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A campanha publicitária “Agência 

de Publicidade não é tudo igual” deve 

chegar a mais dois estados nas próximas 

semanas. Iniciativa do CENP visando 

destacar os diferenciais das agências que 

detêm a Certificação de Qualificação 

Técnica, a campanha foi criada pela Maria 

São Paulo para veiculação regional.

Até agora, Minas Gerais, Bahia e Paraná 

já veicularam a campanha, que tem peças 

para todos os meios de comunicação. 

Saiba mais sobre a campanha “Agência 

de Publicidade não é tudo igual”

https://cenp.com.br/campanha

CAMPANHA DO CENP AVANÇA

O que nós e nOssas entidades 
fundadOras fizemOs nas últimas 

semanas Ou planejamOs fazer em breve

SIGA O CENP NAS REDES SOCIAIS

www.linkedin.com/company/cenpwww.twitter.com/o_CENP

Ajude a minorar os impactos decorrentes da pandemia:

https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/para-quem-doar/

https://www.band.uol.com.br/band-contra-a-fome

A Abap, a Fenapro (entidades 

mantenedoras do CENP), os Sinapros 

e a Abradi lançaram em conjunto a 

campanha Todos Vacinados em apoio 

ao movimento pela imunização contra 

a Covid-19. Chacoalha teve edição 

dedicada à campanha:

https://www.youtube.com/watch?v=6-0J73bbr10

Veja como se juntar a este esforço:https://todosvacinados.com.br/

O Instituto Palavra Aberta com o 

apoio do Twitter Brasil lançou ação 

para incentivar o uso responsável 

das redes sociais. 

Visando principalmente a 

professores, a ação mostra como as 

plataformas podem ser uma ponte 

entre o conhecimento construído 

na escola e possibilidades reais de 

atuação dos jovens na sociedade.

https://bit.ly/3wt2dZ0

Publicada no final de maio, 

a edição Especial Agências & 

Anunciantes do Meio&Mensagem 

rendeu importante reconhecimento 

ao CENP e à autorregulação ético-

comercial ao adotar o ranking de 

agências recém-divulgado pelo 

CENP-Meios. 

A decisão, tomada em conjunto 

com a Kantar Ibope Media, parceira 

do M&M na edição, foi justificada 

em editorial pela transparência do 

sistema do CENP. 

Saiba mais sobre a iniciativa nas 

páginas 5 e 12 desta edição e em

https://bit.ly/35BOQcR

DOAÇÕES NA PANDEMIA

TODOS VACINADOS!

USO RESPONSÁVEL 
DAS REDES 

“AGÊNCIAS & 
ANUNCIANTES” DO 
MEIO&MENSAGEM 
ADOTA CENP-MEIOS 
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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. 

total de usuários - janeiro a maio
2018 a 2021

INDICADORES DE DEMANDAS 
EXTERNAS

ACESSOS AO SITE

15.580

21.056
19.496

27.926

2018 2019 2020 2021

ENQUETE DE SATISFAÇÃO DE RELACIONAMENTO

92
(41%)123

(56%)

3
(2%)

3
(1%)

Acima do Esperado

Dentro do Esperado

Abaixo do Esperado

Muito abaixo

A enquete de satisfação que 

avalia os pontos de relacionamento 

do CENP encerrou o mês de maio 

com indicadores favoráveis. Das 

221 respostas recebidas, 97% 

dos respondentes consideraram o 

atendimento em níveis satisfatório 

ou superior. Para 41% delas o 

atendimento foi considerado acima 

do esperado, enquanto que, para 

56%, o atendimento ficou dentro do 

esperado.Total de Envios: 4380

Total de Respostas: 221

Dados consolidados 

até Maio /2021

Em maio de 2021, o CENP recebeu 64 

pedidos de certificação ou revalidação, dos 

quais 52 prosseguiram em análise. Em 1º de 

junho, havia 1.152 agências certificadas pela 

entidade.

300 voluntários

450 veículos associados

Dez organismos

 1 400 estudos e insumos de mídia 

credenciados

 Cerca de 200 agências participantes do 

CENP-Meios 

BALANÇO DAS CERTIFICAÇÕES 
DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

O CENP CONTA TAMBÉM COM:



A ABMN divulgou os vencedores do 
Prêmio Marketing Contemporâneo, des-
tacando os trabalhos da Claro, Grana-
do, Ipiranga, Microsoft, Polenghi e TIM, 
empresas que conseguiram recriar suas 
narrativas de comunicação diante das di-
ficuldades impostas pela Covid-19.

https://bit.ly/3iFZmaN

PRÊMIO MARKETING 
CONTEMPORÂNEO

COMBATE À PIRATARIA

PODCAST “GERAÇÃO NEGÓCIOS” 

DIVERSIDADE E 
INCLUSÃO

PROJETO RESGATA A RELEVÂNCIA DA ANER

Impacto da pirataria de TV paga 
é de R$ 15,5 bilhões por ano, esti-
ma ABTA. 

Campanha publicitária de conscien-
tização contra a prática foi lançada pe-
la entidade mantenedora do CENP.  

https://bit.ly/3vigMx2

Ouça nova edição do podcast “Ge-
ração Negócios”, iniciativa do GAN, 
Grupo de Atendimento e Negócios, 

entidade associada ao CENP, em par-
ceria com o Grupo Jovem Pan.

https://spoti.fi/3pUuO6J

Nova gestão da APP Brasil está 
criando diretoria de Diversidade e In-
clusão, para mapear o mercado publi-
citário e identificar movimentos em fa-
vor da diversidade. 

Ouça podcast sobre a iniciativa da 
entidade associada ao CENP

https://spoti.fi/3wpaCMW

A Aner desenvolve des-
de o começo de 2021 pro-
jeto para, a partir da opi-
nião de executivos das 
associadas e de outras em-
presas de mídia, reposicio-
nar e resgatar o valor da 
entidade. Liderada por Regina Bucco, 
profissional com sólida experiência no 
negócio de revistas, a iniciativa é sus-
tentada por três premissas de traba-
lho: que Aner volte a ser relevante pa-
ra o mercado e para seus associados, 
que volte a prestar serviços para asso-
ciados e que sejam criadas mais fon-
tes de receita para a instituição.

O trabalho iniciou-se a partir de 
mais de 50 entrevistas com associa-
das e ex-associadas da Aner; editoras 

que nunca pertenceram 
aos quadros da associa-
ção, produtores de con-
teúdo, associações con-
gêneres, prestadores de 
serviços, mídias digitais, 
sistemas educacionais e 

big techs. 
A partir da análise dessas entre-

vistas, a Aner deu início às primei-
ras mudanças na sua forma de atuar, 
com a criação das comissões Logís-
tica, Digital, Audiência, Jurídica e de 
Editores Locais. As próximas a serem 
criadas serão a de Marketing (Comu-
nicação e Publicidade) e Negócios. 
Elas têm prazo para apresentar resul-
tados, se reunindo somente em caso 
de novas demandas.

Saiba mais em https://bit.ly/3pTQBvi  e  https://bit.ly/3woYGup

mantenedOras & ass0Ciadas

+
Leia artigo “Velho é o seu 

preconceito”, de Mario D’Andrea, 
presidente da Abap, no M&M
https://bit.ly/3pQyVB3

+
Leia “Força da publicidade no 

interior paulista”, artigo de Dudu 
Godoy, presidente do Sinapro-SP, 

VP da Fenapro e VP do CENP,
no PropMark

https://bit.ly/3gkSC0D

+
Leia “Negócio da propaganda visto

a partir de diferentes sotaques”, 
artigo de Daniel Queiroz, 
presidente da Fenapro,

no PropMark
https://bit.ly/3wsAxDi

+
Visite a biblioteca virtual do 
Instituto Palavra Aberta, com 
títulos que têm como tema a 
liberdade de expressão fazem 

parte do acervo gratuito
para download

https://bit.ly/3pU2fq0

mais
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UM FÓRUM AMPLO E DIVERSO PARA
MELHOR COMPREENDER A PUBLICIDADE
no Cenp, as principais decisões envolvendo a atividade publicitária são 
debatidas e, sempre por consenso, deliberadas há mais de 22 anos

OCENP foi constituído pa-
ra ser o fórum da publi-
cidade brasileira e desde 

sua fundação, tem se caracteriza-
do por ser um espaço aberto e re-
presentativo – como devem ser to-
dos os fóruns –, que se manifesta 
pelo conjunto de cerca de trezen-
tos membros que dele participam 
voluntariamente, começando pelo 
seu Conselho Superior.

Tem sido nas salas do CENP – 
hoje virtuais por conta da pande-
mia – que os principais temas es-
tão sendo debatidos e, sempre por 
consenso, deliberados. Os natu-
rais conflitos de interesses entre 
Anunciantes, Agências e Meios 
têm possibilitado o surgimento de 
soluções que não só mantêm a pu-

blicidade como alavanca do cres-
cimento do mercado, mesmo em 

tempos turbulentos, mas também 
para o aprimoramento do chama-
do pacto pela prosperidade de to-
dos os que participam do ambiente 
da autorregulação ético-comer-
cial. “O CENP foi criado para ser 
ambiente de concórdia no merca-
do publicitário”, diz Caio Barsotti, 
presidente da entidade. “O com-
promisso de todos os que se reú-
nem aqui, desde o começo, é com 
a qualidade da publicidade. É nes-
te fórum que temos conseguido, 
com muito empenho, empatia e 
respeito aos anseios de cada se-
tor 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 pre-

COnselHO superiOr 

Frank 

Alcântara, 

da EPTV

Reforço a importância 

dos clientes no fórum. 

Se desmontamos o 

tripé, desmonta todo 

o modelo”

A REPRESENTAÇÃO DAS AGÊNCIAS NO CONSELHO SUPERIOR DO CENP

Cesar Augusto F. Paim
Cláudio Pedreira de Carvalho
Clovis Speroni
Eduardo de Godoy Pereira
Eduardo Simon
Geraldo Martins de Brito
Marcia Esteves
Marcio Santoro
Marcio Toscani
Paula Puppi
Ricardo Nabhan de Barros
Rino Ferrari Filho

Os estados de onde vêm:

Bahia, Mato Grosso do 

Sul, Rio de Janeiro,

Rio Grande do Sul e

São Paulo
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serva a saúde financeira de todos, 
proporcionando condições para 
a livre concorrência e afastando 
abusos do poder econômico. Nos-
so objetivo final é sempre promo-
ver a publicidade e a sua função de 
alavancagem da economia do país 
e promoção do bem-estar social”.

Não tem sido tarefa fácil con-
templar os principais elos do mer-
cado – Anunciantes, Agências e os 
variados Meios –, considerando os 
muitos segmentos de cada um de-
les, como tamanho, região e voca-

ção, e ainda num país de dimen-
sões continentais. É um universo 
enorme, multifacetado, fragmen-
tado, com muitas camadas, confli-
tos, divergências antigas e novas, 
transpassados por visões antagô-
nicas, muitas vezes impulsiona-
das por necessidades de curto pra-
zo que podem tanto não resolver a 
crise da vez quanto comprometer 
a saúde de todo o ecossistema e, as-
sim, comprometer a continuidade 
de uma ferramenta indispensável à 
continuidade dos negócios.

Por isso, o processo de garan-
tia de espaços e representativida-
de no CENP é contínuo, tendo as-
sumido ainda mais importância e 
relevância em razão das transfor-
mações pelas quais a publicidade 
tem passado e que tornaram ain-
da mais desafiadores os relaciona-
mentos entre os elos do mercado. 
Eduardo Godoy Pereira, o Dudu, 

Patriciana 

Rodrigues, 

das 

Farmácias

Pague

Menos

O CENP é um 

importante canal de 

interação entre todos 

os agentes do mercado 

publicitário. Todos 

sabemos que estamos 

passando por uma 

grande transformação 

na publicidade, que 

muda a maneira 

de comunicar, tudo 

tornado mais urgente 

pela pandemia. Estou 

no CENP para aprender 

e contribuir para um 

ambiente saudável e 

com muita ética.

Que a gente, aqui, 

possa encontrar os 

melhores caminhos 

para levar a 

comunicação a todo 

o país”

Cláudio 

Pedreira de 

Carvalho, 

da Morya 

Comunicação

Ana Celia 

Biondi, da 

JCDecaux

Espero trazer para 

o Conselho Superior 

uma visão dos 

mercados regionais 

e ampliar ainda mais 

a representatividade 

do CENP, tornando-o 

cada vez mais forte. 

Há muitas pautas 

importantes a serem 

debatidas aqui, de 

evolução natural nas 

nossas relações”

 O CENP é um fórum 

extremamente fértil 

e importante em 

um setor que está 

experimentando uma 

grande reviravolta” 
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2º vice-presidente do CENP, define 
como “especial” o momento para a 
entidade, em que pese os desafios 
decorrentes da pandemia. “A rápi-
da e profunda renovação que esta-
va em curso foi acelerada para fa-

Garrido, o Comitê Técnico de Mí-
dia, CTM, com 25 membros, coor-
denado por João Oliver, e o Comi-
tê Técnico CENP-Meios, CTCM, 
com 18 membros, coordenado por 
Salles Neto.

zer frente aos enormes desafios da 
publicidade, que se reinventa in-
teiramente”, diz ele.

Nos últimos meses, importantes 
passos foram dados nesta direção, 
com a ampliação da participação 
no Conselho Superior, de profis-
sionais dirigentes de marketing e 
comunicação de grandes empre-
sas anunciantes, combinadamen-
te com a ampliação da presença de 
experts em digital e de vários esta-
dos da federação. Formado atual-
mente por 57 membros, o Conse-
lho Superior tem representantes 
vindos de onze cidades de nove es-
tados; cinco deles podem ser des-
critos como “nativos digitais”, mas 
todos, absolutamente todos, têm 
operações digitais em diferentes 
estágios de desenvolvimento, in-
clusive em e-commerce e mídia 
programática.

Outras importantes instâncias 
de discussão da atividade publi-
citária se dão nos três comitês do 
CENP, o Comitê Técnico Digital, 
CTD, com 16 membros no mo-
mento, coordenado por Patricia 

COnselHO superiOr 

Eduardo 

Simon, da 

DPZ&T

Guido 

Sarti, do 

Grupo CCR

“Considero 

fundamental a presença 

de anunciantes no CENP 

e em seu Conselho 

Superior. Não há 

discussão saudável 

sem a presença de 

todos”

Agradeço a 

oportunidade de 

trabalhar pela 

manutenção do 

mercado publicitário, 

para que ele possa 

continuar forte e 

saudável”

Os estados 

de onde vêm: 

Ceará,

Rio de Janeiro

e São Paulo

A REPRESENTAÇÃO DOS ANUNCIANTES NO CONSELHO SUPERIOR DO CENP

Ariel Grunkraut
Guido Sarti
Hermann Mahnke
Igor Puga
Ilca Sierra
Mauro Madruga
Páris Piedade Neto
Patriciana Rodrigues
Thomaz Naves
Valéria Luz
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MAIS ANUNCIANTES 
Em março, as entidades nacio-

nais mantenedoras do CENP apro-
varam em assembleia ajustes nos 
estatutos da entidade, que além 
de reconhecer a competência da 
ABMN, Associação Brasileira de 
Marketing e Negócios, ampliou a 
participação com representantes 
diretos de anunciantes nos conse-
lhos Superior e de Ética. 

“Nesses conselhos são tratados 
temas relevantes e decisivos para o 
mercado publicitário”, explica En-
rico Giannelli, 3º vice-presidente 
do CENP. “Por isso, todos os que se 
congregam no ambiente de autor-
regulação ético-comercial conside-
ram fundamental a participação de 
nomes experientes do marketing, 
dirigentes de importantes empre-
sas e setores anunciantes”.

Desde então, passaram a integrar 
o Conselho Superior do CENP co-
mo representantes de anunciantes: 

• Ariel Grunkraut, Vice-Presi-
dente de Vendas, Marketing e Tec-

nologia do Burger King,
• Guido Sarti, Gerente Execu-

tivo de Inteligência de Dados e 
Storytelling do Grupo CCR, o 
mais jovem participante do Con-
selho Superior, aos 32 anos,

• Hermann Mahnke, Diretor 
Executivo de Marketing para a 

América do Sul da GM, 
• Igor Puga, Diretor de Marke-

ting e Marca do Santander, 
• Ilca Sierra, Diretora de Marke-

ting Multicanal e Marca da Via Va-
rejo, 

• Mauro Madruga, Superinten-
dente de Mercado e Operações na 
Unimed-Rio e presidente da AB-
MN,

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

• Patriciana Rodrigues, Presi-
dente do Conselho de Adminis-
tração das Farmácias PagueMe-
nos, com sede no Ceará.

MAIS REPRESENTAÇÃO 
REGIONAL

Também neste ano, o Conselho 
Superior ganhou a participação 
de Cláudio Pedreira de Carvalho, 
da Morya Comunicação, agência 
com sede na Bahia, reforçando a 
presença da publicidade nordesti-
na no CENP. 

Mauro 

Madruga, 

da Unimed 

Rio

Temos uma missão 

boa, a ser discutida 

como sempre com 

franqueza e sinceridade. 

O caminho é esse”

A REPRESENTAÇÃO DOS MEIOS NO CONSELHO SUPERIOR DO CENP

Os estados de onde 

vêm: Distrito Federal, 

Minas Gerais, Paraná, 

Rio de Janeiro e São 

Paulo

OOH/
MÍDIA EXTERIOR

TV POR 
ASSINATURA

JORNALREVISTATV ABERTA

RÁDIO

Adriana Cury de Melo
Alexandre Guerrero
Ana Celia Biondi
Antonio Carlos de Moura
Carlos Rubens Doné
Eduardo Alvarenga
Emiliano Morad Hansenn
Enrico Giannelli
Fabiana Soriano
Fernando J. Fischer

Fernando Vieira de Mello
Flavio Lara Resende
Frank Alcântara
Gilberto Corazza
Herbert Zeizer
João Batista de Oliveira
Luiz Cláudio da S. Costa
Luiz F. Castro Rodovalho
Luiz Roberto F. Valente Filho
Marcelo Pacheco Monzo

Márcio René
Paulo Saad Jafet
Paulo Stephan
Paulo Tonet Camargo
Rafael Davini
Rafael Menin Soriano
Ricardo Pedreira
Ricardo Rodrigues
Roberto Nascimento
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“O CENP representa a publici-
dade de todo o Brasil e a presen-
ça de Cláudio no Conselho Supe-
rior é importante reforço, como o 
é também a chegada de Patricia-
na, trazendo a visão da publici-
dade cearense”, diz Caio. Claudio 
e Patriciana se juntam aos repre-
sentantes de Minas, Carlos Rubens 
Doné; Rio Grande do Sul, Cesar 
Augusto Paim; Rio de Janeiro, Cló-
vis Speroni e Mauro Madruga; Ma-

de registrar tanto um aumento 
da presença feminina no Conse-
lho assim como a chegada de pro-
fissionais jovens, baixando de for-
ma considerável a idade média do 
colegiado”, diz Enrico. “São con-
quistas valiosas para as discus-
sões sobre o futuro da publicidade, 
aprimoramento e desenvolvimen-
to de melhores práticas, num fó-
rum democrático e constituído 
para, coletivamente, dar conta de 
tantos desafios”, completa Caio.

to Grosso do Sul, Ricardo Nabhan 
de Barros, e Paraná, João Batista 
de Oliveira, no Conselho Superior.

MAIS NATIVOS DIGITAIS 
Outra conquista do colegiado 

neste ano destacada por Caio foi a 
chegada de mais profissionais na-
tivos digitais:

• Paula Puppi, da WPP, e 
• Rafael Davini Neto, da Exame, 

colaborador antigo do CENP e ex 
presidente do IAB Brasil. 

Eles se somam no Conselho Su-
perior a Páris, Guido e Marce-
lo Pacheco, da WarnerMedia, que 
também fizeram toda ou quase to-
da a sua carreira na publicidade 
em veículos da mídia digital.

“A experiência de cada um deles 
é valiosa para o Conselho Superior 
e também o Comitê Técnico Digi-
tal, CTD, atualmente coordenado 
por Patrícia Garrido, do NuBank”, 
diz Dudu. 

MAIS ACRÉSCIMOS
Outros três reforços que chega-

ram ao Conselho Superior neste 
ano foram:

• Ana Celia Biondi, da JCDe-
caux,

• Alexandre Guerrero, da Eletro-
midia, e

• Fernando Vieira de Mello, da 
Globo.

“A diversidade tão almejada pe-
la sociedade é também almeja-
da na publicidade e o CENP po-

Rafael 

Davini 

Neto, da 

ExameMarcio 

Santoro, 

da Africa

O CENP é o lugar 

onde temos de ter as 

discussões sobre o 

futuro do mercado. 

As discussões não 

seriam possíveis se 

não houvesse esta 

participação dos 

anunciantes. O futuro 

do marketing e da 

publicidade agradece”

Temos uma chance 

única de dar uma boa 

resposta àqueles 

que queriam destruir 

a indústria. Com a 

chegada dos novos 

participantes ao 

Conselho Superior 

do CENP, temos a 

oportunidade de mostrar 

nosso DNA, nossa 

disposição de evoluir, 

de se transformar”

COnselHO superiOr 

Conheça todos os integrantes do Conselho Superior do CENP em
www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/conselho-superior
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Cenp-meiOs

INVESTIMENTO EM MÍDIA VIA AGÊNCIAS
FOI DE R$ 2,9 BILHÕES NO 1º TRIMESTRE

investimentos no meio internet tiveram significativo salto no período. 
demais meios tiveram perda de participação no bolo. a tv aberta viu seu 
share ser reduzido em um ponto percentual

Oinvestimento em mídia 
via agências no 1º trimes-
tre, medido pelo CENP-

Meios em painel de 197 agências, 
foi de quase R$ 2,9 bilhões, uma 
redução de 1,6% em relação ao 
mesmo período de 2020, quan-
do o painel foi composto por 209 
agências.

Investimentos no meio internet 
tiveram significativo salto no pe-
ríodo, chegando a R$ 676 milhões, 
com um share de 23% ante 17% 
no ano passado. A TV aberta teve 
perda de um ponto percentual de 
share, tendo recebido investimen-
tos da ordem de R$ 1,6 bilhão. To-
dos os demais meios tiveram per-
das de share no período.

Os dados do 1º trimestre deve-
riam ter a sua distribuição limita-
da a agências participantes do pai-
nel e associados ao CENP, mas em 
função do vazamento dos dados 
para a imprensa por uma agên-
cia, a direção da entidade resolveu 
abri-los ao público. Veja nota da 
entidade sobre o assunto: 

O CENP foi surpreendido pe-
lo vazamento para a imprensa das 
informações do CENP-Meios re-
ferentes ao 1º trimestre deste ano, 
que estavam sendo franqueadas 
apenas às agências que se com-
prometiam a mantê-las sob sigi-
lo, e decidiu tornar público esses 
dados.

O vazamento, já reconhecido 

por uma agência, comprometeu o 
trabalho que vem sendo realizado 
pela entidade e, para evitar qual-
quer queixa de outras associadas, 
provocou a divulgação antecipada 
dos dados e mudanças na forma de 
acesso no futuro, para evitar ocor-
rências indesejadas.

Por ser compromisso formal das 
agências a manutenção do sigi-
lo até que todo o mercado tenha 
conhecimento da íntegra do do-
cumento, o vazamento será ana-
lisado pelos organismos internos 
da entidade e pelo Comitê Técni-
co CENP-Meios, para determinar 
eventuais medidas estatutárias re-
comendáveis e fortalecer a integri-
dade dos estudos.

É vedada a transferência, cópia 
ou divulgação, a qualquer título, 
das informações obtidas por meio 
do acesso exclusivo CENP-Meios, 
inclusive para empresas perten-
centes a seu grupo econômico, fi-
liais, controladoras, subsidiárias, 
empresas controladas, coligadas, 
afiliadas ou associados, sejam pes-
soas físicas ou jurídicas.

O associado não pode divul-
gar qualquer informação sem 
a prévia e expressa anuência do 
CENP.

VÍDEO EXPLICA O CENP-MEIOS 

https://youtu.be/F3RiK3n8PJ8

O CENP lançou recente-
mente um vídeo que apre-
senta em detalhes o siste-
ma.

Confira:

https://www.youtube.com/watch?v=F3RiK3n8PJ8&t=2s
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INVESTIMENTOS EM MÍDIA, REALIZADOS POR
197 AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, POR MEIO DE COMUNICAÇÃO

PUBLICADO EM JUNHO / 2021

     Jan-Mar/2021

 Meio Valor Faturado (000) Share

 Cinema    R$ 10 0,0%
 Internet    R$ 675.895 23,3%

 Valor faturado (000) Share

Áudio R$ 2.222 0,3%

Busca R$ 59.287 8,8%

Displays e outros R$ 370.611 54,8%

Social R$ 186.012 27,5%

Vídeo R$ 57.763 8,5%

 Jornal    R$ 48.906 1,7%

 OOH/Mídia Exterior   R$ 241.833 8,3%

 Rádio    R$ 106.777 3,7%

 Revista    R$ 13.197 0,5%

 Televisão Aberta   R$ 1.649.616 56,9%

 Televisão por Assinatura   R$ 161.744 5,6%

Total    R$ 2.897.978

nOta tÉCniCa dO CtCm

1 – O CENP-Meios é um painel com-
posto com dados do investimen-
to em mídia das principais agências 
do país, com uma representativida-
de e robustez sem paralelo no mer-
cado internacional (EUA e Europa). 
Em seu quinto ano, é acompanha-
do pelo CTCM – Comitê Técnico 
CENP-Meios que reúne especialistas 
e dirigentes representantes de Anun-
ciantes, Agências e Meios, criado pa-
ra apoiar tecnicamente o Conselho 
Superior das Normas-Padrão, res-
ponsável pela implantação do siste-
ma e seus desdobramentos.
2 – As informações fornecidas pelas 
agências são aquelas dos PIs efetiva-
mente executados pelos veículos, de 
forma consolidada por meio, perío-
do, estado e região, sem que o CENP 
tenha acesso a qualquer outra infor-
mação de cliente ou veículo. Em ca-
da ano e em cada painel, a quanti-
dade de agências participantes sofre 
alterações não sendo possível com-
parações entre os períodos.
3 – Desde 2019, os dados de investi-
mento no meio internet são disponi-
bilizados em cinco segmentos: Bus-
ca, Social, Vídeo, Áudio e Display/
Outros, segundo o preenchimento 
dos Pedidos de Inserção (PI) pelas 
agências. Os investimentos em pu-
blicidade nas plataformas digitais 
dos veículos dos meios Jornal, Revis-
ta e TV por Assinatura foram aloca-
dos nos respectivos meios.
4 – O CENP-Meios contou com a ve-
rificação da KPMG para análise de 
integridade e segurança do sistema. Veja notas e mais informações sobre o CENP-Meios Janeiro-

Março 2021em https://bit.ly/3j83BfE
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RANKING DE AGÊNCIAS POR ESTADO

No final de maio o CENP divulgou 

um inédito ranking de agências de 

publicidade organizado por esta-

do, com base nos dados do CENP-

Meios de 2020, da ordem de R$ 

14,2 bilhões.

“O ranking das agências por es-

tado é uma decorrência da boa 

acolhida à iniciativa por parte do 

mercado, que a reconheceu como 

ferramenta valiosa para a gestão 

dos negócios publicitários e para 

o fomento da atividade”, diz Caio 

Barsotti, presidente do CENP. 

O ranking é a mais recente de 

uma série de inovações do CENP-

Meios e obedece às seguintes pre-

missas:

1 - Não há divulgação de quaisquer 

valores. O sistema apura de maneira 

automatizada, sem intervenção hu-

mana, tão somente um ranking com a 

relação das agências participantes em 

ordem decrescente.

2 – O CENP-Meios não recebe qual-

quer informação relacionada à remu-

neração das agências.

3 - Nenhum dado sensível é infor-

mado. O CENP-Meios recebe apenas 

metadados totalizados diretamente 

dos sistemas das agências.

Lançado em 2018 com dados do 

ano anterior, o CENP-Meios é possível 

graças ao compromisso das agências 

participantes do painel e das empre-

sas: AdSolutions, Microuniverso, Publi, 

VBS, iClips e Operand. O sistema 

foi desenvolvido pela BST Soluções 

em Tecnologia, com investimentos 

do próprio CENP com aprovação 

das suas entidades mantenedoras: 

Abap, Abert, ABMN, ABOOH, AB-

TA, Aner, ANJ, Central de Outdoor, 

Fenapex e Fenapro.

Mais sobre o CENP-Meios, série 

histórica de dados, agências parti-

cipantes do painel e os membros 

do CTCM, Comitê Técnico CENP-

Meios, formado por representan-

tes de Anunciantes, Agências e 

Meios e que supervisiona toda a 

operação em:

https://cenp.com.br/cenp-meios-apresentacao 

Cenp-meiOs

Investimentos em publicidade 
devem crescer 14% em 2021, 
o maior incremento anual já 
registrado pela Magna, consultoria 
norte-americana que faz este 
levantamento há 60 anos. A alta 
supera o recorde anterior de 12,5%, 
em 2000. O Brasil está entre os 
países com maior crescimento 
previsto, com 15,2%, ao lado 
do Reino Unido (16,8%), China 
(16,1%) e Espanha (15,2%).

O crescimento do Brasil será 
maior do que o dos Estados Unidos, 
que continuará como o maior 

mercado publicitário do mundo, 
respondendo por quase 40% 
do total global. Lá, o crescimento 
será de 15,1%, a maior taxa de 
crescimento em quarenta anos, 
chegando a um montante de US$ 
259 bilhões.

O investimento global em 
publicidade deve atingir US$ 657 
bilhões, ante US$ 579 bilhões 
de 2020, que se registrou uma 
queda de 2,5% em relação ao 
ano anterior. Todos os 70 países 
monitorados pela Magna devem 
apresentar crescimento.

Em dezembro do ano passado, 
a consultoria apostava num 
crescimento de 8% do investimento 
publicitário para 2021, revisto agora 
para 14%. Os autores do estudo 
explicam que a revisão para cima se 
deve a um início de ano melhor do 
que o esperado e a uma perspectiva 
econômica cada vez mais forte para 
os próximos meses, em função do 
ajuste para 6,4% da previsão do 
crescimento do PIB global feita pelo 
Fundo Monetário Internacional.

Leia mais no site MediaTalks
https://bit.ly/3xplevb

CONSULTORIA PREVÊ CRESCIMENTO RECORDE

na mÍdia Artigos de interesse publicados nas 
últimas semanas
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O Sistema CENP-Meios é um bom exemplo dos pro-
pósitos maiores da autorregulação ético-comercial 

exercida por meio do CENP: transparência, qualidade, 
melhores práticas, tudo em prol do mercado publicitário.

É bom ter sempre em mente que o sistema envolve a 
participação de centenas de vozes voluntárias congrega-
das no fórum que é o CENP. São mais de 200 empresas 
participantes, com elevados níveis de segurança da in-
formação, após estudos e recomendações da KPMG. É o 
mercado que opta por manter um fórum como o CENP 
que possibilita, por exemplo, a construção de soluções co-
mo o CENP-Meios.

Desde a interrupção em 2015 do Projeto Inter-Meios , 
a publicidade brasileira carecia de um indicador de inves-
timentos mais próximo da realidade, que levasse em con-
ta os valores praticados. 

Este desafio abriu espaço para a criação do CENP-
Meios, que se estruturou em apurar os investimentos em 
mídia via agências executados por ordem dos seus clien-
tes. Os primeiros resultados do CENP-Meios vieram a 
público em 14 de agosto de 2018, exatamente às 15h, por 
meio de nosso site, a maneira encontrada para que todos 
tivessem acesso, ao mesmo tempo e sem privilégios, aos 
números tão importantes.

O reconhecimento do mercado cresceu na medida em 
que novos dados eram apurados, chegando ao ranking de 
agências por estado, nossa mais recente inovação.

No final de maio, recebemos mais um importante re-
conhecimento: Meio&Mensagem e Kantar Ibope Me-
dia adotaram o ranking CENP-Meios para classificar as 
maiores agências do país.

Nós, equipe do CENP, somos cientes da importância do 
trabalho realizado em atendimento aos organismos diri-
gentes da entidade, e ficamos ainda mais atentos e respon-
sáveis com tais reconhecimentos.

Caio Barsotti

UM BOM
EXEMPLO DOS
PROPÓSITOS

DA AUTORREGULAÇÃO
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