trabalho de base, que dá sustentação à nossa atividade”, disse
ele, citando Abap, Fenapro, Conar
e CENP como exemplos de instituições que trabalham pela ética,
pelas melhores práticas e pela sustentabilidade do mercado. “São iniciativas como essas que permitem
que publicidade contribua com o
mercado, com o país e com o consumidor no final da linha”.
Cláudio lembrou que agências
certificadas pelo CENP assumem
uma série de responsabilidade perante o mercado e seus clientes.

“Estamos dando largada à campanha. Isso é um reflexo do trabalho
do CENP e do mercado. Contamos com o apoio dos veículos, para mobilização do mercado e das
agências para que consolidem o conhecimento do valor da Certificação de Qualificação Técnica”, disse o presidente da Abap Bahia. Ele
agradeceu o empenho de Vera. “Ela
botou o job pra andar”.
Também presente à live, Luiz
Eduardo de Lima, o Lula, vice-presidente da ABMP, entidade aderente ao CENP e que congrega
agências, veículos e fornecedores
baianos, elogiou o propósito da
campanha. “As agências certificadas trazem uma chancela de preceitos legais e éticos e isso é fundamental na relação delas com clientes e
veículos”, disse Lula, que representou na live Ana Coelho, presidente
da ABMP. Ele julga muito importante a mobilização de todo o mercado em torno da campanha e faz
uma recomendação aos anuncian-

As agências certificadas
trazem uma chancela
de preceitos legais
e éticos e isso é
fundamental na relação
delas com clientes e
veículos
Luiz Eduardo de Lima,
vice-presidente da ABMP

OS VEÍCULOS DA
BAHIA QUE JÁ
SE JUNTARAM À
CAMPANHA
Redes de TV
TV Bahia, TV Record BA,TV Aratu,
TV Band BA, TVE Bahia
Rádios
Rádio Piatã FM, Rádio BA FM,
GFM e Jovem Pan, Rádio A
Tarde FM, Rádio Itapoan FM,
Rádio Sociedade AM/FM, Rádio
Bandnews, Rádio Metrópole,
Rádio Globo, Rádio Nova Brasil
FM, Rádio Educadora, Rádio
Salvador FM
OOH
Central de Outdoor-BA, Alinhares
Jornais
Correio, A Tarde e Massa, Tribuna
da Bahia
Revistas
Guia Villas, Lets Go Bahia

tes: “verifiquem a certificação das
suas agências de publicidade”.
Daniel Queiroz, presidente da
Fenapro, disse que todo esforço
associativo vale a pena. “Queria
sugerir uma reflexão: o que seria deste mercado sem o CENP?”,
questionou ele. “Temos de aplaudir a criação desta entidade, feita por nós, graças à visão do setor privado, produto da união dos
principais interessados, Anunciantes, Agências e Veículos. O CENP
continua cumprindo muito bem
o seu papel. Não existe mercado
sem compromisso legal e ética. O
CENP veio para alinhar estas questões e tem um papel fundamental
de filtro. Quando o CENP certifica as agências, cria um importante
filtro para o nosso negócio. A Certificação de Qualificação Técnica é
Abril, 2021 - CENP Em rEvista - 7

CertifiCaÇÃO

COMO PARTICIPAR DA CAMPANHA
Qualquer veículo de comunicação da Bahia pode participar da campanha “Agência não é tudo igual”, bastando
baixar as peças publicitárias criadas pela MariaSP no hotsite
https://cenpcertifica.com.br/certificacao-bahia
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 algumas das peças da campanha “Agência não é tudo igual”,
que também tem vídeo e spot.

Jornal

OOH Outdoor
Ponto de Ônibus 2
Página inteira para mídia impressa

um esforço para preservar a capacidade técnica das agências. O que
chega ao cliente é a nossa capacidade técnica de impactar o consumidor. O CENP é um filtro ético, legal, mas queria citar também
a importância do aspecto técnico”.
Ele lembrou que a Bahia é o segundo estado neste esforço de valorização da certificação e que outros estados se juntarão a ela e Minas já
nas próximas semanas.
Mario D’Andrea, presidente da
Abap, citou o grande número de
8 - CENP Em rEvista - Abril, 2021

Nem sempre lembramos
que não estamos só
comunicando; estamos
gerando empregos e
riquezas.
Mario D’Andrea,
presidente da Abap

jovens da publicidade brasileira.
“Vamos lembrar a eles para o que
criamos o CENP, 22 anos atrás. A
publicidade exige um elevado profissionalismo. Muita gente não entende o grau de profissionalismo
exigido da nossa profissão e ele é gigantesco”, disse Mario. “E também
nem sempre lembramos que não
estamos só comunicando; estamos
gerando empregos e riquezas. Poucas atividades têm a capacidade de
multiplicar riquezas como a publicidade. Somos a única atividade que

Live de lançamento

Temos de aplaudir a
criação desta entidade,
feita por nós, graças à
visão do setor privado,
produto da união dos
principais interessados,
Anunciantes, Agências
e Veículos
Daniel Queiroz,
presidente da Fenapro

movimenta as outras atividades”.
Para Mario, o CENP foi uma importante iniciativa para que a barra
de qualidade da publicidade brasileira fosse reconhecida, respeitada e valorizada. “Isso se traduz em
qualidade de serviço aos anunciantes, o que leva a geração de empregos e disso o país está precisando
– e muito”, disse Mario. “A publicidade profissional garante a qualidade lá na ponta. A volta da economia depende da vacina, mas
também vai depender da criatividade e da qualidade do trabalho do
marketing e da publicidade”.
Caio Barsotti apresentou durante a live as peças da campanha, disponíveis para todos os meios de
comunicação e disse que o engajamento das agências é fundamental. “Sugiro que as agências aproveitem a campanha e conversem
com os seus clientes anunciantes e
com os veículos com os quais se relacionam, para engajá-los, mobilizando assim todos os elos do mer-

Veja a live de lançamento da
campanha “Agência não é tudo igual”:

www.youtube.com/watch?v=_2C7GuPs770

cado publicitário”, disse Caio.
“Esse é um trabalho de formiga,
que vai fomentando a publicidade. Não se distancie deste ambiente de harmonia. Ele é fundamental ao nosso ambiente”, completou
Daniel.
Dudu Godoy, vice-presidente do
CENP e presidente do Sinapro-SP,
participou da live e citou o sucesso
da campanha em Minas, com reflexos positivos para Anunciantes,
Agências e Veículos. “Todos nós
temos de fazer a propaganda deste
movimento, para fortalecer ainda
mais a nossa atividade”.
A CAMPANHA
Criada pela MariaSãoPaulo, a
campanha do CENP visa alcançar
anunciantes e veículos de comunicação, com veiculação estadual, sempre contando com o apoio
e parceria dos Sinapros e capítulos
da Abap de cada estado.
O objetivo da campanha é triplo, segundo explica Caio: ampliar
o conhecimento 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

Nodos nós temos de
fazer a propaganda
deste movimento, para
fortalecer ainda mais a
nossa atividade
Dudu Godoy, vice-presidente
do CENP e presidente do
Sinapro-SP

a agência possui o certificado do
CENP há todo o amparo do ambiente de autorregulação ético-comercial”, diz Caio.
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 contará com 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.
Abril, 2021 - CENP Em rEvista - 9

Cenp-meiOs

SISTEMA DIVULGA SEU PRIMEIRO
RANKING DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
em mais uma inovação, Cenp-meios passa a divulgar ranking por volume
de investimento em mídia por ordem dos seus clientes-anunciantes.
novidade é bem recebida pelo mercado

O

CENP divulgou em abril o
primeiro ranking de agências de publicidade a partir
dos dados do Sistema CENP-Meios
coletados ao longo de 2020 em um
painel de 216 agências certificadas.
A inovação, que se soma a várias outras apresentadas nos últimos meses, foi elogiada por lideranças do segmento de agências.
“O ranking do CENP-Meios é mais
uma excelente contribuição para o
mercado”, diz Daniel Queiroz, presidente da Fenapro. “Agora será
possível a cada agência saber que

posição ocupa em termos de compra de mídia em nome dos seus
clientes e, mais importante, acompanhar seu desenvolvimento ao
longo do tempo, à medida que novos rankings forem publicados”.
Mario D’Andrea, presidente da
Abap, lembra que o mercado brasileiro de publicidade é um dos mais
importantes do mundo. “Por isso,
toda e qualquer régua que nos ajude a medir nossa atividade e dar dimensão do nosso negócio é sempre
muito bem-vinda”, diz ele.
O ranking ordena, a partir da

maior, as agências pelo seu volume
de investimento em mídia por conta e ordem dos anunciantes sem,
no entanto, expor o valor investido.
Algumas das agências participantes do CENP-Meios declinaram de
ter seus nomes citados. Neste caso,
a posição delas no ranking aparecerá em branco.
Após a divulgação do ranking,
algumas destas agências reviram
a sua opção e pediram para serem
mencionadas. Por isso, o CENP divulgou uma atualização do ranking
em 16 de abril.

O RANKING DAS AGÊNCIAS POR INVESTIMENTO EM MÍDIA EM 2020
1 - MCCANN-ERICKSON PUBLICIDADE - SP
2 - AFRICA DDB BRASIL PUBLICIDADE - SP
3 - DPZ&T COMUNICAÇÕES - SP
4 - VMLY&R BRASIL - SP
5 - LEO BURNETT NEO COMUNICAÇÃO - SP
6 - ALMAP BBDO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES - SP
7 - WUNDERMAN THOMPSON COMUNICAÇÃO - SP
8 - OGILVY & MATHER BRASIL COMUNICAÇÃO - SP
9 - ARTPLAN COMUNICAÇÃO - RJ
10 - LEW’LARA\TBWA PUBLICIDADE PROPAGANDA - SP
11 - TALENT MARCEL COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO - SP
12 - PBC COMUNICACÃO - SP
13 - BETC HAVAS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE - SP

14 - MULLEN LOWE BRASIL PUBLICIDADE - SP
15 - HAVASPLUS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE - SP
16 - DAVID BRASIL COMUNICACÃO - SP
17 - NOVA/SB COMUNICAÇÃO - SP
18 - PROPEG COMUNICAÇÃO - BA
19 - *
20 - WIEDEN + KENNEDY BRASIL COMUNICAÇÃO - SP
21 - FCB BRASIL PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO - SP
22 - PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDADE REUNIDOS - SP
23 - GREY PUBLICIDADE DO BRASIL - SP
24 - CP+B - CRISPIN PORTER & BOGUSKY BRASIL PUBLICIDADE - SP
25 - CALIA | Y2 PROPAGANDA E MARKETING - SP

Veja o ranking completo, com 216 agências e nota explicativa em
https://cenp.com.br/cenp-meios-ranking?ano=2020
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“A boa repercussão do ranking
pode ter motivado as agências que
reavaliaram a sua opção inicial”, diz
Caio Barsotti, presidente do CENP.
“O ranking, como parte do sistema
CENP-Meios, é ferramenta valiosa
para a gestão dos negócios publicitários e para fomento da atividade”.
O CENP-MEIOS
O CENP-Meios é um sistema
que totaliza metadados referentes
a compras de mídia realizadas por
agências certificadas por ordem e
conta de clientes-anunciantes. Os
valores são totalizados e agregados
por período, meio, região e estado, não sendo obtidos pelo sistema

quaisquer dados reais negociados
individualmente em cada transação.
O sistema começou a publicar
seus dados em 2017 e serve, simultaneamente, a três objetivos, dois
técnicos: a classificação das agências para os compromissos com
pesquisa, o que é feito de forma automatizada pelo sistema, e como
insumo para o Comitê Técnico de
Mídia – CTM; e um terceiro, como
indicador para o mercado publicitário e imprescindível para Anunciantes, Agências e Veículos de Comunicação.
A precisão do sistema – sem paralelo conhecido no mundo – decorre

da forma pela qual foi estruturado,
partindo dos Pedidos de Inserção,
Pis, faturado pelas agências participantes.
A partir deste ano, os dados parciais (jan-mar, jan-jun e jan-set) estarão disponíveis exclusivamente
aos associados e agências certificadas participantes de cada painel,
sendo publicados apenas quando
da divulgação dos dados referentes
ao ano de 2021, previsto para março de 2022.
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.

PRESIDENTE DO CENP EXPLICA SISTEMA
Caio Barsotti concedeu a seguinte
entrevista ao PropMark, quando do
lançamento do ranking de agências
do CENP-Meios:
- Como vocês chegaram ao resultado desse ranking? Qual foi a
metodologia?
O CENP-Meios recebe os dados direto dos sistemas das agências, a partir do que consta dos Pedidos de Inserções faturados, de forma que o
grau de precisão é total sobre o investimento feito em nome dos clientes
de cada agência. Por isso, podemos
afirmar que não existe na publicidade mundial uma informação mais precisa de investimento publicitário via
agências. Todo o sistema é criptografado e sua segurança foi auditada externamente.
Não recebemos dados granulares
das agências. Os dados são sempre
totalizados antes do envio. Ou se-

ja: o CENP-Meios em hipótese alguma
recebe a informação de quanto foi investido por um anunciante ou quanto
foi aplicado em um determinado veículo. Só recebemos a informação do total
de investimentos da agência em nome
de todos os seus clientes, com alguns
cortes: meios, período do ano e estado aos quais foram destinados os investimentos.
- Notamos uma diferença entre o resultado do ranking do Cenp com o
Kantar, por exemplo. O que explica
essa diferença?
As metodologias são bastante diferentes. A Kantar Ibope Media pode esclarecer melhor, mas numa explicação simplificada, o Monitor Evolution se baseia
da medição do que é veiculado com base em valores de tabela, com estimativas
de desconto-médio por meio, enquanto
o CENP-Meios recebe dados dos investimentos realizados e veiculados, ou seja,

depois das negociações.
Apesar desta diferença de método,
a colaboração entre os painéis é plenamente possível. Incentivado pelas
entidades mantenedoras Abap e Fenapro, o Conselho Superior do CENP
aprovou parceria com a Kantar IBOPE
Media, que utilizará nosso ranking,
combinando-o aos dados do Monitor
Evolution e, utilizando metodologia
própria, estimar os valores veiculados.
No CENP, consideramos esta parceria especialmente importante. A atividade publicitária e os investimentos em mídia são comprovadamente
fortes impulsionadores da economia
e proporcionam condições ideais para a plena vigência da liberdade de
expressão, um dos pilares da democracia. E informação mais precisa é
sempre uma boa notícia. Afinal, diz a
máxima da administração, que aquilo
que não é medido é mais difícil de ser
melhorado.
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fenaprO + sinaprO

PAPER TRANSFORMA 01 ANALISA
MUDANÇAS NA PUBLICIDADE
documento também enumera adaptações e posicionamento das
agências frente à pandemia e impactos decorrentes da transformação
digital e das disputas de espaço com empresas de outros setores
Faça download do paper da Fenapro e do Sinapro em http://fenapro-org-br-1.rds.land/transforma

A

Fenapro e o Sinapro lançaram no começo de
março o Transforma 01 - 2021, paper que lista
transformações em curso no mercado e os impactos decorrentes da pandemia da Covid-19, o protagonismo das agências, as mudanças nos perfis das
empresas anunciantes, discute alternativas para o reposicionamento empresarial, os impactos da implantação no futuro da tecnologia 5G e, finalmente, os caminhos para a transformação digital.
Confira algumas das conclusões do paper:
TRANSFORMAÇÕES EM CURSO, SEGUNDO O
TRANSFORMA 01 - 2021
1 - Contratos plurianuais cada vez mais escassos e
entregas de curto prazo fazem parte da ordem do dia.
2 - A alocação dos investimentos, em muitos casos,
tem diminuído, ao passo que as demandas têm se intensificado.
3 - Os consumidores estão cansados e sobrecarregados de propagandas, muitas vezes pagando para se livrar delas em serviços e aplicativos.
4 - Grandes empresas estão internalizando o trabalho que seria feito pelas agências e empresas de outros
setores têm desenvolvido serviços concorrentes.
5 - Profissionais demitidos durante a pandemia se
juntaram e criaram suas próprias prestações de serviços, com caráter mais informal.
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IMPACTOS IMEDIATOS DA PANDEMIA DA
COVID-19
1 - Realocação imediata de boa parte dos investimentos em mídias de massa para mídias em plataformas/veículos digitais.
2 - Contratos fixos com clientes (fee mensal) reduzidos sem redução do trabalho.
3 - Aumento da demanda por relacionamento em
entregas pontuais (por job).
4 - Retrocesso nas áreas de marketing dos clientes,
com uma juniorização de departamentos e contratação de freelancers com foco em preço, reduzindo a
qualidade das entregas finais.
5 - Alguns clientes passaram a fazer demandas focadas no curtíssimo prazo, reduzindo o espaço das agências na contribuição de entregas mais estratégicas.
O TEMPO DO PROTAGONISMO DAS
AGÊNCIAS
1 - Indissociabilidade da publicidade e
propaganda da estratégia empresarial.
2 - O entendimento do consumidor final do cliente
deverá ser maior e o processo criativo necessita de interfaces em áreas diversas para produzir diferenciais
com relação aos bots.
3 - As agências serão mais exigidas em competências consultivas de estratégia e inteligência empresarial dos seus clientes.

AS MUDANÇAS NOS PERFIS DOS CLIENTES
1 - Anunciantes que não fariam investimento em comunicação off-line surgem como potenciais clientes
(mas com capacidade menor de investimento).
2 - O aumento do e-commerce representa uma oportunidade para agências pequenas, seguindo a visão de
que a propaganda digital é o novo aluguel.
3 - A entrega das agências deverá ser mais focada em
resultados e com a remuneração cada vez mais estabelecida pelo valor entregue, seja cobrança por inteligência consultiva ou por resultados mensurados em
indicadores.
ALTERNATIVAS PARA O
REPOSICIONAMENTO EMPRESARIAL
1 - A inteligência de mercado e a atuação consultiva
estratégica com foco nos resultados empresariais poderão ser alternativas mais efetivas de valorização das
entregas das agências.
2 - Algumas agências estão ampliando seu portfólio de serviços, oferecendo soluções de planejamento
estratégico de comunicação e marca, ideias e entregas
criativas, business intelligence e ferramentas digitais e
de dados.
3 - Uma correta definição dos clientes-alvo pode induzir as agências a se tornarem especialistas nos consumidores-alvo dos seus clientes, entendendo melhor
seus hábitos de consumo e, com isso, viabilizando entregas mais impactantes e efetivas para seus clientes.
4 - O principal ganho da digitalização não será a
substituição (automation) das atividades humanas,
mas sua potencialização (augmentation).
5 - A boa gestão nas agências é fundamental, pois
muitas vezes se pensa apenas na criação.
6 - O espaço associativo é uma alternativa para que

agências com focos e contextos diversos possam compartilhar e trocar percepções e experiências com outras empresas do mercado, gerando ganhos mútuos.
7 - O espaço associativo viabiliza o enfrentamento
dos desequilíbrios de mercado, como a falta de regulamentação das plataformas.
8 - O espaço associativo possibilita que as empresas
promovam em conjunto uma qualificação dos profissionais e, por consequência, de mercado.
IMPACTOS DA TECNOLOGIA 5G
1 - Internet das Coisas potencializará e ampliará os
impactos da mídia exterior.
2 - Inteligência Artificial avançará com mais capacidade de captação e processamento de dados dos consumidores.
3 - Realidade Virtual trará mais possibilidade de criação de conteúdo e entretenimento, além de democratizar o acesso à produção e ao consumo desse conteúdo.
4 - Com esses avanços, dois grandes conjuntos de
competências precisarão ser desenvolvidos: (a) competências criativas para capturar o cliente em um ambiente com oferta crescente de conteúdo personalizado; (b) competências em gerenciamento de dados para
aproveitar a quantidade de informação disponível.
CAMINHOS PARA A TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
1 - Identificar mudanças tecnológicas e de mercado, adequando, significando e contextualizando essas
mudanças para a realidade da empresa e das pessoas.
2 - Estruturar grupos multidisciplinares com profissionais de várias áreas na organização, fornecedores e
empresas especialistas, com interesses e expectativas
diversificados, trabalhando com foco em resultados.
3 - Promover a análise de tendências e cenários e estimular a imaginação de futuros diferentes, desafiando o status quo e a criação de visões sobre um futuro
possível, gerando adesão das equipes.
4 - Permitir e encorajar a experimentação, aprendizado e condução de mudanças ousadas, com mobilização e engajamento de equipes que entendam efetivamente a importância e o impacto do que estão fazendo.
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‘BIG TECHS’ PAGAM
MENOS IMPOSTO

AS PLATAFORMAS, A PUBLICIDADE E A
LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Empresas globais de internet
pagam no Brasil apenas entre 25%
a 50% do imposto que incide sobre
o lucro líquido de companhias
dos demais setores da economia,
dependendo de seu porte, segundo
dados fornecidos pela Receita Federal
ao deputado João Maia, autor do
projeto de Cide-Digital, e divulgadas
pelo jornal Valor Econômico.
A informação sobre essa
divergência tributária coincide com
as negociações internacionais
para se tentar fechar até julho um
acordo tributário global para frear a
“otimização fiscal” por múltis e evitar
mais erosão da base tributária.
Leia a notícia completa
https://glo.bo/329bKa3

“Mesmo ignorando
o impacto financeiro
sobre os negócios das
agências e dos veículos
— desfavorecidos por
uma concorrência
fora do parâmetro
da indústria —, ainda
temos a questão
da liberdade de
expressão, ameaçada
sob o aspecto econômico, pois a
sobrevivência dos veículos e da
imprensa depende dos anúncios, e
os veículos que seguem as regras
acabam ameaçados de perder
receita, ao contrário dos que não as

seguem”.
Dudu Godoy,
presidente do
Sinapro-SP, VP da
Fenapro e VP do
CENP, comentou
em artigo para a
Folha de S.Paulo
as polêmicas que
cercam as grandes
plataformas digitais.
Segundo ele, o comportamento
delas fragiliza não só a publicidade,
como também imprensa e
liberdade de expressão.
Leia a íntegra do artigo de Dudu:
https://bit.ly/327boke

mantenedOras & aderentes

AS LIDERANÇAS DA ABAP
A Abap reelegeu
sua diretoria nacional
no final de março,
tendo Mario D’Andrea
à frente e como vicepresidentes Eduardo
Simon, Maria Laura
Quintino Nicotero e
Marcos Quintela. Na
mesma ocasião, foram anunciadas as
diretorias regionais.
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Criada há mais de 70
anos, a entidade defende
e divulga os interesses
de agências brasileiras
associadas à indústria de
comunicação. Ao longo
dessa trajetória, registrou
protagonismos nos
principais eventos do setor:
inspirou a Lei 4680/65, conhecida
como Lei da Propaganda; contribuiu

para a aprovação da Lei 12.232, que
regulamenta os critérios para licitações
públicas; e colaborou na construção
do Conar, CENP e do IVC), entre outras
iniciativas.
Confira todos os nomes da diretoria
nacional e lideranças estaduais da
Abap em Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito
Santo, Minas, Mato Grosso, Paraíba,
Pernambuco, Paraná, Rio e Rio Grande
do Sul em https://bit.ly/3mK2VwR

MAIS UM
IMPORTANTE
PASSO PARA
O SISTEMA CENP-MEIOS

O

CENP-Meios teve novo avanço no começo de
abril, com a publicação do seu ranking de agências certificadas. Foi mais um importante passo na
história do sistema. Um fruto produzido pelo mercado para o mercado, desenvolvido em ambiente de autorregulação.
Desde as primeiras reuniões em 2016, o CENP-Meios
encarou uma sucessão de desafios, começando pela
adesão de importantes lideranças à ideia, a aprovação
e decisão a respeito dos investimentos e o envolvimento firme das agências certificadas.
Essencial também foi a parceria das software houses
AdSolutions, Publi, VBS, Microuniverso e IClips, que
se irmanaram para a superação do desafio tecnológico
ajustando seus sistemas às demandas do CENP-Meios.
Quando se olha para trás, a sensação de dever cumprido é enorme. Estimo que sejam mais de mil as
pessoas envolvidas em todo o processo em mais de
duzentas agências de todo o país, reunindo dados consolidados dos investimentos contratados, veiculados e
faturados em nome dos seus clientes anunciantes, expostos em valores agregados e totalmente anônimos,
por meio, estado e região.
As positivas manifestações do mercado publicitário ao ranking, expressas por meio das suas lideranças e pelos veículos especializados, são estímulos para
a evolução do CENP-Meios e para o desenvolvimento de outros indicadores e métricas. O caminho se faz
ao caminhar.
Que continue a caminhada em favor da prosperidade de todos os atores da publicidade brasileira.
Caio Barsotti
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