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Mais uma novidade do CENP-Meios: 

todos os valores apresentados pelo 

painel serão disponibilizados também 

em dólar. No momento, a informação 

já foi acrescentada às publicações 

referentes a 2021 e 2020. Até o final de 

agosto, estarão disponíveis também os 

dados em dólar para os demais períodos, 

desde a criação do sistema, em 2017.

O critério de conversão é o valor do 

dólar comercial de venda no último dia 

de cada mês, segundo dados do Banco 

Central, o que indica um investimento 

em mídia via agências nos primeiros 

três meses do ano da ordem de US$ 

522 milhões. Em 2020, o investimento 

chegou a US$ 2,7 bilhões.

Para saber mais sobre o CENP-Meios, 

como é produzido e o seu significado 

para a atividade publicitária, veja este 

vídeo https://bit.ly/3fMIBJ2

Com a aprovação pelo Conselho 

Superior das Normas-Padrão da 

Resolução 03/2021 – Compromissos 

com Pesquisa de Mídia – Anexo “A” 

das Normas-Padrão da Atividade 

Publicitária, foi atualizado o Gabarito 

de Pontos e também um novo 

Simulador de Pontos, ferramenta 

que facilita a escolha e definição dos 

serviços de pesquisa de mídia que 

melhor atendam aos interesses dos 

clientes-anunciantes das agências 

em sintonia com os compromissos 

técnicos previstos para manutenção 

da Certificação de Qualificação 

Técnica do CENP.

O novo Simulador torna mais 

simples e transparente o caminho para 

obtenção, renovação e manutenção 

da Certificação, possibilitando 

a verificação, de imediato, da 

conformidade das pesquisas a serem 

adquiridas pela agência, à luz das 

recomendações do Anexo “A” 

das Normas-Padrão da Atividade 

Publicitária.

Conheça o novo Simulador de 

pontos em https://bit.ly/3CDl72w

A Resolução 03/2021 está disponível 

em https://bit.ly/3jEdArL

Para dúvidas com o acesso ou 

mais informações, escreva para 

certificacao@cenp.com.br 

CENP-MEIOS EM DÓLAR SIMULADOR DE PONTOS ATUALIZADO

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/cenp

www.twitter.com/o_CENP

Confira tudo o que aconteceu 

ontem na live “Melhores práticas 

no mercado publicitário brasileiro”, 

um papo com Daniel Queiroz, Mario 

D’Andrea, Caio Barsotti, Alexandre 

Skowronsky e Fernando Silveira, 

presidentes respectivamente da 

Fenapro, Abap nacional, CENP, Abap 

Rio Grande do Sul e Sinapro gaúcho. 

A mediação foi do jornalista Alexandre 

Lemos. A live foi parte do lançamento 

da campanha “Agência de Publicidade 

não é tudo igual” no Rio Grande do Sul 

https://youtu.be/5GWp6IDlLcU

LIVE SOBRE MELHORES PRÁTICAS



Já são 78 as agências de publicidade 

certificadas pelo CENP na Bahia. Este 

número tende a crescer à medida em 

que são processados os pedidos de 

certificação que continuam chegando 

à entidade. 

Vera Rocha Dauster, presidente 

do Sinapro-Bahia, lembra que boa 

parte dos resultados observados 

neste ano na Bahia estão associados 

à campanha ‘Agência de Publicidade 

não é tudo igual’, veiculada em todos 

os meios de comunicação da Bahia 

a partir de abril e que contou com 

o apoio das Delegacias Regionais 

do Sinapro-Bahia. “A campanha 

foi fundamental. Ela nos ajudou a 

mostrar aos anunciantes baianos que 

temos os melhores talentos e eles 

devem ser prestigiados”, garante ela. 

“Os anunciantes perceberam que 

precisam fazer boas escolhas na hora 

de selecionar sua agência, que é bom 

para os negócios separar o joio do 

trigo. A Certificação é documento 

decisivo nesta escolha, inclusive do 

ponto de vista do ambiente legal”. 

“A Certificação do CENP não é 

apenas uma obrigação mínima; é 

a demonstração formal, auditada 

com método e transparência, da 

disposição da agência em oferecer 

uma contribuição de valor ao negócio 

do seu cliente-anunciante”, explica 

Américo Neto, presidente do capítulo 

local da Abap Bahia. “Ao contratar 

uma agência certificada, o anunciante 

pode ter a certeza de que está 

trazendo para dentro da sua empresa 

um interlocutor capaz de alavancar 

vendas e lucros”.

“Os anunciantes percebem a 

publicidade como estratégica e que 

precisa ser bem assessorado na hora 

de investir”, diz Cláudio Carvalho, 

membro do Conselho Superior 

do CENP. “Os veículos também 

perceberam esta mobilização, tanto 

que tivemos bom engajamento à 

campanha em todo o estado, capital e 

interior. Ao todo, quase trinta veículos 

participaram da campanha, com bons 

níveis de engajamento e respostas 

do mercado, como apuramos em 

pesquisa. A percepção de valor da 

Certificação de Qualificação Técnica, 

que já era alta antes da campanha, 

cresceu ainda mais”. 

Ao lado da campanha, em parceria 

com o Sinapro-Bahia, o CENP 

desenvolveu ações com objetivo de 

ampliar o conhecimento sobre a 

importância das agências certificadas, 

fortalecer seus diferenciais e engajá-

las na promoção do valor da 

Certificação de Qualificação Técnica. 

Foi realizado em julho, um encontro 

virtual com agências certificadas na 

Bahia e o presidente do CENP, para 

esclarecimento de dúvidas, troca de 

informações e esclarecimentos gerais. 

Mais encontros como este podem 

acontecer nas próximas semanas.

BAHIA: CAMPANHA FAZ AUMENTAR NÚMERO DE 
AGÊNCIAS CERTIFICADAS PELO CENP 
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Em julho de 2021, o CENP recebeu 63 pedidos de 

certificação ou revalidação, dos quais 54 prosseguiram 

em análise. Em 2 de agosto, havia 1.165 agências 

certificadas pela entidade.

Mais informações em https://bit.ly/3sn9tUM

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:

vera Rocha dauster, 
presidente do sinapro-bahia
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02/2021

RESOLUÇÃO DO CENP ESCLARECE SOBRE 
APLICAÇÃO DO ADENDO AO ANEXO B
Resolução informa que, em razão de limitações, o adendo não se aplica às 
licitações públicas reguladas pela lei 12.232/10 e demais contratações que 
impeçam a aplicação de sua integralidade

OConselho Superior das 
Normas-Padrão aprovou 
em reunião realizada em 

28 de julho, a Resolução 02/2021, 
esclarecendo que o Adendo ao 
Anexo B das Normas-Padrão da 
Atividade Publicitária não se apli-
ca às licitações públicas reguladas 
pela lei 12.232/10 e demais con-
tratações que impeçam a aplica-
ção de sua integralidade.

A Resolução informa que o 
Adendo ao Anexo B, aprovado 
em 16 de julho de 2019, “é apli-
cável apenas como norteador nas 
negociações em aberto, sendo ne-
cessário o pleno conhecimento 
dos serviços demandados, bem 
como volumes e espécie, conside-
rando entre outros pontos, o in-
vestimento em mídia realizado 
em veículos aderentes ao ambien-
te de autorregulação e a fixação 
do desconto-padrão, que tem ori-
gem quando da execução do plano 

de mídia. No caso de concorrên-
cias, sejam elas públicas ou priva-
das, que não contenham essas pre-
missas, a aplicabilidade do adendo 
torna-se inviável”, explica a Reso-
lução. O Anexo B das Normas-Pa-
drão trata do Sistema Progressivo 
de Serviços/Benefícios. 

Embora destinado ao ambiente 
privado da autorregulação, a Reso-
lução esclarece que, diante das pre-
ocupações sobre a incompreensão 
ou aplicação incorreta do Adendo 
por parte de anunciantes públi-
cos, foi constituído um grupo de 
trabalho para estudar o tema, que 
contou com a participação de re-
presentantes da esfera pública. A 
conclusão dos trabalhos ressaltou 
a existência de uma série de invia-
bilidades da aplicação do Adendo 
pela Administração Pública, em 
razão de exigências legais e de or-
dem procedimental que seus agen-
tes devem cumprir. 

A Resolução considera “dever 
de quem participa de concorrên-
cias analisar com atenção os edi-
tais e quando identificar pontos 
contrários à legislação em vigor 
apontá-los de forma expressa à 
comissão de licitação, inclusive 
e especialmente as cláusulas que 
possam inibir a concorrência ou 
caracterizarem a oferta de pre-
ços vis ou que impliquem na des-
qualificação dos serviços a serem 
prestados” e recomenda “que to-
dos os que participem de licita-
ções públicas estejam comprome-
tidos com a higidez do processo 
licitatório que deve atender aos 
princípios do artigo 37 da Cons-
tituição Federal”. 

A Resolução comunica, por fim, 
a criação e instituição de comitê, a 
ser composto por anunciantes da 
administração pública direta e in-
direta, de agências e meios dedica-
do a estudar o tema.

Conheça a íntegra da nova Resolução em https://bit.ly/2TJ0qRp

As Normas-Padrão da Atividade Publicitária estão disponíveis em português, inglês e espanhol:
https://cenp.com.br/documentos/normas-padrao

Também no link acima, você conhece o Anexo B, que trata do Sistema Progressivo de Serviços/
Benefícios e o Adendo ao Anexo B, aprovado em 16/07/19



inOvaÇÃO

CENP-MEIOS CONTA COM AGÊNCIAS 
NÃO CERTIFICADAS EM SEU PAINEL
são quatro as novas integrantes, ampliando ainda mais a 
representatividade do sistema, que mede o investimento em mídia via 
agências com grau de precisão sem precedente no mundo

OCENP-Meios já conta com 
a participação em seu pai-
nel de quatro agências de 

publicidade não certificadas. São 
elas a Jussi, a i-Cherry, a Mirum e a 
Blinks Essence, todas agências di-
gitais. “É um passo importante e 
inovador para o CENP-Meios”, diz 
Caio Barsotti, presidente do CENP. 
“Toda agência é bem-vinda para 
enriquecer ainda mais o painel. Há 
um número considerável de agên-
cias que, por diferentes motivos, 
preferem não se habilitar a obter a 
Certificação de Qualificação Técni-
ca, mas é importante que elas parti-
cipem do CENP-Meios, ampliando 
assim ainda mais a representativi-
dade das agências no investimen-
to em mídia no mercado publicitá-
rio brasileiro.”

Paula Puppi, conselheira do 
CENP, foi a incentivadora da ade-
são destas agências, todas perten-
centes ao grupo WPP. Para Paula, 
Chief Transformation Officer da 
WPP, “a adesão destas agências é 
indispensável, pois elas hoje auto-
rizam um volume bastante repre-
sentativo da mídia digital do mer-

cado. E não estamos falando aqui 
apenas de ter mais informação so-
bre participação de cada meio, mas 

sim de ter melhor visão sobre o in-
vestimento total que o mercado tem 
realizado”.

O Conselho Superior das Nor-
mas-Padrão aprovou a participa-
ção no CENP-Meios de agências 
não certificadas no começo des-
te ano. Para participar do CENP-
Meios, a agência precisa ser usuária 
de um sistema de gestão homolo-
gado. Atualmente os sistemas da 
AdSolutions, Microuniverso, Pu-
bli, VBS, iClips e Operand já estão 
prontos para tornar possível o en-
vio dos dados ao CENP, median-
te comando exclusivo e expresso 
da agência. Basta a assinatura de 
um termo de adesão, no qual há o 
compromisso de enviar os dados 
nos prazos combinados, atenden-
do também a algumas recomenda-
ções no preenchimento dos Pedidos 
de Inserção. “Se a agência é usuária 
dos softwares homologados pelo 
CENP-Meios, a decisão de adesão é 
simples, sem qualquer necessidade 
de investimento ou custo”, diz Caio. 
Caso a agência opere em um siste-
ma não homologado, há possibili-
dade de homologação.

As agências não certificadas interessadas em aderir ao CENP-Meios podem enviar e-mail para 
cenpmeios@cenp.com.br ou telefonar para 11 4858 8043, ramal 2368.

Saiba mais sobre o CENP-Meios em https://cenp.com.br/cenp-meios-apresentacao
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Não estamos falando 
aqui apenas de ter 

mais informação sobre 
participação de cada 
meio, mas sim de ter 
melhor visão sobre o 

investimento total que o 
mercado tem realizado”

paula puppi
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CONHEÇA A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
na segunda parte deste artigo, o advogado paulo Gomes de Oliveira filho 
segue explicando as características da nova lei de licitações que, segundo 
defende, 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.

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 primeira parte deste artigo foi publicada na edição de julho da Cenp em Revista, que pode ser 
acessada aqui: https://cenp.com.br/Site/cenp_revista/EDICAO_75.pdf

lei 14.133

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

MODALIDADES DE 
LICITAÇÕES
A lei 14.133 estabeleceu como mo-
dalidades de licitação o  pregão, a 
concorrência; o concurso; o leilão; 
o diálogo competitivo.

Como é sabido, a única modali-
dade aplicável para a contratação 
de serviços publicitários, dentre os 
relacionados pelo artigo 28 da Lei 
14.133, é a de concorrência.

Pregão é inaplicável, seja porque 
se trata de modalidade possível de 
ser utilizada somente na contrata-
ção de serviços comuns (o que pu-
blicidade não é) e por ser, sempre, 
de melhor preço. O que também a 
lei 12.232 não permite.

Convite e Tomada de preços não 
foram previstos na lei 14.133, sen-

do aplicáveis, portanto, até o térmi-
no de vigência da lei 8.666 (e desde 
que não seja adotada, desde logo, a 
lei 14.133).

Leilão, concurso e diálogo com-
petitivo não são aplicáveis na con-
tratação de serviços de publicida-
de.

Essa nova modalidade – diálo-
go competitivo – é restritiva a con-
tratações em que a Administração 
Pública vise contratar objeto que 
envolva inovação tecnológica ou 
técnica e/ou impossibilidade de as 
especificações técnicas serem de-
finidas com precisão suficiente ou 
impossibilidade do  órgão ou enti-
dade ter sua necessidade satisfeita 
sem a adaptação de soluções dispo-
níveis no mercado.

Nenhum desses casos alcança os 
serviços publicitários.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Quanto os Critérios de Julgamen-

to, a lei 12.232 é incisiva de que dois 
são os critérios possíveis: Melhor 
Técnica ou Técnica e Preço.

Portanto, se aplicam os critérios 
dispostos por lei específica, como é 
o caso da Lei 12.232.

A lei 14.133 dispõe sobre o julga-
mento por Técnica e Preço, assim 
como por Melhor Técnica, da se-
guinte forma:

O julgamento por Técnica e Pre-
ço considerará a maior pontuação 
obtida a partir da ponderação, se-
gundo fatores objetivos previstos 
no edital, das notas atribuídas aos 
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CONHEÇA A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

aspectos de técnica e de preço da 
proposta.

A opção por esse critério – Téc-
nica e Preço – deverá ser verifica-
da por estudo técnico preliminar 
que demonstre que a avaliação e 
a ponderação da qualidade técni-
ca das propostas que superarem 
os requisitos mínimos estabeleci-
dos no edital forem relevantes aos 
fins pretendidos pela Administra-
ção nas licitações para contratação 
de “serviços técnicos especializados 
de natureza predominantemente 
intelectual, caso em que o critério 
de julgamento de técnica e preço 
deverá ser preferencialmente em-
pregado”.

Além de outros serviços elenca-
dos pelo citado artigo 36, parágrafo 
1º, o inciso III dispõe que também 
serão preferencialmente contrata-
dos pelo critério de Técnica e pre-
ço, os “bens e serviços de tecnologia 
da informação e de comunicação”, 
que não se confundem com os de 
publicidade.

Com a atual lei 14.133, elimina a 
dúvida a respeito do percentual do 
peso aplicável à Técnica e ao Preço. 
O parágrafo 2º do artigo 36 supra-
citado, dispõe que:

“No julgamento por técnica e pre-
ço, deverão ser avaliadas e ponde-
radas as propostas técnicas e, em 
seguida, as propostas de preço apre-
sentada pelos licitantes, na propor-
ção máxima de 70% de valoração 
para a proposta técnica”.

Tal como hoje já adotado, com 
aplicação da lei 12.232 e da 8.666, 
o julgamento por melhor técnica e 
por técnica e preço leva em consi-
deração a verificação da capacita-

ção e da experiência das licitantes 
comprovadas por meio de atesta-
dos de outros serviços previamente 
realizados; notas aplicadas a quesi-
tos de natureza qualitativa, consi-
derados a demonstração de conhe-
cimento do objeto, a metodologia 
e o programa de trabalho, a quali-
ficação das equipes técnicas; a atri-
buição de notas por desempenho 
das licitantes em contratações an-
teriores.

Com a adoção do critério trazido 
pela Lei 12.232, também agora a no-
va lei 14.133 determina que a pro-
posta técnica será examinada e jul-
gada por banca de, no mínimo, três 
membros composta por servidores 
pertencentes aos quadros perma-
nentes da Administração Pública 
e por profissionais contratados por 
conhecimento técnico, experiência 
ou renome, desde que supervisiona-
dos por profissional(is) nomeado(s) 
pela administração pública.

HABILITAÇÃO
Os documentos de habilitação 

exigidos pela lei 14.133 repetem, de 
certa forma, os estabelecidos pela 
Lei 8.666 (jurídica, técnica, fiscal, 
social e trabalhista e econômico-fi-
nanceira).

A apresentação desses documen-
tos é exigida apenas pelo licitan-
te vencedor, exceto quando a fase 
de habilitação anteceder a de jul-
gamento.

Verifica-se a intenção da nova lei 
em flexibilizar eventuais falhas das 
licitantes, no atendimento às exi-
gências do edital, ao estabelecer 
em seu artigo 64, parágrafo primei-
ro, que a comissão de licitação, no 

exame dos documentos de habili-
tação, poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância dos 
documentos e sua validade jurídi-
ca, mediante despacho fundamen-
tado, registrado e acessível a todos, 
atribuindo-lhes eficácia para fins 
de habilitação e classificação.

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE 
LICITAÇÃO

Os prazos mínimos para apresen-
tação de propostas, contados a par-
tir da data de divulgação do edital 
de licitação, para os serviços publi-
citários (com a adoção dos crité-
rios de julgamento de Melhor Téc-
nica ou Técnica e Preço) passam de 
45 dias para 35 dias úteis.

A publicidade do edital de lici-
tação será realizada mediante di-
vulgação no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), fa-
cultada a publicação também em 
sítio eletrônico oficial do ente ou 
órgão responsável pela licitação. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO
A nova lei 14.133 dispõe que pa-

ra a contratação de serviços como 
a publicidade, que envolva valores 

dr. paulo Gomes de 
Oliveira filho
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inferiores a R$ 50 mil, é dispensá-
vel a licitação.

Destacamos que esse valor, en-
tretanto, aplicado em publicidade 
institucional pela administração 
pública, engloba todos os serviços 
publicitários que vierem a ser rea-
lizados no período de doze meses, 
ou seja, criação/concepção de pe-
ças e campanhas publicitárias, pro-
dução física ou digitais dessas pe-
ças/campanhas e veiculação.

Não se pode contratar outros ser-
viços de publicidade, nesse perío-
do, em que já tenha sido utilizada a 
verba de até cinquenta mil reais, em 
publicidade.

CONTRATO ADMINISTRATIVO
A lei 14.133 mantém praticamen-

te as mesmas condições para o con-
trato administrativo, previstas pe-
la lei 8.666.

Traz como novidade, como con-
dição para a eficácia do contrato e 
de seus aditamentos, a divulgação 
no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), no prazo de vinte 
dias úteis, no caso de licitação.

MEIOS ALTERNATIVOS 
DE RESOLUÇÃO DE 
CONTROVÉRSIAS

A nova lei acompanhou a ten-
dência quanto à solução de confli-
tos, mediante a adoção de meios 
alternativos. No caso, através de 
conciliação, mediação, resolução 
de disputas e arbitragem, para so-
lução de controvérsias relaciona-
das a direitos patrimoniais disponí-
veis, tais como o restabelecimento 
do equilíbrio econômico-financei-
ro do contrato, ao inadimplemen-

to de obrigações contratuais por 
quaisquer das partes e ao cálculo 
de indenizações. 

A adoção dos meios alternativos 
de resolução de controvérsias de-
verá constar do edital e do contrato 
administrativo.

DAS IMPUGNAÇÕES, PEDIDOS 
DE ESCLARECIMENTO E 
RECURSOS

Houve redução do prazo para in-
terposição de recursos no certa-
me licitatório, reduzindo-se de cin-
co dias úteis para três dias úteis, 
contado da data da intimação ou 
de lavratura da ata, em face do jul-
gamento das propostas, do ato de 
habilitação ou inabilitação de lici-
tante, além de outros.

DO PORTAL NACIONAL DE 
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 

Foi criado o Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), sí-
tio eletrônico destinado à divulga-
ção centralizada e obrigatória dos 
atos exigidos pela Lei 14.133 e pe-
la realização facultativa das con-
tratações pelos órgãos e entidades 
dos Poderes Executivo, Legislati-
vo e Judiciário de todos os entes fe-
derativos.

O PNCP será gerido pelo Comi-
tê Gestor da Rede Nacional de Con-
tratações Públicas e centralizará ex-
pressiva gama de atribuições que 
visam facilitar o controle das lici-
tações públicas, da gestão e contro-
le dos contratos administrativos e 
da comunicação entre a população 
e representantes da Administração.

Independentemente do PNCP, os 
entes federativos poderão instituir 

sítio eletrônico oficial para divul-
gação complementar.

Os Municípios com até 20 mil ha-
bitantes terão o prazo de seis anos 
contado da data da publicação da 
Lei 14.133 para nomear agente pú-
blico que atuará nas funções essen-
ciais na execução desta lei, assim 
como da obrigatoriedade da reali-
zação da licitação sob a forma ele-
trônica. Deverão, tais municípios, 
publicar, em diário oficial, as infor-
mações que a citada lei exige que 
sejam divulgadas em sítio eletrô-
nico oficial e a disponibilizar a ver-
são física dos documentos em suas 
repartições.

CRIMES EM LICITAÇÕES 
E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS

A nova lei penalizou expressiva-
mente o cometimento de crimes 
em licitações e em contratos admi-
nistrativos.

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À 
LEI 12.232

O artigo 186 da lei 14.133 dispõe 
que suas disposições aplicam-se 
subsidiariamente à lei 12.232.

VIGÊNCIA 
A lei 14.133 dispõe que até o de-

curso do prazo de dois anos conta-
do de sua publicação, a Adminis-
tração poderá optar por licitar de 
acordo com as leis 8.666, 10.520/02 
e arts. 1º a 47 da lei 12.462/11, sen-
do que, neste, dependendo da op-
ção escolhida, que deverá ser indi-
cada expressamente no edital, fica 
vedada a aplicação combinada des-
ta lei com as citadas acima.

lei 14.133





10 - CENP Em rEvista - Agosto, 2021

NOVO RANKING FOCA DESEMPENHO 
DAS AGÊNCIAS NOS ESTADOS

Cenp-MeiOs

bem maior, pois sendo as agências 
consideradas individualmente por 
cada CNPJ, uma agência que te-
nha matriz e três filiais aparecerá 
quatro vezes no novo indicador. 
“Isso nos fez compreender que na 
realidade o número de participan-
tes em cada painel é bem maior 
que as 216 participantes em 2020”.

Assim como ocorre com o 
ranking nacional, o novo ranking 
do CENP-Meios também não 
apresenta os valores investidos em 
mídia pelas agências por conta e 
ordem dos seus clientes. Também 
permanece a liberdade de que elas 
não tenham seus nomes citados. 
Nestes casos – que são poucos –, a 
linha referente aparece em branco.

O novo ranking é mais uma ino-
vação implementada pelo CENP-
Meios desde meados do ano 
passado. O CENP-Meios é um sis-
tema que totaliza metadados refe-
rentes 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 começou a publicar 
seus dados em 2017 e serve, simul-
taneamente, a três objetivos, dois 
técnicos: a classificação das agên-
cias para os compromissos com 
pesquisa, o que é feito de forma 
automatizada pelo sistema, e co-
mo insumo para o CTM, Comitê 
Técnico de Mídia; e um terceiro, 
como indicador para o mercado 
publicitário e imprescindível para 
Anunciantes, Agências e Veículos 
de Comunicação. A precisão do 
sistema – sem paralelo conhecido 
no mundo – decorre da forma pe-
la qual foi estruturado, partindo 
dos Pedidos de Inserção, PIs, fatu-
rados pelas agências participantes. 

O CENP divulgou em 16 de 
março, dados do painel CENP-
Meios referentes ao investimen-
to em mídia via agências de publi-
cidade em 2020, da ordem de R$ 
14,2 bilhões.

“Trata-se de um aperfeiçoa-
mento solicitado por agên-
cias e permite uma visão 

mais precisa do desempenho das 
agências em cada estado onde 
efetivamente atuam, muito bem 
aceito tanto pelo Comitê CENP-
Meios, como pelo Conselho Supe-
rior, já que incentiva a sempre sau-
dável concorrência”, explica Caio 
Barsotti, presidente do CENP.

Segundo ele, ao tomar como ba-
se os dados de cada CNPJ parti-
cipante, separam-se os dados na-
cionais (concentrados na matriz) 
dos estaduais (realizados por cada 
agência a partir da UF onde atua), 
o que contribui para a valorização 
da presença local da agência. “O 
ranking nacional oferece a visão 
total de cada agência, consolidan-
do dados da matriz e filiais consi-
deradas no estado-sede da matriz”, 
diz Caio. “Agora se pode enxergar 
cada agência considerando os ne-
gócios realizados a partir de cada 
estado. É isso o que a nova apre-
sentação do ranking do CENP-
Meios mostrará”.

Outro aspecto da nova apresen-
tação é a constatação de que o nú-
mero de integrantes do ranking é 

O Cenp apresentou no final de julho um ranking de agências totalmente 
novo, a partir dos dados do Cenp-Meios de 2020. a novidade é um olhar 
centrado no desempenho estadual de cada uma das agências
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* A agência optou por não figurar no ranking

RANKING DAS AGÊNCIAS PARTICIPANTES, DESTACADAS PELO 
CNPj DE SEU RESPECTIVO ESTADO SEDE, COM DISTINÇÃO DE 
MATRIzES E FILIAIS  – jANEIRO-DEzEMBRO/2020

Posição
AG-UF

ALAGOAS - AL
Razão Social

1 TAL PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP
2 SIX PROPAGANDA LTDA

Posição
AG-UF

AMAZONAS - AM
Razão Social

1 MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA
2 VIEW 360 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO 

INTEGRADA LTDA
3 TAPE PUBLICIDADE LTDA
4*

Posição
AG-UF

BAHIA - BA
Razão Social

1 LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.
2 IDEIA 3 COMUNICAÇÃO & EXPANSÃO DE 

NEGÓCIOS LTDA
3*
4 OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA
5 PROPEG COMUNICAÇÃO S.A.
6*
7 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA
8 ARTPLAN COMUNICAÇÃO S/A
9 ROCHA PROPAGANDA & MARKETING EIRELI - 

EPP
10 VINTE E DOIS PUBLICIDADE LTDA - EPP
11 VERBO COMUNICAÇÃO EIRELI
12 ATIVA COMUNICAÇÃO & PROPAGANDA LTDA - 

EPP
13 FILOPEQUENO COMUNICAÇÃO EIRELI ME

Posição
AG-UF

CEARÁ - CE
Razão Social

1 EBM QUINTTO COMUNICAÇÃO LTDA
2 SLOGAN PROPAGANDA S/A
3 ADVANCE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
4 INTEGRA COMUNICAÇÃO LTDA
5*
6 ACESSO COMUNICAÇÃO LTDA
7*
8*
9 ARTPLAN COMUNICAÇÃO S/A
10*
11 PROPEG COMUNICAÇÃO S.A.
12 MART PET COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

Mario D’Andrea, 
presidente

da Abap

“O Brasil tem realidades distintas em cada região, 
tanto do ponto de vista cultural quanto econômico. O 
ranking do Cenp-Meios por estado ajuda a dar uma 
real dimensão da performance de compra de mídia de 
cada agência em cada situação e – mais importante – 
comprova as diferenças entre cada mercado”



Posição
AG-UF

DISTRITO FEDERAL - DF
Razão Social

1 MCCANN-ERICKSON PUBLICIDADE LTDA
2 NOVASB COMUNICAÇÃO LTDA
3 LEW’LARA \ TBWA PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA LTDA
4 PROPEG COMUNICAÇÃO S.A.
5 CALIA|Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA
6 ARTPLAN COMUNICAÇÃO S/A
7 PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDADE REUNIDOS 

S.A.
8 HEADS PROPAGANDA LTDA
9 CAFEINA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI
10*
11 MASTER PUBLICIDADE LTDA
12 MULLEN LOWE BRASIL PUBLICIDADE LTDA

Posição
AG-UF

ESPÍRITO SANTO - ES
Razão Social

1 MP PUBLICIDADE LTDA EPP
2 ARTCOM COMUNICAÇÃO E DESIGN LTDA
3 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP
4 FIRE MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP
5 DANZA ESTRATEGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
6 CRIATIVA PROPAGANDA LTDA EPP
7 PROSPCTAR COMUNICAÇÃO LTDA- EPP
8*
9*

RankinG
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MAIS SOBRE O CENP-MEIOS

O CENP-Meios é possível graças ao compromisso das 
agências participantes e das empresas: AdSolutions, Mi-
crouniverso, Publi, VBS, iClips e Operand.

O CENP-Meios foi desenvolvido pela BST Soluções em 
Tecnologia, com investimentos do próprio CENP e aprova-
ção das suas entidades mantenedoras: Abap, Abert, AB-
MN, ABOOH, ABTA, Aner, ANJ, Central de Outdoor, Fena-
pex e Fenapro.

Este vídeo explica, em detalhes, o funcionamento do sis-
tema CENP-Meios:

https://www.youtube.com/watch?v=F3RiK3n8PJ8 

Em https://cenp.com.br/cenp-meios-apresentacao 
são encontrados:

- Dados de investimento a partir de 2017
- As perguntas mais frequentes sobre o CENP-Meios
- As agências participantes do painel
- Os membros do CTCM, Comitê Técnico CENP-Meios, 

formado por representantes de Anunciantes, Agências e 
Veículos e que supervisiona toda a operação.

Gustavo Moreno, 
sócio da Labox e 

presidente da Abap 
Alagoas

“O ranking mostra o tamanho e a importância do 
mercado publicitário. É uma indústria que movimenta 
muitos empregos, desde as universidades até as agên-
cias de publicidade. A importância do CENP em si – é 
o que eu sempre digo –, quando alguém vai construir 
alguma coisa, não constrói sem o engenheiro, quan-
do vai ao médico, não vai num médico sem o CRM. 
No dentista, a mesma coisa, no advogado, ele procu-
ra por alguém que tenha o registro na OAB. Por que 
na publicidade o anunciante vai fazer diferente, ainda 
mais quando vai contratar alguém para lidar com o di-
nheiro do anunciante? A saúde de uma empresa passa 
pela publicidade. Ela é fundamental e quem pode aju-
dar é uma agência certificada pelo CENP, que compro-
va que ela tem qualidade técnica pra executar um bom 
trabalho e valorizar o recurso do cliente”.
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Posição
AG-UF

GOIÂNIA - GO
Razão Social

1 BOX COMUNICAÇÃO EIRELI EPP
2*
3*
4 CASA BRASIL COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA 

LTDA - EPP
5 RR - ASSESSORIA DE MARKETING E 

COMUNICAÇÕES LTDA - EPP
6 NETMIDIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
7*
8 CANNES PUBLICIDADE LTDA
9 ILTDA NUCLEO DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP
10 ESPACO NOBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING 

LTDA - EPP
11 MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI-ME

Posição
AG-UF

MARANHÃO - AM
Razão Social

1 TEXTO E ARTE PROPAGANDA LTDA EPP - ME
2 712 PROPAGANDA E MARKETING LTDA - EPP
3 AG10 PROPAGANDA LTDA - EPP

Posição
AG-UF

MINAS GERAIS - MG
Razão Social

1 POPCORN COMUNICAÇÃO LTDA
2 PERFIL 252 COMUNICAÇÃO COMPLETA LTDA
3 LAPIS RARO AGENCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA
4 TOM COMUNICAÇÃO LTDA
5 CASABLANCA COMUNICAÇÃO & MARKETING 

LTDA
6 DEZOITO COMUNICAÇÃO LTDA
7 LOGGIA COMUNICAÇÃO PLANEJADA LTDA
8*
9 BORELLO PROPAGANDA LTDA
10 REPUBLICA COMUNICAÇÃO LTDA
11 RC COMUNICAÇÃO LTDA
12 NEW PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO 

INTEGRADA LTDA.
13*
14 2004 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

Posição
AG-UF

MATO GROSSO DO SUL - MS
Razão Social

1 SLOGAN PUBLICIDADE - EIRELI
2 OITENTA VINTE MARKETING LTDA EPP
3 COMPET MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA

Posição
AG-UF

MATO GROSSO - MT
Razão Social

1 DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA 
LTDA

2 FCS COMUNICAÇÃO S.A.
3 NOVASB COMUNICAÇÃO LTDA
4 INVENT COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 

EPP
5 RENCA AGENCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA ME
6 MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
7 CASA D IDEIAS MARKETING E PROPAGANDA 

LTDA

Daniel Queiroz, 
presidente da 

Fenapro

“O CENP-Meios, não é exagero dizer, é uma das mais 
importantes conquistas da publicidade brasileira. A 
forma como foi estruturado, preciso até os centavos, 
levando em conta apenas informações consolidadas 
das agências e garantindo total confidencialidade dos 
dados individuais, é um ato digno, mais um, do nosso 
segmento, que sempre zelou pelos próprios passos por 
meio de iniciativas de autorregulação”
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Posição
AG-UF

PARÁ - PA
Razão Social

1 GAMMA COMUNICAÇÃO LTDA.
2 C. A. COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA S/S LTDA
3 GRIFFO COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA

Posição
AG-UF

PARAÍBA - PB
Razão Social

1 MART PET COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

Posição
AG-UF

PERNAMBUCO - PE
Razão Social

1 BCA PROPAGANDA LTDA
2*
3 MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO 

LTDA
4 RAIO PROPAGANDA E MARKETING LTDA EPP
5*
6 ITALO BIANCHI COMUNICAÇÃO LTDA
7 MART PET COMUNICAÇÃO LTDA - EPP
8*
9*

Posição
AG-UF

PARANÁ - PR
Razão Social

1 OPUSMULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S.A.
2 G PAC COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
3 HEADS PROPAGANDA LTDA
4*
5 TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI
6 MASTER PUBLICIDADE LTDA
7 TIF COMUNICAÇÃO LTDA
8 IMAM PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP
9 LOJA DOCE COMUNICAÇÃO LTDA
10 TURBO COMUNICAÇÃO LTDA
11 433 COMUNICAÇÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA 

EPP
12 OLE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP
13*
14 R. COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

Posição
AG-UF

RIO DE JANEIRO - RJ
Razão Social

1 MCCANN-ERICKSON PUBLICIDADE LTDA
2 ARTPLAN COMUNICAÇÃO S/A
3 ZMAIS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA
4 PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDADE REUNIDOS 

S.A.
5 3A WORLDWIDE LTDA
6 OGILVY & MATHER BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA
7 PROPEG COMUNICAÇÃO S.A.
8*
9 BINDER+FC COMUNICAÇÃO LTDA
10 DPZ&T COMUNICAÇÕES S.A.
11 NOVASB COMUNICAÇÃO LTDA
12 SCRIPT MARKETING E DESIGN LTDA
13 MOMENTUM COMUNICAÇÃO LTDA
14 MASTER PUBLICIDADE LTDA
15 R. COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
16 GLDOIS COMUNICAÇÃO LTDA
17 FCB BRASIL PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA
18 MARIASAOPAULO AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA
19 MULLEN LOWE BRASIL PUBLICIDADE LTDA
20*
21 ARETE PROPAGANDA LTDA
22*

Marcela Neves de 
Almeida, diretora 

de operação da 
Marta Lima e 

presidente da Abap 
Pernambuco

“Excelente iniciativa do CENP, o novo ranking de 
agências por estado. Além de mostrar os números da 
evolução da comunicação com o avanço constante da 
tecnologia, esclarece o tamanho do nosso mercado e a 
relevância do trabalho das agências”.
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Posição
AG-UF

RIO GRANDE DO NORTE - RN 
Razão Social

1 ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.
2 CRIOLA PROPAGANDA LTDA
3 RAF COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA
4 MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA- EPP
5*

Posição
AG-UF

RONDÔNIA - RO 
Razão Social

1 MINHAGENCIA PROPAGANDA E MARKETING 
LTDA

Posição
AG-UF

RIO GRANDE DO SUL - RS 
Razão Social

1 PAIM & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA
2*
3 AGÊNCIA MATRIZ COMUNICAÇÃO E MARKETING 

LTDA
4 ESCALA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA
5 PUBLICA COMUNICAÇÃO LTDA.
6 CENTRO - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E 

MARKETING LTDA
7 GLOBALCOMM COMUNICAÇÃO E MARKETING 

LTDA.
8 WUNDERMAN THOMPSON COMUNICAÇÃO 

LTDA.
9 COMPETENCE COMUNICAÇÃO E MARKETING 

LTDA
10 SPR COMUNICAÇÃO LTDA.
11*
12 RBA COMUNICAÇÃO LTDA
13 PRO TARGET COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 

EPP
14 INSIGHT DESIGN LTDA - EPP
15 SELLING COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
16*

Posição
AG-UF

SANTA CATARINA - SC 
Razão Social

1 D/ARAUJO COMUNICAÇÃO LTDA - EPP
2 ONEWG MULTICOMUNICAÇÃO LTDA
3 9MM PROPAGANDA LTDA - EPP
4 NEOVOX COMUNICAÇÃO EIRELI
5 MARCCA COMUNICAÇÃO LTDA - EPP
6*
7*

André Lacerda, 
presidente da 

AB Positivo e do 
Sinapro-MG

“Temos de valorizar muito o CENP-Meios. O CENP 
assumiu um buraco que existia no mercado desde o 
fim do Inter-Meios. É muito importante, muito rele-
vante. O CENP estabeleceu um protocolo de acesso a 
todos os sistemas, com blindagem de acesso às infor-
mações. Estabeleceu-se uma forma muito séria e pre-
cisa de levantamento dos números e isso é importan-
te em vários aspectos, para comprovar a seriedade do 
CENP e a forma como o sistema é gerido. É muito im-
portante para as agências poderem estabelecer compa-
rações com seus concorrentes, ampliando a concorrên-
cia em benefício do mercado. E é importante também 
para estabelecer a pujança da publicidade, mostran-
do que continuamos fortes, com muito investimento. 
As agências são modelos de recriação com capacidade 
enorme de regeneração. O que para outros segmentos 
é um fato raro, para nós é um movimento contínuo. O 
CENP mais uma vez cumpriu uma função muito re-
levante, de liderar uma necessidade que a gente tinha”.
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Posição
AG-UF

SERGIPE - SE 
Razão Social

1 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 
EPP

2*
3 OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA

Posição
AG-UF

SÃO PAULO - SP 
Razão Social

1 AFRICA DDB BRASIL PUBLICIDADE LTDA
2 DPZ&T COMUNICAÇÕES S.A.
3 VMLY&R BRASIL LTDA
4 MCCANN-ERICKSON PUBLICIDADE LTDA
5 LEO BURNETT NEO COMUNICAÇÃO LTDA.
6 ALMAP BBDO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES 

LTDA
7 WUNDERMAN THOMPSON COMUNICAÇÃO 

LTDA.
8 OGILVY & MATHER BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA
9 TALENT MARCEL COMUNICAÇÃO E 

PLANEJAMENTO LTDA
10 PBC COMUNICAÇÃO LTDA
11 BETC HAVAS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.
12 MULLEN LOWE BRASIL PUBLICIDADE LTDA.
13 LEW’LARA \ TBWA PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA LTDA
14 DAVID BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA
15 ARTPLAN COMUNICAÇÃO S/A
16*
17 WIEDEN + KENNEDY BRASIL COMUNICAÇÃO 

LTDA
18 FCB BRASIL PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO 

LTDA
19 GREY PUBLICIDADE DO BRASIL LTDA
20 ZMAIS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA
21 CP+B - CRISPIN PORTER & BOGUSKY BRASIL 

PUBLICIDADE LTDA.
22 FBIZ COMUNICAÇÃO LTDA
23 WF/MOTTA COMUNICAÇÃO MARKETING E 

PUBLICIDADE LTDA
24 DENTSU LATIN AMERICA PROPAGANDA LTDA
25 CHEIL BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA

Posição
AG-UF

SÃO PAULO - SP (continua)
Razão Social

26*
27 AGENCIACLICK MÍDIA INTERATIVA S.A.
28 ENERGY BBDO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES 

LTDA.
29 HEADS PROPAGANDA LTDA
30 ONE DIGITAL PROPAGANDA E PUBLICIDADE 

LTDA
31 PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDADE REUNIDOS 

S.A.
32 SUNSET PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
33 BABEL AZZA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA
34*
35 M&C SAATCHI F&Q BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA
36 NOVASB COMUNICAÇÃO LTDA
37 TECH AND SOUL COMUNICAÇÃO E MARKETING 

LTDA - EPP
38*
39 R.E.F. COMUNICAÇÃO LTDA
40 CALIA|Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA
41 EXECUTION COMUNICAÇÃO S.A.
42*

Hermann 
Fernandes, 

diretor da Chama 
Publicidade

“O Ranking é uma prestação de serviço relevante pa-
ra todo o mercado. Uma ferramenta que contribui pa-
ra a tomada de decisões, a exemplo da certificação do 
CENP que atesta o padrão de qualidade técnica das 
empresas, garantindo direitos às agências e impondo 
deveres fundamentais para o bom funcionamento des-
sa grande engrenagem que é o mercado da comunica-
ção no Brasil.”
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Posição
AG-UF

SÃO PAULO - SP (continua)
Razão Social

43 LOWFAT COMUNICAÇÃO LTDA.
44 PROPEG COMUNICAÇÃO S.A.
45*
46 FEELING COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
47*
48 MOMA PROPAGANDA LTDA
49 R. COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
50 DESAFIO ASSESSORIA PUBLICITARIA LTDA.
51 ATUA AGÊNCIA S.A
52*
53 FLAG COMUNICAÇÃO LTDA
54 OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA
55*
56 AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E 

MARKETING LTDA
57 QUEST COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA EPP
58 CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP
59*
60 HOLD COMUNICAÇÃO E SERVICOS RIBEIRÃO 

PRETO LTDA EPP
61 MULTI SOLUTION PUBLICIDADE & 

COMUNICAÇÃO LTDA
62 AUDI PROPAGANDA S/S LTDA - ME
63 SUAVE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.
64 MOMENTUM COMUNICAÇÃO LTDA
65 HQZ MARKETING DIGITAL LTDA
66 VERSAO BR COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 

EPP
67 IRIS ROUTER MARKETING LTDA.
68 NUCLEOTCM MARKETING E COMUNICAÇÃO 

INTEGRADA LTDA
69 BABEL PUBLICIDADE LTDA
70 GIZ PROPAGANDA E MARKETING LTDA
71 MARIASAOPAULO AGÊNCIA DE PUBLICIDADE 

LTDA
72 SOLO PROPAGANDA E MARKETING LTDA
73*
74*
75 DPTO COMUNICAÇÃO LTDA

Rodrigo Havro 
Rodrigues, CEO 

da OpusMúltipla 
Comunicação 

Integrada e 
presidente do 

Sinapro/PR

“Em momentos de grande mudança nos hábitos da 
população que geram mudanças nos hábitos de con-
sumo das mídias, muitas empresas ficam com dúvidas 
sobre ações e meios assertivos para divulgar seus pro-
dutos e serviços. Qual é a nova rotina do consumidor, 
como ele se informa, como consome entretenimen-
to, o que espera das empresas e marcas, como enxer-
ga este novo mundo volátil, dinâmico e ambíguo? São 
questões diárias na agenda dos gestores de marketing e 
comunicação. As empresas de comunicação, em espe-
cial as de publicidade, sempre fizeram a ponte entre as 
marcas e seus consumidores-alvo. É core business do 
segmento. Para realizar esta missão, escalam profissio-
nais qualificados em planejamento, criação, meios de 
comunicação e análise de dados. Investem em pesqui-
sas e em ferramentas para otimizar investimentos dos 
seus clientes. Assim trabalham as empresas certifica-
das pelo CENP. Assim deveriam trabalhar todas, mas 
sabemos não ser a realidade. Por este motivo, a Opus-
Múltipla tem como meta manter sua certificação por 
saber que ela nos sinaliza estarmos no caminho certo. 
E aos anunciantes é uma garantia de que seu parceiro 
está preparado para o cenário exposto anteriormente, 
garantindo uma transparência importante na relação. 
E sobre transparência, vemos com muito entusiasmo o 
novo modelo de classificação das agências por fatura-
mento adotado pelo CENP. O CENP-Meios importa os 
valores dos Pedidos de Inserção de mídia diretamen-
te dos softwares de gestão das agências estabelecendo 
um ranking preciso que também pode ser usado pelos 
anunciantes e veículos”. 
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Posição
AG-UF

SÃO PAULO - SP (continua)
Razão Social

76*
77*
78 MR TEMPO PROPAGANDA E DESIGN LTDA ME
79 PP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA.
80*
81 TO.DO COMUNICAÇÃO LTDA
82 STQ PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
83 CONTEM DESIGN AGÊNCIA DE PUBLICIDADE 

LTDA
84 MASTER PUBLICIDADE LTDA
85*

Americo Neto, 
presidente do 

capítulo local da 
Abap Bahia

“O CENP sai na frente outra vez. O ranking de agên-
cias permite mais transparência e conhecimento do 
mercado. Precisamos conhecer melhor os números 
da nossa indústria. Ter índices, poder comparar os in-
vestimentos nos diversos meios, conhecer a força das 
agências de cada mercado e, principalmente mensu-
rar a nossa atividade, permitirá que a gente conheça 
ainda mais o nosso business e que a gente não admi-
nistre por achismo e sim com dados. Excelente inicia-
tiva! O Certificado do CENP para as agências é o nos-
so atestado de vacinação. Assim comprovamos a nossa 
qualidade técnica, preparo, estrutura e investimentos 
em pesquisa. Cada vez mais, certificações como estas 
permitem distinguir a boa e estruturada agência, dos 
aventureiros. As marcas e os anunciantes agora têm 
uma excelente ferramenta de seleção. Basta solicitar o 
Certificado do CENP”

Fernando Silveira, 
Presidente do 

Sinapro-RS

“O CENP-Meios resgata um conceito analítico e, de 
certa forma, competitivo para o mercado, o que de-
ve ser importante nesta retomada dos negócios. Além 
disso, o papel do CENP, tão invejado em vários países 
do mundo, também passa a ser de balizador quanto ao 
volume de negócios em mídia das agências brasileiras. 
Fora isso, também aponta às agências algo muito im-
portante: a certificação. Não cabe mais, sinceramen-
te, pensar em atuar como agência de propaganda sem 
contar com a certificação”.

Frederico 
Parma, vp da ZF 
Comunicação, e 

presidente da Abap 
de Mato Grosso

“Uma iniciativa interessante, legal, ao mostrar ao mer-
cado quais são as agências certificadas pelo CENP – o 
mais importante é exatamente isso. E mostra também 
aos concorrentes quais agências estão se destacando, 
tornando possível um benchmark, motivando as agên-
cias que não fazem parte do ranking. Também ajuda 
a fomentar o mercado, fazendo as agências um pouco 
mais agressivas comercialmente e isso é bom para to-
do o mercado. Tudo o que ativa a concorrência é legal. 
Sempre queremos saber o ranking dos setores em que 
atuamos para saber a quem oferecer nossos serviços. O 
ranking ajuda a movimentar o segmento de agências.”



Evandro Colares, 
Advance 

Comunicação

“Esta nova maneira de apresentar o ranking possi-
bilita uma análise mais precisa do tamanho da agên-
cia dentro do mercado onde atua. No nosso caso, te-
mos cliente com veiculações em todos os estados do 
Brasil, mas as verbas somadas dos clientes das agên-
cias de São Paulo acabam nos colocando numa posi-
ção inferior quando se tratava de uma análise de for-
ma única, sem esta estratificação do novo ranking. 
Fiquei feliz em saber que a Advance lidera no Ceará 
dentre as agências sem contas públicas. Isto dá uma 
segurança, tanto para nós quanto para nossos clien-
tes, de  que estamos no caminho certo. Outro fator 
importante é que os clientes, na hora de escolher sua 
nova agência, podem saber quais são as certificadas 
pelo CENP, o que vai trazer um maior profissionalis-
mo tanto para o anunciante como para o veículo par-
ceiro na mídia”. 

NOTA TÉCNICA DO CTCM
1 – O CENP-Meios é um painel composto com dados do 

investimento em mídia das principais agências do país, com 
uma representatividade e robustez sem paralelo no merca-
do internacional (EUA e Europa). Em seu quinto ano, é mo-
nitorado pelo CTCM – Comitê Técnico CENP-Meios* que 
reúne especialistas e dirigentes representantes de Anun-
ciantes, Agências e Veículos. Em cada ano e em cada pai-
nel, a quantidade de agências participantes sofre altera-
ções não sendo possível comparações entre os períodos.

2 – As informações fornecidas pelas agências são aque-
las dos PIs efetivamente executados pelos veículos, de for-
ma consolidada por meio, período, estado e região, sem 

que o CENP tenha acesso a qualquer outra informação de 
cliente ou veículo.

3 – Desde 2019, os dados de investimento no meio inter-
net são disponibilizadas em cinco segmentos: Busca, Social, 
Vídeo, Áudio e Display/Outros, segundo o preenchimento 
dos Pedidos de Inserção (PI) pelas agências. Os investimen-
tos em publicidade nas plataformas digitais dos veículos 
dos meios Jornal, Revista e TV por Assinatura foram aloca-
dos nos respectivos meios.

4 – O CENP-Meios contou com a verificação da KPMG 
para análise de integridade e segurança do sistema.

*CTCM – Comitê Técnico CENP-Meios é organismo de apoio técnico ao Conselho Superior das Normas-Padrão, res-
ponsável pela implantação do sistema e seus desdobramentos.
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Ricardo Menezes, 
diretor de relações 

governamentais 
da Fenapro

“Medir é preciso. Quanto mais medições, melhor. O 
CENP-Meios é um valioso instrumento de medição 
do investimento em mídia via agências e que está agre-
gando cada vez mais resultados. Eles nos ajudam tanto 
a defender a publicidade quanto a aprimorar o nosso 
planejamento diário, para nós próprios como empre-
sas, e também para nossos clientes.”
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Fenapro, Abap e a Abradi iniciaram 
no começo de agosto uma ação 
coordenada para discutir e alertar o 
mercado publicitário sobre o impacto 
que demandas excessivas por parte 
dos clientes estão causando sobre 
as equipes das agências. Essas 
demandas, segundo as entidades, 
se intensificaram nesse período 
de pandemia, principalmente em 
função dos pedidos em prazos 
exíguos e inviáveis, fora do horário 
útil de trabalho. Leia mais

https://bit.ly/3yZRCG4

No primeiro semestre deste ano, 
a América Latina teve a melhor 
performance dentro do grupo 
de regiões que inclui Ásia, Africa, 
Oriente Médio e Leste Europeu. No 
total, os países desse grupo tiveram 
alta de 10,5% no semestre.

https://bit.ly/3g7RLQc 

Dave Morgan, analista do Media 
Insider, projeta que em 2030 os 
investimentos em TV deverão atingir 
US$ 130 bilhões.

À pergunta se a TV existirá em 
2030, Morgan aposta não só que 
sim, como prevê que ela seguirá 
sendo mega importante nos budgets 
de mídia quando chegarmos lá.

Pyr Marcondes comenta a 
pesquisa em seu blog:

https://bit.ly/2VYqAAf

RÁPIDO CRESCIMENTO 
NO 1º SEMESTRE

TV SEGUE FORTE 
ATÉ 2030

DEMANDAS EXCESSIVAS 
NA PUBLICIDADE 

na MÍdia Artigos de interesse publicados nas 
últimas semanas

MantenedORas & ass0Ciadas

ABAP COMEMORA 
72 ANOS

A ABAP completa 72 anos de fundação e, 
como parte das comemorações, está relan-
çando seu site, com mais pesquisas, leis, guias 
e notícias do setor no Brasil e no mundo.

O site é inclusivo e digitalmente acessível, o 
primeiro do Brasil com atendimento humano 
online para pessoas surdas.

Confira: http://abap.com.br

+
ABTA questiona no STF 

obrigatoriedade de carregamento 
de sinal de retransmissoras
https://bit.ly/3jYwABy

+
Leia “Inclusão e diversidade da 
porteira para dentro”. artigo de 
Silvio Soledade, presidente da 

APP Brasil no Meio&Mensagem
https://bit.ly/2VZDWwo

+
Guliver Leão assume a 

presidência da CNCom, que 
reúne Fenapro, Fenajore e 

Fenaert:
https://bit.ly/3soUYzP

+
Sinapro-SC completa 40 anos:
https://bit.ly/3m7SKUz

+
O advogado e professor Vitor 
Morais de Andrade, indicado 

pela Coalizão do Setor da 
Comunicação Social, foi 

nomeado membro do Conselho 
Nacional de Proteção
de Dados Pessoais:

https://bit.ly/3iThfTl
+

Presidente da Abap fala sobre 
a transformação do mercado 

publicitário na pandemia
https://bit.ly/2XpRcLa

Mais

Leia artigo de Daniel Queiroz, presidente

da Fenapro, no PropMark

“Focando mais no resultado, 
conseguiremos inserir a 

esfera do negócio de forma a 
balancear com o core do nosso 

negócio que é, e continuará 
sendo, a esfera do job”
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O CENP-Meios acaba de render mais um produto: 
o novo ranking de agências de publicidade em ca-

da estado, lançado no final de julho pelo CENP, a partir 
dos dados do painel de 2020.

Agora é possível uma visão ainda mais detalhada do 
desempenho e cada operação Brasil afora. Graças à for-
ma como o CENP-Meios foi estruturado, a partir de 
dados dos PIs de cada agência e respectivo CNPJ, foi 
possível separar os dados estaduais de cada agência, des-
colando filiais de matriz, chegando assim a um retrato 
preciso da presença local das agências em relação aos in-
vestimentos em mídia.

Como várias das lideranças da publicidade brasilei-
ra assinalaram em depoimentos enviado à CENP em 
Revista para comentar o novo ranking, a iniciativa tem 
muitas utilidades. Uma delas é o sempre bem-vindo es-
tímulo ao desenvolvimento por meio de mais este indi-
cador, e outra é incentivar a saudável concorrência entre 
as agências, cujos benefícios chegam também aos anun-
ciantes, aos veículos de comunicação e a todo o ecossis-
tema da publicidade.

Temos também outra boa novidade relacionada ao 
CENP-Meios: nosso painel agora conta com agências 
não certificadas – quatro delas, para ser exato, como po-
de ser visto na página 5 desta edição. Sinal do acerto do 
Conselho ao aprovar a proposta do CTCM, e também 
do valor que o CENP-Meios adquiriu ao longo de sua 
curta existência.

Reitero aqui o convite para que mais agências não cer-
tificadas ingressem no CENP-Meios. 

Caso a agência opere em um sistema não homologa-
do, vale também o contato com nossa equipe, pois é pos-
sível concretizar nova homologação.

Caio Barsotti

CENP-MEIOS
EStIMula
CONCORRÊNCIa

E dESENvOlvIMENtO
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