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INOVAÇÕES AMPLIAM PARTICIPAÇÃO
DE ANUNCIANTES, DO DIGITAL
E DAS REGIÕES NO CENP
Mais dirigentes de anunciantes juntaM-se ao conselho superior, que recebe
taMbéM indicações das entidades Mantenedoras, aMpliando a
presença de lideranças regionais e do Meio digital

Patriciana Rodrigues,
Presidente do Conselho de
Administração das Farmácias
PagueMenos

Ana Célia Biondi,
diretora-geral da JCDecaux
no Brasil

Guido Sarti, Gerente Executivo
de Inteligência de Dados e
Storytelling do Grupo CCR

ASSEMBLEIA GERAL
FAZ BALANÇO E
CONFIRMA FORTE
RENOVAÇÃO
NO CENP

Paula Puppi,
Chief Transformation
Officer da WPP

Páris Piedade Neto, Diretor
de Mensuração de Valor
da Natura & Co

Alexandre Guerrero,
Chief Sales Officer (CSO) da
Eletromidia, e ABOOH

Cláudio Carvalho,
Presidente da Morya
Comunicação-Bahia

CAMPANHA
“AGÊNCIA DE
PUBLICIDADE NÃO
É TUDO IGUAL”
CHEGA AO PARANÁ

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

CENP RECONHECE
EMPRESAS QUE
ACRESCENTAM VALOR
AO MERCADO
O CENP acaba de admitir
a software house VBS como
primeira integrante do seu Quadro
de Empresas Acreditadas. O
reconhecimento cabe a empresas
prestadoras de serviços que, atuando
com comprovada qualificação,
acrescentam valor ao ambiente de
negócios. “É um momento muito
especial para a nossa empresa”,
diz Otavio Cibella, proprietário da
VBS. “Temos uma larga tradição
no mercado, muitos clientes e um
firme compromisso com as melhores
práticas, que a acreditação do CENP
reconhece e premia”.
A acreditação, objeto da Resolução
03/2018 do Conselho Executivo, é
formalizada com a assinatura pelos

responsáveis
pela empresa a
ser acreditada
de Termo de
Reconhecimento
e Compromisso com as NormasPadrão da Atividade Publicitária e
as boas práticas comerciais nelas
contidas.
A acreditação pode ser proposta
por entidade mantenedora ou
aderente ao CENP ou por três ou mais
agências certificadas, em documento
com descrição e comprovação da
qualificação dos serviços prestados
ao mercado pela empresa, seu
histórico e aplicação de princípios de
boas práticas comerciais. A empresa
interessada em obter a sua acreditação
pode também, por iniciativa própria,
solicitar ao CENP a sua acreditação.
Veja mais informações sobre a
acreditação em:
https://bit.ly/3fI5ufV

A VBS
Criada há 25 anos, a VBS produz
softwares de gerenciamento
especializados para agências de
publicidade, empresas de live
marketing, de eventos e agências
digitais. Oferece aos clientes três
grandes módulos – de mídia,
operacional e financeiro –, que
podem ser integrados, possibilitando
o acompanhamento das rotinas de
trabalho desde a abertura do job.
Otavio trabalhou na MPM nos
anos 80, sendo um dos responsáveis
pelo desenvolvimento do sistema de
informática da então maior agência
brasileira.
Hoje, cerca de 40 agências de
todos os portes estão na carteira da
empresa, entre elas a AlmapBBDO,
Ogilvy e Artplan. Para saber mais
sobre a VBS, clique em
http://www.vbsall.com.br/

PARANÁ SE JUNTA À CAMPANHA “AGÊNCIA DE
PUBLICIDADE NÃO É TUDO IGUAL”

CONTAS DO CENP FULL
COMPLIANCE

Está sendo veiculada desde
o começo de maio no Paraná a
campanha “Agência de publicidade
não é tudo igual”, iniciativa do
CENP em conjunto com o capítulo
paranaense da Abap e o Sinapro do
estado, com apoio da ABAP nacional e
Fenapro.
Divulgada em todos os meios, a
campanha valoriza a Certificação de
Qualificação Técnica do CENP e foi
concebida pela agência Maria São
Paulo para veiculação regional. O
Paraná é o terceiro estado a juntar à

O CENP teve as suas contas
referentes a 2020 auditadas e,
pelo 4º ano consecutivo, foram
consideradas full compliance.
As contas passaram antes
pelos Conselhos Administração
e Governanças e Fiscal e, após a
auditoria feita pela Grant Thornton,
foram aceitas pela Assembleia Geral
Ordinária de 22 de abril.
Saiba mais sobre os organismos
de administração e governança do
CENP.
https://bit.ly/3ylBBKI
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iniciativa, depois de Minas e Bahia.
Veja como participar da campanha em
https://cenp.com.br/campanha

DOAÇÕES NA PANDEMIA
Ajude a minorar os impactos da
Covid-19:

https://glo.bo/3wikpDX
https://bit.ly/3wkQz1U

“UMA INDÚSTRIA SÓLIDA, FORTE
“A Fenapro considera muito
importante o mercado seguir as
premissas do CENP. São normas
que foram discutidas por todas as
partes da indústria da comunicação,
criadas há mais de duas décadas, e
que se mostraram muito positivas
até hoje, contribuindo para a
construção de uma indústria sólida,
forte e baseada numa concorrência
saudável. Ignorar essas regras
pode levar a um cenário em

“Acreditamos que as agências
e a criatividade comercial
que elas proporcionam
são impulsionadores do
crescimento econômico”
Tamara Daltroff, presidente da VoxComm.
Mais sobre a nova entidade na página 4

que prevalecerão os ditames
dos mais fortes, ameaçando a
sustentabilidade da indústria
como um todo. Se há necessidade
de atualizações (e sempre haverá)
não é saindo desse ambiente onde
deve haver a verdadeira discussão
e os encaminhamentos para os
devidos ajustes”. Leia entrevista
de Daniel Queiroz, presidente da
Fenapro, ao Acontecendo Aqui.
https://bit.ly/33DyLCG

SIGA O CENP NAS
REDES SOCIAIS

www.twitter.com/o_CENP

www.linkedin.com/company/cenp

INDICADORES DE DEMANDAS
EXTERNAS

SATISFAÇÃO COM ATENDIMENTO

O CENP adotou em 2020 a coleta de indicadores de
demandas externas, que são recebidas do mercado
publicitário de todo o Brasil, para sistematizar o
acompanhamento de desempenho das suas várias
áreas. Veja alguns dos indicadores, dos quais faz parte
também a enquete de satisfação que avalia os pontos de
relacionamento do CENP.
Para conhecer todos os indicadores de demandas
externas, clique aqui:
https://bit.ly/3f0D9lB

A enquete de satisfação que avalia o relacionamento
do CENP com o mercado continua apresentando
indicadores favoráveis.

BALANÇO DAS CERTIFICAÇÕES
Em abril de 2021, o CENP recebeu 58 pedidos de
certificação ou revalidação, dos quais 46 prosseguiram
em análise. Até o dia 3 de maio, havia 1.132 agências
certificadas pela entidade.

Em abril de 2021, das
197 respostas recebidas

97%

dos respondentes
consideraram o
atendimento em níveis
satisfatório ou superior.

O CENP CONTA TAMBÉM COM:
300 voluntários
450 veículos associados
Dez organismos
1 400 estudos e insumos de mídia credenciados
Mais de 200 agências participantes do CENP-Meios
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ARP COMEMORA 65 ANOS E ANUNCIA INOVAÇÕES
A ARP. Associação Riograndense de
Propaganda, entidade aderente ao
CENP, completou 65 anos de fundação no final de abril anunciando novos
projetos, com pautas no âmbito da inclusão e da diversidade, inclusive com
a criação de uma nova diretoria, denominada Equidade Racial e Futuros, coordenada por Patrícia Carneiro.
A entidade, que representa profissionais gaúchos da comunicação e
é presidida por Liana Bazanela, vai
anunciar em breve mais uma diretoria, com foco em Experiência do Usuário, e que deve ser responsável pela criação de uma plataforma voltada

para profissionais mulheres do mercado da comunicação que desejem
aprender mais sobre e com lideranças femininas.
Para completar, em breve deve ser
divulgada pesquisa com os sócios da
entidade, identificando expectativas e
o que estão achando das mudanças já
promovidas. Outra iniciativa, é a aproximação e incentivo aos grupos do
mercado, como Grupo de Marketing,
Grupo de Live Marketing, a retomada
do Grupo de Atendimento e a criação
do Grupo de Novos Líderes.
Saiba mais sobre a ARP em
http://www.arpnet.com.br/

ANER APRESENTA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
A Aner apresentou seu relatório de atividades de 2020 durante assembleia geral realizada em 7/4. No encontro, foi disponibilizado aos associados o relatório de
gestão de dezembro de 2018 a dezembro de 2020, que revela como a entidade enfrentou a pandemia de Covid-19 e
readequou a Aner à realidade econômica
do país, o que permitirá que a entidade
atue de forma ainda mais relevante em
2021. Acesse aqui o relatório da Aner do
último biênio:
https://bit.ly/3eEpjFh

mais
VOXCOMM PROPÕE PLANO DE CRESCIMENTO
PARA OS NEGÓCIOS
A VoxComm, a nova voz global para
agências, nasceu para defender o valor que trazem para seus clientes como impulsionadores do crescimento.
Presidida por Tamara Daltroff, diretora geral da Eaca, da Europa, e tendo
Mario D’Andrea, presidente da Abap,
como um dos seus diretores, a VoxComm reúne 36 associações comerciais nacionais de todo o mundo como membros e está lançando um
manifesto para defender o valor que
as agências oferecem aos anunciantes.
O manifesto reafirma as agências
como indispensáveis para conduzir o
processo de compreensão da criatividade no coração da aplicação de dados e novas tecnologias; parcerias e
novos modelos; melhores formas de
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aquisição baseada em valor e aderência aos padrões de melhores práticas.
Para Mario, trata-se de um movimento importante para a atividade
e mais um reconhecimento da relevância da publicidade brasileira na indústria da comunicação mundial. “Fazer parte da voz global para o setor de
agências significa que Abap ocupa seu
devido lugar na mesa, enquanto procuramos impulsionar o crescimento e
o reconhecimento de nossos membros, aqui em nosso mercado. Teremos acesso à inovação global e às
melhores práticas”, disse ele.
Saiba mais sobre a VoxComm e sua
ação para fomentar o crescimento dos
negócios em
https://bit.ly/3biVx6T

+
Conheça os benefícios – como
consultoria e assessoria, descontos
em eventos, participação em
programas de qualificação
e de defesa da liberdade de
imprensa – oferecidos pela ANJ
aos seus associados:
http://anj.org.br

+
Confira toda a série de vídeos do
Chacoalha, iniciativa da Fenapro, em
https://bit.ly/3tGMvau

+
Abap oferece consultoria jurídica
aos seus associados, abrangendo
todos os aspectos legais e
normativos relacionados ao setor
publicitário. Mais em
https://bit.ly/3owitVZ

cOnselHO superiOr

INOVAÇÕES AMPLIAM PARTICIPAÇÃO DE
ANUNCIANTES, DO DIGITAL E DAS REGIÕES
mais dirigentes de anunciantes juntam-se ao conselho superior, que
recebe também indicações das entidades mantenedoras, ampliando a
presença regional e de lideranças do meio digital

O

CENP anuncia a adesão
ao seu Conselho Superior
de mais três profissionais
de marketing e comunicação de
grandes empresas anunciantes,
uma delas com sede no Nordeste:
• Patriciana Rodrigues, Presidente do Conselho de Administração das Farmácias PagueMenos, com sede no Ceará. É a única
varejista presente nos 26 estados
da Federação e no Distrito Federal.
• Páris Piedade Neto, Diretor
de Mensuração de Valor da Natura & Co.
• Guido Sarti, Gerente Executivo de Inteligência de Dados e
Storytelling do Grupo CCR.
Eles se juntam a 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 e pre-

Acredito que é uma
grande oportunidade
de troca de experiências
e percepções bem
enriquecedoras
Patriciana Rodrigues,
Presidente do Conselho de
Administração das Farmácias
PagueMenos

sidente da ABMN, na representação de anunciantes.
Ainda no âmbito do seu Conselho Superior, o CENP registra a
chegada de:
• Paula Puppi, Chief Transformation Officer da WPP.
• Ana Célia Biondi, diretora-geral da JCDecaux no Brasil, presidente da ABOOH.
• Alexandre Guerrero, Chief Sales Officer (CSO) da Eletromidia,
também da ABOOH e
• Cláudio Carvalho, Presidente da Morya Comunicação-Bahia,
que traz de volta para o Conselho
Superior a visão do mercado nordestino.
“A larga experiência de Paula,
Páris e Guido no ambiente digital
será valiosa para o Conselho Superior, no qual já tem assento Rafael Davini Neto, diretor da Exame e ex-presidente do IAB Brasil,
e Marcelo Pacheco, VP de AdSales & Innovation da WarnerMedia
e ex Diretor de Negócios do Facebook, além de contar com apoio
do Comitê Técnico Digital, CTD,
atualmente coordenado por Patrí-

Conheça todos os integrantes do Conselho Superior do CENP em
https://cenp.com.br/sobre-o-cenp/conselho-superior
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to Grosso do Sul, Ricardo Nabhan
de Barros, e Paraná, João Batista
de Oliveira.
O presidente do CENP define
como “especial” o momento para
a entidade, em que pese os desafios
decorrentes da pandemia. “A rápida e profunda renovação que estava em curso foi acelerada para fazer frente aos enormes desafios da
publicidade, que se reinventa inteiramente”, diz Caio.

Isso traz benefícios reais
para toda indústria
e em especial para o
mercado de OOH

O Conselho Superior
do CENP nos permite
ter um fórum de
discussão privilegiado

Alexandre Guerrero,
Chief Sales Officer (CSO) da
Eletromidia, e ABOOH

Ana Célia Biondi,
diretora-geral da JCDecaux
no Brasil

cia Garrido, do NuBank”, diz Caio
Barsotti, presidente do CENP.
Ele destaca também o aumento
da representatividade dos mercados regionais no Conselho Superior. “É preocupação permanente
garantir mais espaço para outros
mercados do país, o que o ingresso
de Patriciana e Cláudio só reforça”.
Eles se juntam aos representantes de Minas, Carlos Rubens Doné; Rio Grande do Sul, Cesar Augusto Paim; Rio de Janeiro, Clóvis
Speroni e Mauro Madruga; Ma-

Encontrei no CENP
conversas maduras,
de opiniões às vezes
conflitantes onde não
se confunde a parte
pelo todo
Páris Piedade Neto, Diretor
de Mensuração de Valor
da Natura & Co

UMA GRANDE
OPORTUNIDADE
Patriciana se disse honrada com
a indicação para participar do
Conselho Superior do CENP. “É
muito especial fazer parte desta
entidade”, diz ela. “Acredito que é
uma grande oportunidade de troca de experiências e percepções
bem enriquecedoras, que podem
favorecer a todos os participantes
e a sociedade como um todo”.
Ana Célia considera que o mercado passa por uma grande transformação. “O debate, portanto,
nunca foi tão importante. O Conselho Superior do CENP nos permite ter um fórum de discussão
privilegiado”.
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MAIS SOBRE OS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR
Patriciana Rodrigues, nordestina, casada, mãe de quatro
filhos e dedicada a causas voluntárias, ela se tornou a presidente do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos depois de 25 anos de atuação na empresa da
família, onde começou como atendente de caixa. Tão logo assumiu a presidência do Conselho, no primeiro semestre de 2020, ajudou a concretizar o IPO da empresa, em setembro do mesmo ano.
Páris Piedade Neto começou sua trajetória no mercado
de tecnologia trabalhando na Microsoft, por volta dos anos
90, época em que a internet comercial estava chegando ao
Brasil. O executivo também possui extensa experiência em
marketing, mídia e mensuração, tendo atuado por cerca de
duas décadas na área, com passagens em empresas como
Realmedia, Predicta, Globo e AlmapBBDO. Além disso, desenvolveu projetos com grandes veículos, agências e anunciantes, como Globo, Unilever, Gol, Pepsico, VW e Alpargatas, além de participação ativa na evolução do mercado
por meio de associações como IAB e CENP, elaborando melhores práticas, normas e soluções. Páris estudou liderança e inovação na escola de Negócios de Stanford (Graduate School of Business).
Guido Sarti conta mais de dez anos de experiência em
Business Intelligence focada em Marketing. É responsável
pela integração de dados qualitativos e quantitativos nos
processos de planejamento, UX/ID, mídia e disciplinas criativas. Trabalhou em projetos que permitiram desenvolver estratégias para clientes como MasterCard, Itaú, Vivo, Google, Nike, RockInRio, RedBull, Natura e Netflix.
Começou a carreira na R/GA, logo que a agência chegou ao mercado brasileiro, sempre no universo de data e
analytics, estudando dados para melhorar a eficiência dos
processos e capacidades estratégicas através do desenvol-

“Encontrei no CENP conversas maduras, de opiniões às vezes
conflitantes onde não se confunde
a parte pelo todo”, destaca Páris.
“Nesse ambiente, onde coordenei
por três anos o CTD, trabalhamos
com muita seriedade e respeito para construir um consenso e progresso do mercado”.
Já Guerrero, que é também
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vimento de soluções criativas.
Guido trabalhou no lançamento do Nike Fuel, projeto
que ampliou as vendas e o conhecimento da Nike sobre
seus consumidores e também no relançamento da Perfumaria Natura, projeto que promoveu a recuperação da liderança no mercado mais pulverizado de perfumaria do
mundo.
Paula Puppi é engenheira civil formada pela UFPR e pósgraduada em Gestão de Negócios pela FGV. Depois de trabalhar por dez anos no mercado imobiliário, assumiu em
2005 a área de pesquisa da F.biz e entrou no mercado de
publicidade digital. Em 2008, foi convidada pela Microsoft
para lançar e gerenciar os produtos de segmentação e desempenho no Brasil, onde permaneceu por três anos.
Ana Célia Biondi é formada em economia pela Faap, com
especialização em economia inflacionária pela FGV. Atua há
vinte anos no meio OOH, tendo começado por realizar um
estudo de implantação de mobiliário, em 1997, para a Publicrono, que administrava os relógios de São Paulo. Entrou
como sócia da empresa que, em 2004, tinha participação
da JCDecaux. Comandou a área de novos negócios do consórcio que as empresas formaram para concorrer ao edital
da prefeitura paulistana, conquistando a outorga em 2012.
Desde 2014, lidera a operação brasileira da JCDecaux.
Alexandre Guerrero estudou Administração de Empresas com ênfase em Economia e atua há mais de 20 anos no
mercado OOH. Começou a carreira na Mitsubishi aos 19
anos e aos 21 inaugurou o escritório da Techmidia em São
Paulo, onde se tornou Diretor Comercial. Há 15 anos é um
dos sócios da Eletromidia, responsável pelo direcionamento estratégico comercial. Participante ativo de associações,
inclusive no CENP, Guerrero tem um papel importante no
desenvolvimento e consolidação do meio no país.

membro do Comitê Técnico
CENP-Meios, diz que apoiar e incentivar o fortalecimento do mercado são as razões para participar
do Conselho Superior do CENP.
“Isso traz benefícios reais para toda indústria e em especial para o
mercado de OOH”.
Motivado, Cláudio diz que vai
participar do Conselho Superior

do CENP levando para discussão
e avaliação as questões importantes da realidade regional. “Penso
que refletir esta verdade local pode
tornar o CENP mais forte e ainda
mais representativo”, diz ele.
Guido se diz honrado pelo convite a integrar o Conselho Superior.
“É uma honra e uma oportunidade
de transformação: celebramos um

É importante olhar para
o futuro do mercado
e começar agora a
pavimentar os caminhos
que vamos trilhar juntos
Guido Sarti, Gerente Executivo
de Inteligência de Dados e
Storytelling do Grupo CCR

possível a partir de março, quando
as entidades nacionais mantenedoras do CENP aprovaram em assembleia ajustes nos estatutos, que
além de reconhecer a competência
da ABMN, Associação Brasileira
de Marketing e Negócios, ampliou
a participação com representantes
diretos de anunciantes nos conselhos Superior e de Ética.
“Nesses conselhos são tratados
alguns dos temas mais relevantes
e decisivos para o mercado publicitário”, explica Caio. “Por isso, todos os que se congregam no
ambiente de autorregulação ético-comercial consideram fundamental a participação de nomes
experientes do marketing, dirigentes de importantes empresas
e setores anunciantes. O compromisso de todos os que se reúnem
no CENP, desde a sua fundação,
em 1998, é com o mercado brasileiro de marketing e publicida-

mercado forte, saudável e dinâmico que abre um novo capítulo em
sua história nesta Era do Pós-Digital”, diz ele. “As conversas e conexões que alimentam a relação entre
anunciantes e audiências são cada vez mais agnósticas de formato.
Por isso, é importante olhar para o
futuro do mercado e começar agora a pavimentar os caminhos que
vamos trilhar juntos”.
MAIS ANUNCIANTES
A chegada de Patriciana, Guido,
Páris e demais dirigentes de marketing e comunicação tornou-se

Paula Puppi,
Chief Transformation
Officer da WPP

Penso que refletir esta
verdade local pode
tornar o CENP mais
forte e ainda mais
representativo
Cláudio Carvalho,
Presidente da Morya
Comunicação-Bahia

de. É neste fórum que temos conseguido, com muito empenho,
empatia e respeito aos anseios
de cada setor e região, gerir a autorregulação e evoluir o modelo
de negócios, aprimorar sempre a
qualidade dos serviços do mercado publicitário ao mesmo tempo
em que se preserva a saúde financeira de todos, proporcionando
condições para a livre concorrência e limitando abusos do poder
econômico”.
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em abril

ASSEMBLEIA GERAL FAZ BALANÇO E
CONFIRMA FORTE RENOVAÇÃO NO CENP
assembleia debateu ação da entidade durante a pandemia, além
de ter reeleito a atual diretoria, encabeçada por caio barsotti, para
mandato de dois anos

U

ma série de ações em andamento, como o ingresso de dirigentes de marketing e comunicação de grandes
empresas anunciantes no Conselho Superior e outras importantes
modernizações previstas na agenda, prometem fazer de 2021 um
ano de intensa e profunda renovação do CENP e da autorregulação ético-comercial, a exemplo do
que aconteceu em 2020, apesar da
pandemia.
“Nossa atividade está em plena

Flávio Lara
Resende,
presidente
da Abert

Nossa atividade
está em plena
reinvenção, provocada
pela aceleração da
revolução digital

10 - CENP Em rEvista - Maio, 2021

Ana Célia
Biondi,
presidente
da ABOOH

O CENP está
plenamente preparado
para dar conta das
muitas tarefas que se
exigem no momento
reinvenção, provocada pela aceleração da revolução digital, um processo que está longe da estabilização, e pela pandemia”, diz Flávio
Lara Resende, presidente da Abert,
uma das entidades mantenedoras
do CENP. Ele participou da assembleia geral que, na semana passada,
debateu o tema em reunião virtual,
além de ter reeleito a atual diretoria, encabeçada por Caio Barsotti,
para mandato de dois anos.
Para Ana Célia Biondi, presidente da ABOOH, a velocidade de renovação dos fundamentos da pu-

blicidade, no Brasil e no mundo,
torna o trabalho do CENP mais e
mais necessário como fórum de
discussões. “Ele está plenamente
preparado para dar conta das muitas tarefas que se exigem no momento”, diz ela. “Os efeitos da pandemia sobre a sociedade e nosso
mercado apenas tornaram esta necessidade mais explícita”.
“A digitalização acelerada da indústria da comunicação encerra diferentes desafios. Neste processo, a publicidade tem papel

Mauro
Madruga,
presidente
da ABMN

A digitalização
acelerada da indústria
da comunicação
encerra diferentes
desafios

Mario
D’Andrea,
presidente
da Abap

Nesses mais de
vinte anos, o CENP
vem sendo o fórum
de discussões
da publicidade
brasileira
marcante, pois é ela quem provê
a maior parte das receitas – em alguns casos, todas elas – que tornam possível levar informação,
cultura, educação e entretenimento a toda população”, acrescenta Mauro Madruga, presidente da
ABMN. “Estamos vendo agora,
durante a pandemia, o valor incalculável disso para o país”.
Para Mario D’Andrea, presidente da Abap, é importante relembrar o papel central do CENP nas
discussões sobre os rumos do mercado. “Nesses mais de vinte anos, o
CENP vem sendo o fórum de discussões da publicidade brasileira.
Ele é um dos pilares do nosso modelo de autorregulação, que inclui
o Código de Ética da profissão e o
Conar. Modelo este que vem garantindo a saúde e a prosperidade
do mercado e é invejado no mundo todo”, diz ele.

Marcelo
Rech,
presidente
da ANJ

Esse processo reforça
a oxigenação do CENP,
tornando-o ainda mais
contemporâneo e
preparado

Para Marcelo Rech, presidente da
ANJ, “Esse processo reforça a oxigenação do Cenp, tornando-o ainda
mais contemporâneo e preparado
para lidar com as grandes questões
do mercado pelos próximos anos,
nestes tempos de transformações

Daniel
Queiroz,
presidente
da Fenapro

Mesmo diante de
tantas inovações, eu
tenho a certeza de que
as bases das melhores
práticas seguem sólidas
e perfeitamente válidas

Rafael
Menin
Soriano,
presidente
da Aner

A comunicação
brasileira e, em
particular, a atividade
publicitária, sempre
zelou pelos próprios
caminhos
contínuas e permanentes”.
“Mesmo diante de tantas inovações, eu tenho a certeza de que
as bases das melhores práticas seguem sólidas e perfeitamente válidas”, diz Daniel Queiroz, presidente da Fenapro. “Todo o nosso
modelo de negócios pode e deve
ser questionado e aperfeiçoado e
o CENP, por suas características
e histórico, é o melhor local para
que estas discussões ocorram”, diz
ele. “A comunicação brasileira e,
em particular, a atividade publicitária, sempre zelou pelos próprios
caminhos, demandando ao mínimo a ação das autoridades”, afirma
Rafael Menin Soriano, presidente da Aner. “É importante que siga sendo assim, mesmo diante dos
tantos desafios trazidos pelos novos tempos”.
“Vamos deixar claro uma coisa:
rediscutir a publicidade e as norMaio, 2021 - CENP Em rEvista - 11

em abril

João
Batista de
Oliveira,
presidente
da Central
de Outdoor

Rediscutir a
publicidade e as
normas não é nenhuma
novidade no CENP:
estamos fazendo isso
desde sempre

mas não é nenhuma novidade no
CENP: estamos fazendo isso desde
sempre”, diz João Batista de Oliveira, presidente da Central de Outdoor. Ele lembra, inclusive, que as
inovações no modelo têm se acelerado. “Foi no segundo semestre de
2019 que aprovamos a maior renovação das Normas-Padrão”, diz.
“A cada momento surgem novos
fatos para nos relembrar a importância de um diálogo permanente
e incansável, para que discutamos
leal e francamente o nosso modelo de negócios”, diz Oscar Vicente
Simões de Oliveira, presidente da
ABTA. “A capacidade do CENP na
reunião e difusão de melhores prá-
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ticas, é um dos segredos do sucesso da publicidade brasileira. Não
podemos prescindir deste fórum,
ainda que tenhamos a obrigação de
rediscuti-la todo o tempo”, diz ele.
“E ao rediscutir a autorregulação
nós a fortalecemos mais e mais”,
completa Luiz Fernando Castro
Rodovalho, presidente da Fenapex.
AS MUITAS INOVAÇÕES JÁ
IMPLANTADAS
Durante a assembleia geral, Caio
Barsotti deu notícias às entidades mantenedoras dos avanços da
consultoria prestada ao CENP no
momento pela ToF-Traduzindo o
Futuro, que em breve concluirá a

Oscar
Vicente
Simões de
Oliveira,
presidente
da ABTA

A cada momento
surgem novos fatos
para nos relembrar
a importância de um
diálogo permanente e
incansável

Luiz
Fernando
Castro
Rodovalho,
presidente
da Fenapex

Ao rediscutir a
autorregulação
nós a fortalecemos
mais e mais”
primeira fase de seu trabalho dedicado à governança do ambiente
de autorregulação.
MAIS INOVAÇÕES
Além disso, Caio enumerou outras inovações e ações implementadas recentemente:
• o ingresso de novos membros
no Conselho Superior do CENP de
dirigentes de marketing e comunicação de grandes empresas anunciantes. Mais em
https://bit.ly/3fsXRcX
• A campanha publicitária com
veiculação estadual “Agência não é
tudo igual”, no momento em veiculação em Minas, na Bahia e no Paraná, e que destaca os diferenciais
das agências certificadas.

Brasília já se prepara para iniciar
as ações em maio.
Conheça a campanha e como
participar em
https://bit.ly/3eZRJtQ
• O lançamento de vídeos e outros materiais de divulgação sobre
a Certificação de Qualificação

• A adoção dos indicadores de
demandas externas. Mais em
https://bit.ly/3orISEc
• A divulgação do primeiro
ranking de agências do CENPMeios, que se somou à divulgação
de novas informações do sistema
durante o ano passado. Veja em
https://bit.ly/3hyRg3p

• O lançamento do FAQ sobre a
Lei Geral de Proteção de Dados na
Publicidade, preparado pelo o escritório Vinicius Marques de Carvalho Advogados, VMCA, com
apoio do CTD. Download gratuito em:
https://bit.ly/3fq3b0N

• Renovação das lideranças nos
comitês técnicos do CENP, como
no caso do CTD, que passou a ser
coordenado por Patrícia Garrido, e
do CTM, por João Oliver. Mais em
https://bit.ly/3yo9pqI
https://bit.ly/3uXSIjK
• Parceria com a Kantar Ibope Media para aprimoramento do
ranking de compra de mídia pelas
agências de publicidade. Mais em
https://bit.ly/3ylkrwM

e o CENP-Meios
https://bit.ly/2Qu95pb
• A adoção de novo modelo de
planejamento e avaliação de gestão no CENP, denominado Bússolas 2021, para ampliar a geração de
valor e relevância para autorregulação ético-comercial e para a entidade. Saiba mais em
https://bit.ly/3osFKI3

• Nos serviços do CENP ao mercado, foram lançadas nos últimos
meses atualizações e facilidades,
como no caso do acesso exclusivo
ao Banco de Agências Certificadas para veículos associados. Veja mais em:
https://bit.ly/3uXUGAE
Também ganhou nova apresentação:
https://bit.ly/3wfLHLo

• Com os bons resultados após a
adoção do home office, o CENP redesenhou inteiramente a sua forma
de trabalho, abrindo mão inclusive
da maior parte do piso de escritório que ocupava em São Paulo.

• A promoção do 1º Workshop
Autorregulação Ético Comercial e
Compliance:
https://bit.ly/3wigyXM
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Artigos de interesse publicados nas
últimas semanas

MERCADO DEVE CRESCER
2,4% AO ANO ATÉ 2024

PRESIDENTE DA ABAP FALA SOBRE
MODERNIZAÇÃO DO MODELO

O mercado de Entretenimento e Mídia
deve crescer 2,4% ao ano até 2024 no
Brasil. O dado faz parte da 21ª Pesquisa
Global de Entretenimento e Mídia da
empresa de consultoria e auditoria PwC.
O recorte nacional do estudo sobre os
gastos dos consumidores e anunciantes
do setor no Brasil foi cedido com
exclusividade ao site Poder360. Veja em
https://bit.ly/3uMyrgX.

Em entrevista ao PropMark, Mario
D’Andrea falou sobre as ações
das entidades do mercado para
modernização do Modelo Brasileiro
de Publicidade.
“A modernização do modelo
brasileiro não cabe a mim e nem a
alguma pessoa decidir”, disse Mario.
“Requer fórum amplo. Que só terá
representatividade se todos os players
estiverem mobilizados em uma mesa
para efetivar essa decisão”.
Respondendo a uma pergunta do
jornalista Paulo Macedo, Mario falou
sobre a consultoria contratada para
propor alternativas de modernização
do modelo: “foi através da liderança
da Abap, da Abert e da Fenapro
dentro do CENP que se começou
esse trabalho. Essa decisão tem mais

A ANA E A MÍDIA
PROGRAMÁTICA
A ANA, Associação Nacional dos
Anunciantes dos Estados Unidos vai
tentar novamente impor padrões e
limites para a mídia programática.
Segundo informa Pyr Marcondes em
seu blog, a entidade que congrega os
maiores anunciantes do maior mercado
de publicidade do mundo vai “investir
contra aquilo que qualifica como um
ambiente pouco transparente, crivado
por responsabilidades fragmentadas e
por uma complexidade ‘entorpecente’”,
escreveu o jornalista. “A ANA estima
que os gastos globais com anúncios
programáticos devem ultrapassar US$
200 bilhões, mas que “apenas 40%
a 60% dos dólares digitais investidos
pelos anunciantes chegam ao seu
público efetivamente devido a um mar
de intermediários de tecnologia fazendo
uma variedade de “cuts” (mordidinhas),
que acabam por encarecer toda a cadeia
da publicidade programática em geral”.
Leia mais em
https://bit.ly/2RQ5UbC
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de um ano e agora começa a ter os
primeiros resultados. Algumas coisas
que estão sendo implementadas não
têm relação direta com o trabalho
da consultoria. Profissionais da área
digital que não tinham assento
no CENP, agora têm. As agências
digitais, que não estavam abrigadas
pelo CENP, agora estão. Esse é um
passo que a Abap está colocando
em pauta: queremos modernizar o
modelo brasileiro. Modernizar não
significa que tem de se jogar tudo
fora, como muitos querem; não é sair
de uma página em branco. Temos de
conservar as experiências favoráveis,
positivas, e alterar o que não está
contemplado e o que não deu certo”.
Leia a entrevista completa de Mario
em https://bit.ly/3uSE0KI

PUBLICIDADE MOSTROU FORTE CAPACIDADE
DE RECUPERAÇÃO E AGILIDADE
A publicidade brasileira mostrou
forte capacidade de recuperação
e agilidade em 2020, depois das
perdas nos primeiros meses da
pandemia. É o que aponta o estudo
Inside Advertising da Kantar Ibope
Media, lançado no final de abril e que
avaliou os investimentos publicitários
em oito meios de comunicação.
Trata-se da maior cobertura da
América Latina e de uma classificação
que serve como padrão para todo o
mercado.
“Ambientes de negócio dinâmicos
requerem sensibilidade e atenção

às mudanças, e pudemos ver
em 2020 que as marcas e suas
agências souberam entender
os diferentes momentos e
contextos para adequar o foco
de suas campanhas. E que essa
adaptabilidade foi possível graças a
dados confiáveis como os nossos
que apoiam o mercado publicitário”,
disse Adriana Favaro, Diretora de
Desenvolvimento de Negócios da
Kantar IBOPE Media, ao site Tela
Viva.
Leia notícia completa em
https://bit.ly/3hmNzgW

DESAFIOS DO
CENP E DO
AMBIENTE DE
AUTORREGULAÇÃO

O

CENP foi constituído para ser o fórum da publicidade brasileira e desde sua fundação, há 22 anos,
tem se caracterizado por ser um espaço aberto e representativo, que se manifesta pelo conjunto de membros
que dele participam voluntariamente.
Contemplar os principais elos do mercado – Anunciantes, Agências e os variados Meios –, considerando
os muitos segmentos de cada um deles, como tamanho,
região e vocação, e ainda num país de dimensões continentais, é desafio sempre presente.
Este processo de garantia de espaços e representatividade é contínuo e decisivo desde sempre e assumiu ainda mais importância e relevância em razão das transformações que temos vivido. Nas últimas semanas,
importantes passos foram dados na direção da modernização do ambiente de autorregulação e do CENP,
com a ampliação da participação de profissionais dirigentes de marketing e comunicação de grandes empresas anunciantes, combinadamente com a ampliação da
presença de experts em digital e de vários estados da federação.
A diversidade tão almejada pela sociedade é também
almejada na publicidade e é com alegria que registramos
tanto um aumento da presença feminina no Conselho
assim como a chegada de profissionais jovens, baixando
de forma considerável a idade média do colegiado. São
conquistas valiosas para as discussões sobre o futuro da
publicidade, aprimoramento e desenvolvimento de melhores práticas, num fórum democrático e constituído
para, coletivamente, dar conta destes desafios.
O CENP foi criado para ser ambiente de concórdia
no mercado publicitário. À sua mesa estamos todos imbuídos da reflexão sobre o papel da publicidade na alavancagem da economia do país e promoção do bem-estar social.
Caio Barsotti
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Conj. Nacional - Edifício Horsa II
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www.cenp.com.br
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Conheça missão, visão e valores do CENP:
https://www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/missao_visao_valores

Conheça os serviços do CENP ao mercado publicitário:
https://www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/o-que-e-o-cenp
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