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“Agência de Publicidade não é tudo 

igual”, destacando diferenciais das 

agências certificadas, chegou ao Rio 

Grande do Sul em 26 de julho.

Saiba mais sobre a campanha em

https://cenp.com.br/campanha

Criada pela Maria São Paulo, a 

campanha foi concebida para veiculação 

regional, começando por Minas 

Gerais, Bahia e Paraná. Como parte do 

lançamento da campanha, haverá no 

dia 29/7, às 18h, um bate papo sobre 

os desafios do mercado publicitário e os 

benefícios da autorregulação para um 

ambiente transparente e de melhores 

práticas ético-comerciais. Participam 

Mario D’Andrea, da Abap nacional, 

Daniel Queiroz, da Fenapro nacional, 

Alexandre Skowronsky, da Abap-RS, 

Fernando Silveira, do Sinapro-RS, e Caio 

Barsotti, do CENP. A mediação será do 

jornalista Alê Lemos. Acompanhe em

https://bit.ly/2WhICOh

campanha do cenp 
chega ao rio grande 
do sul

O que nós e nOssas entidades 
MantenedORas fizeMOs nas últiMas 

seManas Ou planejaMOs fazeR eM bReve

siga o cenp nas redes sociais

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

A APP Brasil traz 

de volta o troféu a 

Garra do Galo, a sua 

tradicional premiação 

que homenageia 

profissionais da 

comunicação. Batizada 

como Contribuição Profissional, a última 

edição da premiação foi em 2015.

Silvio Soledade, presidente da APP, 

disse ao PropMark, que a entidade está 

ajustada à atual situação e pode voltar 

com a premiação, um pedido do próprio 

mercado, segundo ele. “O momento 

exige que se valorize o profissional, mas 

acaba sendo um prêmio também para a 

família do laureado”. 

A edição da retomada será online. 

Mas no ano que vem Silvio espera fazer 

uma confraternização presencial e 

aposta que o evento possa ser híbrido, 

permitindo a participação de outras 

regiões, já que a APP é uma entidade 

nacional. “O formato híbrido permite 

a realização dos dois modelos e, assim, 

podemos fortalecer outros estados”. 

Toda a estrutura do troféu Garra do Galo 

foi repensada e atualizada, inclusive as 

categorias de premiação.

Leia mais em https://bit.ly/3eiNc4Q

Campanha da Abap, Fenapro, 

Sinapros e Abradi, em apoio ao 

movimento pela imunização contra a 

Covid-19 segue no ar. 

Veja como se juntar a este esforço: 

https://todosvacinados.com.br/ 

Com o tema “O futuro já passou?”, 

os debates virtuais promovidos pela 

entidade mantenedora do CENP 

convidam nomes importantes do 

mercado editorial para falar sobre 

tecnologia, novos negócios e digital. 

Ciclo vai até 22 de setembro com 

novos debates todas as quartas-feiras 

e tem inscrições gratuitas.

https://www.webinarsaner.org/

https://youtu.be/7LhFqpyewnc

app Brasil resgaTa 
conTriBuiÇÃo 
proFissional

Todos Vacinados

aner promoVe ciclo 
de WeBinars 

saiBa mais soBre 
a cerTiFicaÇÃo de 
QualiFicaÇÃo TÉcnica 
do cenp 
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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 junho
2018 a 2021

indicadores de demandas 
eXTernas

acessos ao siTe

18.409

24.091 23.304

34.269

2018 2019 2020 2021

enQueTe de saTisFaÇÃo de relacionamenTo

103
(41%)140

(56%)

3
(2%)

3
(1%) Total de Envios: 4.662

Total de Respostas: 249

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 junho 

com indicadores favoráveis. Das 

249 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: 4662

Total de Respostas: 249

Dados consolidados 

até Junho /2021

Em junho de 2021, o CENP recebeu 70 

pedidos de certificação ou revalidação, dos 

quais 65 prosseguiram em análise. Em 1º de 

julho, havia 1.149 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:
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diRetORia eXeCutiva 

IGOR PUGA REPRESENTA ANUNCIANTES
NA VICE-PRESIDÊNCIA DO CENP
igor puga, diretor de Marketing e Marca do santander, é o novo 2º 
vice-presidente do Cenp, tendo sido eleito e empossado em julho pelo 
Conselho de administração e Governança

Igor foi indicado para o cargo 
por anunciantes membros do 
Conselho Superior das Normas-

Padrão, colegiado que Igor integra 
desde o começo do ano, e pela AB-
MN. “Fico feliz em poder contri-
buir no fórum mais democrático e 
inclusivo do nosso setor”, diz Igor. 
“Espero que minha jornada, ten-
do trabalhado em agências, veícu-
los e anunciantes, seja útil à missão 
de equacionar as peculiaridades de 
cada parte de forma sustentável pa-
ra a evolução contínua da nossa ati-
vidade”.

“É um ganho para a Diretoria 
Executiva contar com o talento, in-
teligência e experiência de um pro-
fissional como o Igor”, diz Caio 
Barsotti, presidente do CENP. “Igor 
é muito bem-vindo”.

Jornalista formado pela Funda-
ção Cásper Líbero, master em esta-
tística aplicada pelo IME-USP, Igor, 
aos 39 anos, trabalha há quase cin-
co anos no Santander. Em sua tra-
jetória ocupou posições de direção 
nas agências DM9DDB, ID\TBWA, 
Africa e JWT. Em 2019, recebeu o 
Prêmio Caboré como Profissional 
de Marketing do Ano.

GOVERNANÇA

Os mecanismos de governança 

do CENP visam mais transparên-
cia, compartilhamento com seus 
stakeholders e busca permanente 
de ferramentas de gestão mais apri-
moradas.

A primeira camada dos organis-
mos de governança do CENP é o 
seu Conselho de Administração e 
Governança, colegiado responsá-
vel, em caráter exclusivo, pela po-
lítica de administração e pelo sis-
tema de governança da entidade.

É composto por até cinco mem-
bros, dentre pessoas com atuação 
de reconhecido valor no merca-
do publicitário, de reputação ili-
bada, exercendo atividade em ca-
ráter voluntário e meritório. São 
eles: Gilberto C. Leifert, Luiz Leite 

e Rodrigo Lacerda, que integram o 
Conselho desde a sua criação, em 
novembro de 2018, e Orlando Mar-
ques, que juntou-se a eles em abril 
do ano passado.

O Conselho orienta as políticas a 
serem seguidas pela Diretoria Exe-
cutiva, órgão administrativo, for-
mada por sete membros, advindos 
do Conselho Superior, que respon-
dem por todas as demandas admi-
nistrativas do CENP.

São de responsabilidade da Dire-
toria Executiva atuar na viabiliza-
ção dos depósitos de listas de pre-
ços dos veículos de comunicação, 
dar apoio ao departamento de cer-
tificação, jurídico e Secretaria Exe-
cutiva do Conselho de Ética em 
demandas que exigem decisão co-
legiada, fixação de contribuições 
associativas, e aprovação das soli-
citações de associados institucio-
nais, entre outras. Integram a Dire-
toria Executiva Caio Barsotti como 
presidente, Eduardo de Godoy Pe-
reira, Igor Puga e Enrico Giannelli 
como vice-presidentes e Carlos Ru-
bens Doné, Cesar Augusto Ferrei-
ra Paim e Antônio Carlos de Mou-
ra, como diretores.

O planejamento orçamentário 
anual do CENP também é reali-
zado sob responsabilidade da Di-



nos eua, rÁdios Vendidos por impressÕes

Emissoras de rádio dos Estados Uni-
dos já têm venda baseada em impres-
sões, mas busca diferenciar seu valor 
na comparação com o digital, informa 
artigo publicado no portal da AESP, As-
sociação das Emissoras Rádio e Tele-
visão do Estado de São Paulo, citando 
o Inside Radio. 

Grupos de rádios baseados nos 
principais mercados americanos, co-
mo Los Angeles, estão trabalhando 
com a Nielsen para treinar os vende-
dores sobre como negociar com os 
compradores de mídia uma base de 

custo por mil (CPM), a métrica usada 
pelas plataformas digitais.

Porém, a partir desse avanço da 
venda em formato de impressões, co-
mo CPM, desafios começam a apare-
cer para o rádio, já que sua entrega 
conta com características próprias e 
até vantagens perante outras mídias, 
como o alcance. Segundo o Inside 
Radio, os radiodifusores norte-ameri-
canos pensam que nem todas as im-
pressões são criadas iguais.

Leia artigo completo:
https://bit.ly/3kkvkdM

MantenedORas & ass0Ciadas

+
Leia “Fake news e o falso pretexto 

da liberdade de expressão”,
artigo de Dudu Godoy, VP do 

CENP, no M&M:
https://bit.ly/2UBT0PQ

+
Os desafios dos profissionais de 
mídia no mundo atual e o que 

esperar no futuro? Este é o tema 
do mais recente APPCast, iniciativa 

da APP Brasil. Confira:
https://spoti.fi/3qWBYrS

Mais

Saiba mais sobre os compromissos de conduta ética do CENP e sobre a auditoria das suas contas por 
auditores independentes em https://cenp.com.br/sobre-o-cenp/governanca

retoria Executiva e aprovado pelo 
Conselho de Administração e Go-
vernança. 

A governança do CENP é com-
pletada pelo seu Conselho Fiscal. 
Ele é integrado por três membros, 

sendo estatutariamente respon-
sável pela fiscalização dos atos de 
administração e das suas contas, 
produzindo parecer técnico para 
consideração da Assembleia Ge-
ral. Atua também como assesso-

ria especial da Diretoria Executiva 
nas matérias que digam respeito 
a finanças e administração. É in-
tegrado por Antonio Lino Pinto, 
Roberto Belizário e Romeu Sil-
vestre.

aBap apoia censo gloBal

Com mais de 
cinco mil respostas 
já recebidas e mais 
de 600 novos pre-
enchimentos por 
dia, o censo glo-
bal da indústria de 
marketing e publi-

cidade teve o prazo de respostas es-
tendido até 31 de julho. 

A iniciativa é resultado de uma cola-
boração global promovida por associa-
ções do setor em 27 países. No Brasil, 
a Abap participa do projeto. 

Saiba mais em
https://bit.ly/3huPajp
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120 entidades representativas 

de diferentes setores econômicos, 

dentre elas a Abap, Abert, ANJ, Aner, 

Fenapro e Central de Outdoor, entre 

outras entidades do mercado de 

comunicação, enviaram carta aos 

líderes e ao presidente da Câmara dos 

Deputados, Arthur Lira, alertando para 

os impactos negativos do PL da reforma 

do IR e pedindo que as propostas sejam 

avaliadas com mais tempo.

https://bit.ly/2TSamI8

reForma do ir
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Cenp-MeiOs 

RANKING GANHA APERFEIÇOAMENTO 
E APRESENTA DADOS POR ESTADO
a nova apresentação é um aperfeiçoamento pedido pelas agências 
e permite uma visão mais precisa do desempenho delas nos estados 
onde estão presentes

O 
ranking de agências de 
publicidade do CENP-
Meios ganhou nova apre-

sentação em 28 de julho, passando 
a ser apresentado também de acor-
do com o estado da agência, com a 
distinção de matrizes e filiais. “A 
nova apresentação é um aperfeiço-
amento pedido pelas participan-
tes do sistema e permite uma vi-
são mais precisa do desempenho 
das agências nos locais onde efeti-
vamente atuam”, explica Caio Bar-
sotti, presidente do CENP.

A nova apresentação do ranking 
parte dos dados do CENP-Meios 
2020, em um painel de 216 agên-
cias certificadas. Segundo Caio, ao 
tomar como base os estados nos 
quais as agências atuam e não o es-
tado das suas matrizes, como foi 
feito no ranking lançado em abril, 
o indicador valoriza a presença 
local da agência. “Pelo ranking 
inicial, as receitas auferidas pelas 
filiais das agências eram conside-
radas no estado-sede da sua ma-
triz e contribuíam para a sua clas-
sificação neste estado”, diz Caio. 
“Pela nova metodologia, podemos 

enxergar a agência segundo a sua 
atuação tanto na matriz quanto nas 
filiais. Com isso, o dado passa a re-
presentar com mais assertividade a 
realidade de participação das agên-
cias em cada estado. É isso o que a 
nova apresentação do ranking do 

CENP-Meios mostra”.
Outra vantagem da nova apre-

sentação é o fato de ampliar o nú-
mero de integrantes do ranking, 
pois as agências serão considera-
das segundo os seus CNPJs. Uma 
agência que tenha matriz e três 

Confira o novo ranking de agências de publicidade por estado em:
https://cenp.com.br/cenp-meios-apresentacao



filiais aparecerá quatro vezes no 
novo indicador e não apenas uma, 
como no lançado em abril. Com 
isso, o ranking do CENP-Meios 
ganha cerca de 40 novas integran-
tes, devidamente mencionadas. 

Como no caso do ranking an-
terior, a nova apresentação do 
CENP-Meios não declina os va-
lores investidos pelas agências 
por conta e ordem dos seus clien-
tes. Também permanece a liber-
dade de que elas não tenham seus 
nomes citados. Nestes casos – que 
são poucos –, a linha referente 
aparece em branco.

O CENP-MEIOS 

A nova apresentação do ranking 

é mais uma inovação implemen-
tada pelo CENP-Meios desde me-
ados do ano passado.

O CENP-Meios é um sistema 
que totaliza metadados referen-
tes a compras de mídia realiza-
das por agências certificadas por 
ordem e conta de clientes-anun-
ciantes. Os valores são totalizados 
e agregados por período, meio, re-
gião e estado, não sendo obtidos 
pelo sistema quaisquer dados re-
ais negociados individualmente 
em cada transação. O sistema co-
meçou a publicar seus dados em 
2017 e serve, simultaneamente, a 
três objetivos: a classificação das 
agências para os compromissos 
com pesquisa, o que é feito de for-

ma automatizada pelo sistema, e 
como insumo para o Comitê Téc-
nico de Mídia, CTM, e como indi-
cador para o mercado publicitário 
e imprescindível para Anuncian-
tes, Agências e Veículos de Co-
municação. 

A precisão do sistema – sem pa-
ralelo conhecido no mundo – de-
corre da forma pela qual foi es-
truturado, partindo dos Pedidos 
de Inserção, PIs, faturados pelas 
agências participantes. 

O CENP divulgou em 16 de 
março dados do painel CENP-
Meios referentes ao investimento 
em mídia via agências de publi-
cidade em 2020, da ordem de R$ 
14,2 bilhões.
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CENP-MEIOS ADMITE 1ª AGÊNCIA NÃO CERTIFICADA 

O CENP-Meios passa a contar a 
partir deste mês com a participação 
em seu painel da primeira agência de 
publicidade não certificada. 

Trata-se da Jussi, do Grupo WPP, 
agência digital especializada em po-
tencializar resultados de negócio pa-
ra marcas globais e empresas inova-
doras por meio de uma abordagem 
consultiva. “É um passo importante 
e inovador para o CENP-Meios”, diz 
Caio Barsotti, presidente do CENP. 
“Há um número considerável de 
agências que, por diferentes moti-
vos, preferem não se habilitar a obter 
a Certificação de Qualificação Técni-
ca, mas é importante que elas par-
ticipem do CENP-Meios, ampliando 
assim ainda mais a sua representati-
vidade no investimento do mercado 
publicitário brasileiro. Toda agência 

é bem-vinda e vai enriquecer o painel, 
que já é bastante abrangente”.

O Conselho Superior das Normas-Pa-
drão aprovou a participação no painel 
CENP-Meios de agências de publicidade 
não certificadas no começo deste ano, 
visando a expansão do sistema. Para 
participar do CENP-Meios, toda e qual-
quer agência precisa necessariamen-
te ser usuária de um sistema de gestão 
homologado tecnicamente. Atualmen-
te os sistemas da AdSolutions, Microuni-
verso, Publi, VBS, iClips e Operand já es-
tão prontos para tornar possível o envio 
dos dados ao CENP, mediante comando 
exclusivo e expresso da agência. Have-
rá a assinatura de um termo de adesão, 
no qual se compromete a enviar os da-
dos nos prazos combinados, atenden-
do também a algumas recomendações 
no preenchimento dos Pedidos de In-

serção. “Se a agência é usuária dos 
softwares homologados pelo CENP-
Meios, a decisão de adesão pode ser 
feita facilmente, sem qualquer ne-
cessidade de investimento ou cus-
to”, diz Caio.

Agências não certificadas não in-
tegrarão o ranking de agências do 
CENP-Meios, mas, ao participar do 
painel, elas contribuem para a apu-
ração do investimento em mídia no 
Brasil, uma ferramenta fundamental 
para o planejamento e projeção do 
mercado publicitário, um importan-
te e reconhecido polo de negócios. 

As agências não certificadas inte-
ressadas em aderir ao CENP-Meios 
podem enviar e-mail para cenp-
meios@cenp.com.br ou telefonar 
para 11 4858 8043, ramal 2368 em 
horário comercial.
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LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS PASSA
A TER SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
a lei nº 13.709/18, lGpd, que disciplina a proteção de dados 
pessoais, tem nova etapa a partir de 1º de agosto, com a entrada em 
vigor das sanções administrativas

Aadvogada Marcela Mat-
tiuzzo, sócia do escritório 
VMCA, comenta a nova 

fase da LGPD nesta entrevista à 
CENP em Revista.

CENP em Revista: O que aconte-

ce com a LGPD a partir de 1º de 

agosto?

Dra Marcela: A partir de agos-
to, entram em vigor as sanções ad-
ministrativas da LGPD, a Lei nº 
13.709/2018. A Lei está em vigor, 
mas as sanções ainda não.

O que aconteceu com a Lei nes-

tes dois anos, desde a sua promul-

gação? Todas as regulamentações 

previstas foram criadas?

A LGPD teve um período longo 
de vacatio – aquele tempo no qual a 
lei existe, mas ainda não está em vi-
gor. A ideia sempre foi que isso pos-
sibilitasse a criação desde logo da 
Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados, ANPD, que é responsável 
pela implementação da legislação. 
Isso daria maior segurança ao setor 
privado, ao setor público e, claro, às 
pessoas físicas, os cidadãos. 

Acontece que a ANPD acabou 
sendo criada de fato apenas em no-

vembro de 2020, o que atrasou em 
muito esse processo de orientação, 
de esclarecimentos sobre o que ca-
da uma das disposições da lei de fa-
to significa, como elas deveriam ser 
interpretadas etc. 

A autoridade está tentando cor-
rer atrás do tempo perdido, lançou 
uma agenda regulatória e tem ati-
vamente se preocupado em norma-
tizar e regulamentar os temas. No 
dia 15 de julho, por exemplo, houve 
uma audiência pública sobre a nor-
ma de fiscalização que foi coloca-
da em consulta. Mas há ainda mui-
to a ser feito.

Em função destes acontecimen-

tos, o documento lançado pelo 

seu escritório em 2018, em parce-

ria com o CENP, demanda aperfei-

çoamentos?

Muitas das orientações que cons-
tam no documento continuam to-
talmente válidas – por exemplo, as 
explicações sobre as bases legais, 
sobre a ausência de hierarquia entre 
bases e especificamente a tentativa 
de desmistificar o consentimento 
como a única alternativa possível. 
Alguns temas, no entanto, avança-
ram e já há debates mais profundos, 

lGpd

A aplicação da LGPD 
tem sido impactada 
pelos movimentos 

ainda não concluídos 
de regulamentação e 

orientação”

dra. Marcela Mattiuzzo, sócia
do escritório vMCa
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como é o caso dos dados pessoais de 
crianças e adolescentes. 

Já existe hoje um entendimento 
consolidado por vários especialis-
tas que a ideia de sempre e todas as 
vezes exigir o consentimento dos 
pais para tratar dados de adoles-
centes é e sempre foi incabível, e 
que inclusive para crianças essa dis-
posição é problemática e em con-
creto apresentaria problemas – pa-
ra citar apenas um exemplo, casos 
de risco à vida do menor implica-
riam no uso da base legal da prote-
ção à vida, e não numa necessidade 
de consentimento prévio de pais ou 
responsáveis.

Como viu a aplicação da LGPD 

até o momento no ambiente pu-

blicitário?

De forma geral, a aplicação da 
LGPD tem sido impactada preci-
samente pelos movimentos ainda 
não concluídos de regulamentação 
e orientação – que, como dito, não 
foram feitos em boa medida porque 
a ANPD acabou sendo criada ape-
nas em novembro de 2020. 

Ainda vejo muitas dúvidas sobre 
os melhores caminhos para ade-
quação das empresas, em especial 
no que diz respeito a uso de bases 
legais e a mecanismos de compar-
tilhamento de dados, no caso do 

Ainda vejo muitas 
dúvidas sobre os 

melhores caminhos para 
adequação das empresas, 

em especial no que diz 
respeito a uso de bases 
legais e a mecanismos 

de compartilhamento de 
dados, no caso do setor 

de publicidade”
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lGpd

PERGUNTAS E 
RESPOSTAS

EDIÇÃO DO APPCAST DISCUTE LGPD

O escritório Vinicius Marques de 
Carvalho Advogados, VMCA, com a 
colaboração do Comitê Técnico Digi-
tal, CTD, do CENP, lançou em agos-
to de 2019 o documento “Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais – Per-
guntas e Respostas sobre os Impac-
tos da Nova Regulamentação no Se-
tor da Publicidade”. 

A Lei visa proteger a privacidade e 
o uso de dados pessoais por empre-
sas de todos os portes e segmentos. 

O documento da VMCA alerta pa-
ra a importância do tema: “Todas as 
empresas que atuam com publici-
dade, de todos os portes e que ope-
ram tanto online quanto offline se-
rão afetadas pela LGPD. Isso porque 
a lei se aplica aos setores público e 
privado (incluindo o terceiro setor), 
abrangendo todas as organizações, 
independentemente de sua forma 
de constituição ou natureza jurídica, 
que realizem tratamento de ‘dados 
pessoais’, definidos pela LGPD como 
qualquer “informação relacionada à 
pessoa natural identificada ou iden-
tificável”.

A edição 54 da APPCast, o pod-
cast da APP Brasil, trata do tema 
LGPD, com a participação do dr Feli-
pe Portas, do escritório Gamboa Ad-
vogados, e dos integrantes do nú-
cleo jurídico da entidade, Mari Cruz, 
André Porto Alegre, Adão Casares, 
Fabiani Robertone Costa e o dr Pau-
lo Gomes. A apresentação é de Ale 
Luppi.

Confira em https://appbrasil.org.br/app-cast/

• agências de search engine opti-
mization

• agências de branding e design
• consultorias que atuam na área
• agências de CRM ou DBM
• empresas intermediárias, que co-

lhem e vendem a terceiros informa-
ções de consumidores na internet, 
além de outras empresas que tratem 
dados para fins publicitários, online 
ou offline.

“A LGPD tem uma definição ex-
tremamente ampla do que conside-
ra ‘tratamento de dados pessoais’”, 
afirma o documento da VMCA. A Lei 
afirma que “coleta, produção, recep-
ção, classificação, utilização, acesso, 
reprodução, transmissão, distribui-
ção, processamento, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, avalia-
ção ou controle da informação, mo-
dificação, comunicação, transferên-
cia, difusão ou extração” são todas 
modalidades de tratamento. “Na 
prática, isso quer dizer que mesmo 
que a empresa não use os dados, se 
ela simplesmente os coletar de clien-
tes e/ou tiver contato com essas in-
formações por meio de algum um 
terceiro, deverá se adequar à lei”.

Segundo o documento da VMCA, co-
mo a definição é baseada na forma de 
uso de dados, e não no elo da cadeia 
produtiva em que a empresa se encon-
tra, há diversos impactos possíveis, in-
cluindo:

• empresas de comércio eletrônico, 
principalmente B2B e B2C

• agências de comunicação 
• agências de publicidade; 
• agências de marketing digital 
• agências de vendas

 VEJA A ÍNTEGRA DO DOCUMENTO “LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – PERGUNTAS E RESPOSTAS 
SOBRE OS IMPACTOS DA NOVA REGULAMENTAÇÃO NO SETOR DA PUBLICIDADE” em

https://cenp.com.br/downloads/LGPD.pdf

setor de publicidade. Infelizmen-
te ainda é comum que muitos pen-
sem que ‘sem consentimento, não 
há tratamento’, o que apenas não 
está dito na lei de qualquer forma. 

Mas esse processo é de certa for-
mal natural e sua superação vai de-
mandar tempo e muito trabalho, se-
ja das autoridades, seja dos agentes 
de tratamento.
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CONHEÇA A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
O advogado paulo Gomes de Oliveira filho explica na primeira parte 
deste artigo as características da nova lei e defende que ela ainda não 
seja aplicada às licitações de serviços publicitários. 

sancionada em 1º de abril, a nova lei de 
licitações, de nº 14.133/21, vai substituir, 
após um período de transição de dois anos, a 
lei Geral das licitações, nº 8.666/93, a lei do 
pregão, nº 10.520/02, e o Regime diferenciado 
de Contratações/RdC, lei nº 12.462/11, além 
de agregar diversos temas relacionados a 
contratações públicas.

APLICAÇÃO DA LEI 14.133/21

O advogado paulo Gomes de Oliveira filho, 
atuante em direito da Comunicação e 
licitações públicas, defende que a nova lei seja 
aplicada pelas autoridades apenas ao final 
do período de transição. a segunda parte do 
artigo será publicada na próxima edição da 
Cenp em Revista, que estará disponível em 
meados de agosto

lei 14.133

Conheça a íntegra da nova Lei: https://bit.ly/3hUwZFi

A lei 14.133/21 se aplica para 
as Administrações Públicas dire-
tas, autárquicas e fundacionais da 
União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios.

Estados e Municípios podem ter 
legislação própria e complemen-
tar à lei 14.133, desde que não co-
lida com qualquer disposição des-
ta última.

Não são abrangidas por essa lei 
as empresas públicas, as socieda-
des de economia mista e suas sub-
sidiárias, as quais são regidas pela 
lei 13.303/16 (Estatuto da Empre-
sa Estatal).

Não se subordinam à lei 14.133 
contratações sujeitas a normas pre-

vistas em legislação própria, como 
é o caso de licitações de serviços 
publicitários as quais são regidas 
pela lei 12.232/10, ainda que, com-
plementarmente, sejam aplicáveis 
a Lei 8.666/93 (excepcionalmen-
te até 31 de março de 2023) ou a 
14.133.

Durante dois anos a partir da vi-
gência da Lei 14.133, publicada 
em 1º. de abril de 2021, poderão 
ser aplicadas, complementarmen-
te à lei 12.232, ou a lei 8.666 ou a lei 
14.133, a critério da administração 
pública que realiza o certame, na 
escolha de uma delas. Mas não po-
dem ser adotadas com mesclagem 
entre uma e outra.

A nosso ver, é conveniente que 
durante os próximos dois anos, ou 
seja, até 31 de março de 2023, nos 
certames de serviços publicitários, 
seja adotada complementarmente 
a lei 8.666, uma vez que em relação 
à 14.133 ainda teremos interpreta-
ções diversas quanto à sua aplica-
ção complementar. Já em relação 
à 8.666, a administração pública, 
assim como as agências de publi-
cidade a serem contratadas, já têm 
conhecimento suficiente quanto à 
sua aplicabilidade complementar 
à lei 12.232 e sabem como realizar 
o processo licitatório de forma hí-
gida, assim como uma contratação 
adequada às exigências legais.
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ADOÇÃO DOS PRINCÍPIOS GERAIS QUE REGEM AS LICITAÇÕES PÚBLICAS

A nova lei, como não poderia 
deixar de ser, dispõe a absoluta 
observação dos princípios que re-
gem as licitações públicas, como 
da legalidade, da impessoalida-
de, da moralidade, da publicida-
de, da eficiência, do interesse pú-
blico, da probidade administrativa, 
da igualdade, do planejamento, da 
transparência, da eficácia, das se-
gregações de funções, da motiva-
ção, da vinculação ao edital, do 
julgamento objetivo, da seguran-
ça jurídica, da razoabilidade, da 
competitividade, da proporciona-
lidade, da celeridade, da economi-
cidade e o desenvolvimento nacio-
nal sustentável.

Portanto, mantém o amparo 
constitucional, tal como a lei 8.666.

A lei 14.133 trouxe novidades 
quanto à maior transparência do 
procedimento licitatório, quanto 
à sua maior celeridade e quanto ao 
controle na execução do objeto da 
contratação. 

Entretanto, em relação à comple-
mentação à lei 12.232, a nosso ver, 
não ocorreram substanciais alte-
rações, mesmo porque a lei 12.232 
foi um marco fundamental para 
a adoção desses mesmos critérios 
para que a Administração Públi-
ca obtivesse, através do processo 
licitatório, as melhores contrata-
ções de serviços publicitários, se-
ja quanto à qualidade técnica dos 
serviços, seja quanto ao preço.

É de se lembrar que no exame, 
avaliação e julgamento das Pro-
postas Técnicas, que são a base pa-

ra a melhor contratação dos servi-
ços pela Administração Pública, 
a lei 12.232 trouxe a exigência da 
apresentação de proposta apócri-
fa, julgada por uma Subcomissão 
Técnica composta de profissio-
nais com expertise em publicida-
de e sem que seus componentes 
tivessem conhecimento de quem 
são os proponentes. Isso garante 
a aplicação dos princípios gerais 
que regem as licitações públicas, 
tais como a isonomia, moralidade, 
transparência, vinculação ao edi-
tal, além de outros.

Aliás, tais critérios trazidos pe-
la Lei 12.232 acabaram sendo 
adotados por outras licitações 
públicas, como as do Estatuto da 
Empresa Estatal e mesmo pela 

nova lei 14.133.
Manteve a lei 14.133 as regras do 

que são serviços de natureza con-
tínua – como é o caso dos servi-
ços de publicidade – e a eventual 
repactuação dos contratos, utili-
zada para serviços contínuos, co-
mo forma de manutenção do equi-
líbrio econômico-financeiro do 
contrato.

Tal como a lei 12.232, a Lei 
14.1333 inverteu a ordem das fa-
ses do processo licitatório, colo-
cando a fase habilitatória em quin-
to lugar, depois da apresentação 
das propostas técnica e de preços, 
depois do julgamento dessas pro-
postas. Ou seja, somente apresen-
tará os documentos de habilitação, 
a licitante vencedora do certame 
quanto à Proposta Técnica e a de 
Preço. Na sua não apresentação, as 
demais, na ordem de classificação 
e que já tiverem sido classificadas 
nas Propostas Técnica e de Preço, 
é que deverão apresentar os docu-
mentos de Habilitação.

Alterou-se a denominação de 
Comissão de Licitação (permanen-
te ou especial) para Comissão de 
Contratação, mas com a mesma fi-
nalidade: receber, examinar e julgar 
documentos relativos às licitações e 
aos procedimentos auxiliares.

Adotou-se mais uma figura – a 
do agente de contratação – pessoa 
designada entre os servidores da 
administração pública, para acom-
panhar o trâmite da licitação, dar 
impulso ao procedimento licita-
tório e executar outras atividades 

dr. paulo Gomes de 
Oliveira filho
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necessárias ao bom andamento do 
certame até a homologação.

Caberá a ele impedir que sejam 
praticados atos que comprome-
tam ou restrinjam o caráter com-
petitivo do processo licitatório; 
que estabeleçam distinções em ra-
zão da naturalidade, da sede ou do 
domicílio dos licitantes; que sejam 
impertinentes ou irrelevantes pa-
ra o objeto específico do contra-
to e outros.

Na lei 14.133 procurou-se redu-
zir formalidades que, de há muito, 
vêm causando transtornos à con-
clusão dos procedimentos licita-
tórios. Ressalva-se, por exemplo, o 
desatendimento de exigências me-
ramente formais que não compro-
metam a aferição da qualificação 
do licitante ou a compreensão do 
conteúdo de sua proposta, deixan-
do de ser um elemento para a eli-
minação do concorrente. 

Tanto assim é que a nova lei 
dispõe que no julgamento, serão 
desclassificadas as propostas que 
“contiverem vícios insanáveis” ou 
“apresentarem desconformidade 
com quaisquer outras exigências 
do edital, desde que insanável”.

O reconhecimento de firma so-
mente será exigido quando hou-
ver dúvida de autenticidade, salvo 
disposição legal. Os atos serão pre-
ferencialmente digitais, de forma 
a permitir que sejam produzidos, 
comunicados, armazenados e va-
lidados por meio eletrônico.

As licitações serão realizadas 
preferencialmente sob a forma ele-
trônica, admitida a utilização da 
forma presencial, desde que moti-
vada, devendo a sessão pública ser 

registrada em ata e gravada em áu-
dio e vídeo.

No caso de serviços publicitários 
e levando em consideração que o 
Plano de Comunicação, que com-
põe a Proposta Técnica, deva ser 
apresentada numa Via Não Iden-
tificada, essa possibilidade de en-
caminhamento da proposta técni-
ca sob a forma eletrônica, se viável, 
exigirá maiores cuidados para que 
não haja a quebra do princípio da 
não identificação do proponente, 
antes da fase própria para isso.

A fase preparatória do processo 
licitatório exige o planejamento e 
compatibilização com o plano de 
contratações anuais facultada pela 
nova lei, com o objetivo de racio-
nalizar as contratações dos órgãos 
e entidade da administração pú-
blica, garantir o alinhamento com 
o seu planejamento estratégico e 
subsidiar a elaboração das respec-
tivas leis orçamentárias.

Um dos elementos importantes 
para a fase preparatória, abordan-
do considerações técnicas, merca-
dológicas e de gestão que podem 
interferir na contratação, é a moti-
vação das condições do edital, tais 
como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante in-
dicação das parcelas de maior re-
levância técnica ou valor signifi-
cativo do objeto e de qualificação 
econômico-financeira, justificati-
va dos critérios de pontuação e jul-
gamento das propostas técnicas, 
nas licitações com julgamento por 
melhor técnica ou técnica e preço, 
e justificativa das regras pertinen-
tes à participação de empresas em 
consórcio.

Como é sabido, a publicidade é 
atividade de notória especializa-

lei 14.133

A nova lei, dispõe a 
absoluta observação dos 

princípios que regem 
as licitações públicas, 
como da legalidade, 
da impessoalidade, 
da moralidade, da 

publicidade, da 
eficiência, do interesse 
público, da probidade 

administrativa, 
da igualdade, do 
planejamento, da 
transparência, da 

eficácia, da segregações 
de funções, da 
motivação, da 

vinculação ao edital, do 
julgamento objetivo, 

da segurança jurídica, 
da razoabilidade, da 
competitividade, da 
proporcionalidade, 

da celeridade, da 
economicidade e o 
desenvolvimento 

nacional sustentável”



ção, assim reconhecida, inclusive, 
pelo artigo 25 da Lei 8.666 que, ao 
dispor que é inexigível a licitação 
quando houver inviabilidade de 
competição para a contratação de 
serviços técnicos enumerados pelo 
artigo 13 da mesma lei (dentre os 
quais, os de publicidade), destaca 
a excepcionalidade de que, no ca-
so de publicidade e divulgação, es-
sa inexigibilidade não é aplicável.

A mesma disposição é repetida 
pela lei 14.133, em seu artigo 74, 
inciso III.

Pelo próprio reconhecimento da 
especialização da atividade publi-
citária, constata-se que a Técnica 
deve se sobrepor ao Preço, na ava-
liação e julgamento das Propostas 
Técnica e de Preço, para a contra-
tação de serviços publicitários. 

Assim é que, como regra, em se 
realizando licitações de serviços 
publicitários pelo tipo de Técnica 
e Preço, é dado peso 70 à Técnica e 
30 ao Preço.

Malgrado essa regra adotada nas 
licitações e o próprio reconheci-
mento da lei quanto à notória es-
pecialização dos serviços, de vez 
em quando um Tribunal de Con-
tas dos Estados questiona o porquê 
dessa diferença de pesos.

A justificativa de adoção de tais 
pesos está em que os serviços a 
serem contratados são de notória 
especialização e até mesmo a ava-
liação e julgamento da Proposta 
Técnica (cujo Plano de Comuni-
cação se constitui, basicamente, 
na elaboração de uma campanha 
publicitária simulada, destinada a 
demonstrar a qualificação técnica 
da licitante) é realizada por pro-

fissionais com expertise no setor, 
já que o artigo 10 da Lei 12.232 
determina que se constitua uma 
Subcomissão Técnica composta, 

no mínimo, por três profissionais 
de comunicação/marketing/pu-
blicidade com curso superior na 
área ou que exerçam efetivamen-

te essa atividade.
Com o advento da nova lei, cons-

tata-se que o artigo 18, inciso IX, 
destaca exatamente a determina-
ção de que, quanto às exigências 
de qualificação técnica, sejam ve-
rificadas as parcelas de maior re-
levância técnica ou valor signifi-
cativo do objeto e justificativa dos 
critérios de pontuação e julgamen-
to das propostas técnicas nas licita-
ções com julgamento por melhor 
técnica ou técnica e preço.

As fases de preparação do pro-
cesso licitatório de certa forma re-
petem as fases hoje exigidas pe-
la lei 8.666 e serão aplicáveis à lei 
12.232, obrigatoriamente, a partir 
de 1º de abril de 2023, naquilo que 
não contrariar as disposições des-
ta última norma legal.

Inaplicável, portanto, as disposi-
ções quanto à necessidade de pro-
jeto básico ou executivo, com de-
talhamento dos quantitativos, uma 
vez que não se sabe quais serão as 
campanhas publicitárias a serem 
executadas durante a vigência do 
contrato e, consequentemente, o 
seu custo.

O objeto do contrato continu-
ará sendo a prestação de serviços 
publicitários na elaboração e exe-
cução de campanhas que sejam 
de conveniência e ou necessidade 
da Administração Pública, a cri-
tério desta.

Continuará sendo aplicado o 
disposto no artigo 6º da Lei 12.232, 
que dispõe que as informações su-
ficientes para que os interessados 
elaborem as propostas serão esta-
belecidas em um briefing, de for-
ma precisa, clara e objetiva.
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No caso de serviços 
publicitários e levando 

em consideração 
que o Plano de 

Comunicação, que 
compõe a Proposta 

Técnica, deva ser 
apresentada numa 

Via Não Identificada, 
essa possibilidade de 
encaminhamento da 
proposta técnica sob 
a forma eletrônica, 

se viável, exigirá 
maiores cuidados 

para que não haja a 
quebra do princípio da 

não identificação do 
proponente, antes

da fase própria
para isso”
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A TV 3.0, tecnologia atualmente 
em fase inicial de desenvolvimento, 
promete segmentação geográfica 
utilizando o mesmo canal. Para além 
das aplicações advindas da integração 
com a internet, a TV 3.0 possibilitará a 
segmentação geográfica de conteúdo 
não sincronizado em um mesmo 
canal, afirma Luiz Fausto (foto), 
coordenador  do Módulo Técnico do 
Fórum SBTVD, segundo informação 
publicada pelo Tele Síntese.

Sete universidades estão realizando 
testes com mais de trinta tecnologias 
para definir quais delas terão melhor 
desempenho na entrega da TV 3.0 e 
de seus requisitos.

Leia em https://bit.ly/3B2255e

Pyr Marcondes, colunista do Meio & 
Mensagem, informa que os Estados 
Unidos investem US$ 65 bilhões para 
que todo lar do país tenha banda larga. 
“No mundo de hoje, é exatamente 
o acesso à infraestrutura digital que 
faz lá sua parte na inclusão social, 
via distribuição de conhecimento e 

educação a distância, em um país 
continente como o nosso”, afirma 
Pyr. “Conhecimento, educação e 
capacitação serão sempre a base para 
tirarmos parte relevante da população 
de sua situação de alijamento social e 
baixíssima perspectiva de melhoria de 
vida. Alta conexão contribui para isso 

com uma velocidade e capilaridade 
que o ensino e a distribuição de 
conhecimento analógico jamais 
conseguirão”, diz.

Pyr relata que cerca de 60% dos 
lares brasileiros têm já banda larga fixa 
e cerca de 80% da população tem 
acesso à banda larga móvel. 

Leia artigo completo em
https://bit.ly/3B6ko9l

Cento e trinta países subscreveram 
um plano da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico para tributação mínima 
de multinacionais, divulgado no 
começo de julho. O Brasil é um dos 
signatários da proposta, assim como 
países da União Europeia, Estados 
Unidos, Reino Unido e China.

A iniciativa foi desenvolvida ao 
longo dos últimos seis anos com o 
objetivo de garantir que empresas 
digitais paguem tributos em todas 
as jurisdições onde gerem receita, 

mesmo que não tenham sede 
comercial ali. 

Apenas nove países não aderiram à 
proposta, que tornou-se mais ampla 
que seu escopo original, de cobrir 
apenas as big tech. Pela proposta 
apresentada, o imposto recairá sobre 
todas as multinacionais que faturem 
ao menos 20 bilhões de euros por 
ano e tenham margem de lucro 
antes de impostos acima de 10% 
– exceto por empresas de setores 
extrativistas e financeiros.

https://bit.ly/3r7Tw4c

Foi criado na primeira semana 
de julho o grupo de trabalho 
Aperfeiçoamento da Legislação 
Brasileira – Internet da Câmara dos 
Deputados, que vai emitir parecer 
sobre o PL 2630/20, do Senado, que 
institui a Lei Brasileira de Liberdade, 
Responsabilidade e Transparência na 

Internet. O projeto foi apresentado 
pela deputada Bruna Furlan, do PSDB 
de São Paulo, coordenadora do plano 
de trabalho.

Composto por 13 integrantes e 
com prazo de 90 dias para conclusão 
das atividades, prorrogável por igual 
período, o grupo tem como relator o 
deputado Orlando Silva.

Lei mais no site Tele Síntese:
https://bit.ly/3z0PpJU

noVa Tecnologia 
de TV promeTe mais 
segmenTaÇÃo

Banda larga em Todo lar americano

Brasil adere a plano de imposTo 
para mulTinacionais

cÂmara insTala 
grupo de TraBalho 

na MÍdia Artigos de interesse publicados nas 
últimas semanas
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A publicidade sempre foi uma atividade jovem, feita 
por jovens – de idade e de cabeça. Quando toda esta 

juventude se encontrou com a mídia digital, houve uma 
explosão, das grandes. Explosão de criatividade, de opor-
tunidades, de novas fronteiras. Vivemos em meio a esta 
explosão já há alguns anos, em toda a sua plenitude. Há 
quem acredite que ela durará muito tempo ainda antes de 
encontrar alguma estabilidade. Outros já acham que ela 
permanecerá assim para sempre.

Em qualquer caso, a explosão atingiu o modelo de ne-
gócios da publicidade, fato tantas vezes tratado nas pá-
ginas da CENP em Revista, assim como por toda a im-
prensa. 

O CENP, Fórum da Autorregulação do Mercado Pu-
blicitário, criado para discussões desta natureza, tem se 
mostrado alinhado com os novos tempos, em especial pe-
la ação do seu Comitê Técnico Digital, CTD, liderado atu-
almente por Patrícia Garrido, executiva do NuBank. Ela e 
os demais integrantes do CTD estão iniciando uma nova 
rodada de discussões sobre as questões que permeiam os 
negócios de mídia na internet. “Há algumas premissas bá-
sicas, que não mudam, como transparência, isonomia, se-
gurança jurídica para as partes envolvidas, mas está claro 
que vivemos um novo momento da comunicação digital, 
impulsionado inclusive pela pandemia e maior consumo 
do digital”, diz Patrícia. “O mercado está em transforma-
ção e precisamos acompanhar esse processo. Temos um 
comitê plural com representantes de todos os setores de 
interesse – Agências, Anunciantes, Meios - e chegaremos 
a novas recomendações, que sejam benéficas ao mercado”. 

O CENP foi criado, há quase 23 ano, para ser ambien-
te de concórdia no mercado publicitário, reunindo todos 
os líderes imbuídos da reflexão sobre o papel da ativida-
de na promoção da economia e do bem-estar social. Isso 
vale fundamentalmente para a evolução e prosperidade 
dos agentes do negócio da publicidade.

Caio Barsotti

REDISCUSTINDO 
OS NEGÓCIOS 
NA INTERNET
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