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UMA ENTIDADE DO 
TAMANHO DO MERCADO

EDITORIAl

SUMÁRIO

A autorregulação é prática 
recomendada, hoje, em todas 
as partes do mundo, especial-
mente para setores de relações 
mais complexas entre agentes 
econômicos. No Brasil, em pu-
blicidade,  pelo menos, deixou 
de ser novidade e mostrou-se 
eficiente desde metade do sé-
culo passado. De tão exitosa, 
a experiência possibilitou, por 
sua execução, o surgimento 
das leis e decretos que hoje re-
gulam e dão norte às relações 
entre quem deseja anunciar, 

quem produz a comunicação e quem veicula a 
publicidade que faz a economia girar.

O CENP, que implementa e resguarda os prin-
cípios das Normas-Padrão da Atividade Publici-
tária, a carta da autorregulação ético-comercial 
das relações comerciais na área da publicida-
de, está completando os seus primeiros 20 anos, 
tempo marcado por um permanente diálogo en-
tre os agentes sempre dispostos a estabelecer con-
sensos que assegurem as boas práticas comer-
ciais entre Anunciantes, Agências e Veículos de 
Comunicação.

Mas não é tempo de comemorar. O mundo da 
disrupção promovida pelo formidável salto tec-

nológico dos últimos anos – uma espécie de ci-
clone permanente que a cada manhã mostra um 
mundo diferente – exige atenção para que os 
princípios da liberdade concorrencial e do res-
peito entre os que participam do mercado conti-
nuem a prevalecer.

O CENP é a casa da concórdia, mesmo que, às 
vezes, as discussões tenham o gosto do azedume 
das defesas de interesses setoriais num mercado 
que reflete, por ser meio, o que socioeconomica-
mente está ocorrendo no País e no mundo. 

A entidade atua com base em seus conselhos 
e comitês técnicos, todos integrados por profis-
sionais do mercado que entregam tempo e talen-
to de muito valor em favor da atividade, mesmo 
que isso possa representar a santa distribuição 
de qualificação a todos, mesmo aqueles que se-
jam da concorrência. É que em publicidade con-
correr equivale a demonstrar talento, com arte e 
respeito ético.

O CENP é de fato o espelho de suas entidades 
fundadoras e das que a ele aderiram, por respei-
to às Normas-Padrão – um correto instrumento 
do mercado cujo tamanho a entidade deseja ter. 

A edição da CENP em Revista não é comemo-
rativa. Quer registrar o tempo que passou e refle-
tir sobre o tempo que virá.

Boa leitura.

Caio Barsotti, presidente 
do CENP
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kantaribopemedia.com

Uma homenagem 
da Kantar IBOPE Media 
pelos seus 20 anos.   

Parabéns, 
CENP!
Por contribuir, ao longo 
de todos esses anos, 
para a manutenção das 
melhores práticas na 
indústria de comunicação 
em meio as grandes 
transformações do 
mercado publicitário.
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NECESSIDADE, OPORTUNIDADE 
E TRATATIvAS INICIAIS

Esta história tem suas raízes no início da se-
gunda metade do século XX, há mais de 60 anos, 
quando a publicidade brasileira começava seu ci-
clo de grande expansão.  Aos meios de comunica-
ção então dominantes - o rádio, os jornais e a mí-
dia exterior -, novas mídias ganhavam força, como 
as revistas e a televisão.

Não havia muitas agências de publicidade. As 
principais eram algumas de origem norte-ameri-
cana, que aqui chegaram na esteira de seus clientes 
internacionais, e outras poucas nacionais, origina-
das do pioneirismo de empresários que vislum-
bravam um novo setor de negócios e de alguns jo-
vens profi ssionais que estavam dando contornos 
à nova atividade.

Com o suporte da visão de alguns raros veículos 
que intuiam os benefícios de um mercado regula-
do e com maior base isonômica para prosperar, 
um grupo desses publicitários pioneiros enten-
deu que seria importante construir as bases nor-
mativas da nova área, para afastar oportunistas.

Foi assim que sob a égide da ABP - Associação 
Brasileira de Propaganda, que fora fundada em 
1937, decidiu-se organizar um grupo para pensar 
no esboço de um código de ética profi ssional e es-
truturar, em conjunto com a ABAP - Associação 
Brasileira de Agências de Publicidade e APP - As-
sociação Paulista de Propaganda (hoje Associa-

ção dos Profi ssionais de Propaganda), existentes 
respectivamente desde 1949 e 1937, o I Congresso 
Brasileiro de Propaganda, que acabou acontecen-
do em 1957 e quando se discutiu e foram aprova-
dos os dois documentos seminais de ordenamento 
de nossa atividade profi ssional e negocial: o Có-
digo de Ética dos Profi ssionais da Propaganda e 
as Normas-Padrão das Agências de Publicidade.

O centro de tudo isso foi o Rio de Janeiro, então 
capital do País e também dos negócios publicitá-
rios, pois era lá que se concentrava a sede e dire-
ção dos maiores anunciantes e agências em ope-
ração e de boa parte dos principais veículos de 
comunicação.

O modelo publicitário que começava a se con-
formar positivamente no Brasil havia sido trazido 
dos Estados Unidos e era o dominante em todo o 
mundo, fundamentado, dentre outros pilares, na 
remuneração da agência pelo veículo e na agrega-
ção em uma única organização de serviço das ta-
refas de atendimento, planejamento, criação e mí-
dia – sistema de trabalho que se mostrou o mais 
efetivo para a integridade do sistema e gerador de 
maiores benefícios para suas três partes funda-
mentais: anunciantes, agências e veículos.

Apesar da existência de negócios diretos entre 
clientes e veículos, que foi como tudo começou, 
essas duas partes foram descobrindo as vantagens 

Iniciamos esta edição comemorativa das duas décadas de existência 

do CENP, analisando porque a autorregulação ético-comercial da 

publicidade e o CENP se faziam necessários, como a oportunidade se 

desenhou e como foram os movimentos iniciais. Trata-se de uma história 

já contada algumas vezes, mas como nem todos das novas gerações a 

conhecem e alguns das anteriores não se lembram bem dos detalhes, 

é de grande utilidade retornar à narrativa que demonstra como se 

edifi caram seus fundamentos iniciais.



Há 20 anos, nos dedicamos a

fomentar a livre e leal concor-

rência, incentivando a con-

formidade às normas legais e de 

autorregulação ético-comercial, 

pilares do modelo brasileiro de 

publicidade, ajudando anun-

ciantes, veículos e agências a 

melhorarem as condições para 

a criação de um ambiente 

de negócios cada dia mais

positivo, ético e transparente.

CENP
20 Anos

Associadas Fundadoras Associadas Institucionais

FEDERAÇÃO NACIONAL DA PUBLICIDADE EXTERIOR

AF_ANC_CENP_20.5X26.5_20_ANOS.indd   1 11/30/18   3:35 PM
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de contar com a contribuição profi ssional e dedi-
cada das agências, pois era preciso constituir uma 
equipe de diversos especialistas para produzir, da 
forma mais coordenada possível, os anúncios e 
campanhas capazes de trazer mais resultados pa-
ra as empresas anunciantes, ampliar os negócios 
dos veículos e fechar um círculo virtuoso de ex-
pansão da atividade, que passava a incluir um no-
vo player de expressão, que funcionou como um 
importante catalizador e acelerador tanto da fun-
ção como da dimensão econômica da publicidade 
nos principais mercados do mundo e, caudataria-
mente, em economias que passavam por um pro-
cesso de expansão, como o Brasil.

Os anos seguintes viveram a explosão do merca-

do e da profi ssão publicitária nos Estados Unidos, 
Reino Unido e outros países europeus, bem co-
mo no Japão, sendo que com exceção deste último, 
que desenvolveu um modelo mais atinente à sua 
cultura, o sistema operacional que se consolidou 
foi mesmo o que colocava a agência como parcei-
ra essencial tanto do anunciante como do veículo, 
gerando efi ciência, efi cácia e riqueza para todos.

O Brasil também passou, nessa época, por um 
período de relevante expansão de sua economia 
como um todo, de seu mercado interno e, como 
seria de se esperar, pelo crescimento quantitativo 
e qualitativo da publicidade, sempre de olho, prin-
cipalmente, no que acontecia nos Estados Unidos, 
tanto pela ligação das agências internacionais, cujo 

Reunião realizada em São Paulo, em 16 de dezembro de 1998, marca a assinatura das Normas-Padrão 
da Atividade Publicitária e a criação do CENP
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número aumentou por aqui, como pela grande ex-
pansão das nacionais, pela abertura de novas e pe-
lo crescimento das existentes.

Também foi o período de introdução nacional 
da televisão, que viria a ser o principal meio publi-
citário, e da expansão das revistas, bem como de-
mais mídias existentes. Os novos padrões norma-
tivos foram aceitos pela maioria do mercado, por 
demonstrarem seus evidentes benefícios.

Na luta pela consolidação desse modelo, o Bra-
sil acabou por ser pioneiro em todo o mundo, ao 
conseguir estruturar uma norma oficial sobre a 
atividade, a Lei 4.680, de 1965, que logo depois, 
através do Decreto 57.690 (1966), que a regula-
mentou, incorporou à legislação que passou a vi-
gorar desde então os dois primeiros documentos 
de autorregulação ético-comercial e de melhores 
práticas técnicas do mercado - cuja validade e be-
nefícios então completara quase uma década.

UM PEQUENO DETALHE FEZ 
QUASE TUDO DESMORONAR

Nas décadas de 1980 e 1990 a atividade publici-
tária em todo o mundo e no Brasil passou por uma 
grande expansão e revolução, com muitos aspec-
tos positivos, como o aumento das verbas – em 
função do aumento da competição entre as mar-
cas e do próprio crescimento dos retornos dos in-
vestimentos nessa área -, e de alguns movimentos 
negativos, com distorções que fizeram a riqueza de 
alguns mas reduziram os ganhos da coletividade. 

De olho nos aspectos de negócio da publicida-
de surgiu o bureau de mídia, que antecipava recur-
sos aos veículos necessitados, primeiro, e depois 
acabou forçando muitos outros a entrar nesse jo-
go, terminando por enfraquecer os meios de co-
municação em geral e a desnacionalizá-los, em 
diversos países. Apenas as grandes  redes de TV 
e rádio americanas e as principais editoras de jor-
nais e revistas mundiais conseguiram resistir a es-
sa onda, que reduziu a liberdade editorial de mui-

tos veículos e acabou enfraquecendo as agências, 
ao lhes suprimir receita e poder junto aos clientes.

Por se mostrarem nefastos a um sistema que du-
rante muitas décadas tinha desenvolvido um mo-

dus vivendi positivo para o conjunto e suas partes, 
os bureaus de mídia foram perdendo seu espaço, 
mas deram luz a uma variante, a agência de mí-
dia, que teve início com a maior dedicação técni-
ca e profissional nessa atividade, mas acabou se 
concentrando na gestão financeira das verbas, re-
duzindo o próprio poder dos especialistas de mí-
dia, e o que é ainda mais danoso, desagregando o 
trabalho de planejamento e criação de publicida-
de de sua execução.

No Brasil, porém, graças à legislação existente 
e ao modelo fundamentado em autorregulação, a 
onda desregulamentadora teve impacto mínimo e 
as coisas continuaram a funcionar como eram nos 
anos mais produtivos da publicidade mundial - os 
das décadas de 1960 e 1970.

Mas a pressão de alguns anunciantes multina-
cionais sobre suas agências globais e as tentativas 
de algumas agências de mídia e até de bureaus de 
aqui se instalarem, criaram uma onda de tentati-
va de desregulamentar nossa atividade.

O Governo Federal decidiu eliminar, em junho 
de 1997, um artigo do Decreto 57.690/66, que re-
cepcionava as Normas-Padrão da ABAP à Lei 
4.680/65 e definia um valor de referência para a re-
muneração às agências, pelos veículos, das verbas 
dos clientes delas a eles encaminhadas.

Posteriormente, o próprio Governo Federal, que 
havia se transformado em um importante anun-
ciante, constatou que ao suprimir um detalhe das 
normas - sem ter uma outra solução para colo-
car em seu lugar - havia colocado em risco todo 
seu arcabouço e perdera qualquer referência sóli-
da para contratar não apenas as agências, mas as 
próprias veiculações na mídia, podendo gerar ra-
pidamente um verdadeiro caos para o setor pu-
blicitário, criando condições até para sua desna-
cionalização.



Homenagem.

A. Quem. Ajuda. 

A. Regulamentar. 

Nossa. Atividade. 

Ponto. Por. Ponto.

Parabéns, Cenp,

um dos maiores 

responsáveis

pela qualidade

e profissionalismo

do mercado

de comunicação

no Brasil.

Anun_CENP_DENTSU_20.5x26.5.indd   1 11/14/18   3:40 PM
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UM MODELO NACIONAL A SER 
SEGUIDO

Pensando em criar uma solução que evitas-
se uma onda destrutiva para todo o mercado 
publicitário, Petrônio Corrêa, ex-presidente da 
ABAP em dois períodos, teve uma ideia inspi-
radora, de pronto acolhida pelos seus pares nas 
principais agências e os dirigentes dos maiores 
veículos de comunicação nacionais: criar algum 
instrumento para a área comercial na linha do 
CONAR, o Conselho Nacional de Autorregu-
lamentação Publicitária, que fora instituído pe-
lo III Congresso Brasileiro de Propaganda, em 
1978, e que passara a administrar o Código Bra-
sileiro de Autorregulamentação Publicitária, 
norma fundamentada em algumas experiên-
cias semelhantes vitoriosas nos principais mer-
cados do mundo.

Estas iniciativas, o Código e o CONAR, tinham 
sido fundamentais para evitar uma legislação res-
tritiva à publicidade proposta durante os gover-

nos militares aqui no Brasil e se mostrou perfei-
tamente ajustável a uma norma legal sensata, que 
foi o Código de Defesa do Consumidor, promul-
gado em 1990, e que gerou um vantajoso sistema 
misto de regulação e autorregulação para o con-
teúdo da propaganda em nosso País.

Por ter sido presidente do CONAR no perío-
do de sua consolidação, Petrônio estava bastan-
te familiarizado não apenas com seus benefícios, 
mas também com suas difi culdades e com os cui-
dados a serem tomados na constituição e gestão 
desse duo de normas de autorregulação e insti-
tuição zeladora. Também sabia das vantagens de 
contar com um sistema misto, no qual os funda-
mentos permanentes  têm base legal e os detalhes 
operacionais podem ser ajustados continuamen-
te à própria evolução do mercado.

E foi pensando em organizar um sistema igual-
mente misto para as relações ético-comerciais e 
dar suporte às melhores práticas técnicas que te-
ve inicio o trabalho para viabilizar a atualização 
das Normas-Padrão e o CENP, partindo da ne-
cessidade de se evitar o desastre para se construir 
a oportunidade de estruturar um sistema não 
apenas adequado ao momento que se vivia mas 
preparado para ser constantemente atualizado, a 
exemplo do próprio CONAR e seu Código.

As diferenças em relação a eles é que a legisla-
ção ofi cial já existia e continuava em vigor e que 
as próprias Normas-Padrão haviam vigorado e 
sido testadas por mais de 40 anos, sendo neces-
sária sua pactuação por representantes nacionais 
de anunciantes, agências de propaganda e veícu-
los de comunicação, seguida de sua implantação 
no mercado.

Mas a tarefa, por mais lógica e conceitualmen-
te simples que parecia ser, mostrou-se bem mais 
difícil e complexa de ser estruturada e viabiliza-
da, como será detalhado na segunda parte desta 
edição especial.

União do mercado publicitário brasileiro em torno de 
um ideal que liga Anunciantes, Agências e veículos em 
benefício da sociedade
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O GT, A PACTUAçãO DAS 
NORMAS-PADRãO DE 1998 E A 
CONSTITUIçãO DO CENP

O primeiro passo de Petrônio Corrêa para 
constituir o Grupo de Trabalho que iria redigir 
as Normas-Padrão e organizar o CENP foi acer-
tar as bases com as próprias agências, através da 
ABAP - Associação Brasileira de Agências de 
Publicidade e da FENAPRO - Federação Nacio-
nal das Agências de Propaganda.

Em seguida, ele partiu para a conversa com os 
veículos, através de suas entidades, a saber (em 
ordem alfabética): ABERT - Associação Brasi-
leira de Emissoras de Rádio e Televisão; ABTA - 
Associação Brasileira de Televisão por Assinatu-
ra; ANER - Associação Nacional de Editores de 
Revistas; ANJ - Associação Nacional de Jornais; 
e Central de Outdoor.

Finalmente, veio a conversa com a represen-
tação dos clientes, a ABA - Associação Brasilei-
ra de Anunciantes.

Ficava, assim, constituído não apenas o GT, 
mas o elenco das entidades que iriam fundar, 
um pouco mais de um ano depois, precisamen-
te em 16 de dezembro de 1998, o CENP - Con-
selho Executivo das Normas-Padrão, como con-
sequência da definição das Normas-Padrão da 
Atividade Publicitária, que essas oito associa-
ções empresariais assinaram, por representa-
ção dos principais players do mercado publici-
tário brasileiro.

Além de colocar no GT representantes de to-
das as entidades empresariais de expressão na-
cional interessadas no tema, dois outros cuida-
dos foram tomados por Petrônio: o primeiro foi 
não deixar que os presidentes dessas entidades 
participassem do GT, pois assim sempre have-
ria espaço para reflexão e consulta aos dirigentes 
máximos de cada uma delas, o que facilitou mui-
to as delicadas negociações necessárias; e o se-
gundo foi fazer as reuniões em campo neutro, a 
sede da APP Brasil, que como associação profis-
sional reunia pessoas das três partes envolvidas.

O primeiro obstáculo foi superar a disparida-
de de representação de entidades existente no 
GT, pois havia apenas um voto representante dos 
anunciantes, dois de agências e cinco de veículos. 
A solução foi a proposição do consenso: seria ne-
cessário o acordo explícito das três partes para 
que qualquer ponto fosse aprovado e o processo 
seguisse em frente.

É evidente que esse encaminhamento fez com 
que muito mais conversas e discussões houves-
se e bem mais tempo fosse necessário para cada 
etapa das atividades do GT. Mas o benefício foi 
igualmente maior, pois as arestas e resistências 
foram vencidas passo a passo e nenhuma das 
partes pode alegar que alguma coisa lhe havia si-
do imposta, ao final.

O foco desta segunda parte da edição especial sobre os 20 Anos do 

CENP é a memória de como o Grupo de Trabalho encarregado da 

tarefa foi constituído, seus processos e ritmo de trabalho e como foram 

atualizadas as Normas-Padrão da Atividade Publicitária e as bases 

estruturais da entidade responsável pela implementação e tutela 

dessas normas.
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DISCUSSÃO EXAUSTIVA E 
INÚMERAS CONSULTAS

Apesar de haver um texto anterior das Nor-
mas-Padrão e de parâmetros legais, da 4.680/65, 
que eram mandatórios, e de haver o bem sucedi-
do exemplo do CONAR para servir de base pa-
ra a organização e os estatutos sociais do CENP, 
cada seção, cada capítulo, cada palavra e até ca-
da vírgula foi considerada à exaustão, seja nas 
discussões iniciais entre os membros do GT, se-
ja pelas consultas que eles faziam às entidades 
que representavam, seja nas negociações, não 
raro intensas, para se chegar ao necessário pon-
to de consenso.

Foi muito importante, também, a análise e ava-
liação, ao longo do processo, de cada ponto pro-
posto, debatido e acertado pelos advogados que 
representavam todos os lados envolvidos. Fora, 
evidentemente, uma análise fi nal do conjunto 
dos textos defi nidos.

Essa “revisão” jurídica por advogados das par-
tes recebia um “double check” de advogados con-
tratados pelo próprio CENP, alguns de forma 
contínua, desde que a entidade existe, e outros 
por tarefas pontuais específi cas.

Com isso se obteve uma qualidade adicional 
para as Normas-Padrão, o estatuto social e o mo-

dus operandi do CENP: uma contínua busca por 
segurança e adequação jurídica em tudo o que a 
entidade propugna e faz. 

20 ANOS DE 
AUTORREGULAÇÃO

Quando, fi nalmente, as Normas-Padrão de 
1998 foram assinadas pelas oito entidades fun-
dadoras do CENP, que também endossaram 
seus estatutos sociais, o que poderia ser o fi nal 
de uma jornada revelou-se, na verdade, o ponto 
de partida para uma nova série de proposições, 
discussões, mudanças, aperfeiçoamentos e atua-

lizações das próprias Normas e de como elas são 
administradas.

Como se pode acompanhar pela linha do 
tempo registrada ao longo desta publicação e 
pela terceira parte desta edição especial, a se-
guir, o processo de melhoria das Normas-Pa-
drão em si e do CENP tem sido muito intenso 
no decorrer dessas suas primeiras duas déca-
das de vida.

Essa disposição ao diálogo, à revisão e ao in-
cremento está no DNA das Normas e da enti-
dade e tem sido retroalimentado pela dialética 
enriquecedora pela qual a aplicação e gestão de 
ambas é submetida de forma constante. O obje-
tivo é muito claro: a autorregulação ético-comer-
cial e seu organismo gestor só se manterão perti-
nentes, úteis e valiosos se, justamente, estiverem 
em simbiose com o mercado, constituindo um 
sistema orgânico que se retroalimenta de forma 
permanente, assegurando sua vitalidade e con-
tinuidade ao longo do tempo.

Para melhor entender quais as iniciativas, de-
cisões e ações que asseguraram essa permanên-
cia e o fato de que Normas e entidades estão ca-
da dia melhor instrumentalizadas para enfrentar 
o futuro, apresentamos, na próxima parte desta 
edição especial, justamente uma lista detalhada 
e explicada de seus marcos fundamentais, dos es-
teios de sua existência.

Petrônio Corrêa conduziu as negociações 
e ajudou a articular as iniciativas em prol 
dos interesses das Agências, veículos e 
Anunciantes
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OS MARCOS FUNDAMENTAIS 
DA HISTóRIA DAS NORMAS-
PADRãO E DO CENP

CONTINUIDADE EVOLUTIVA
O texto presente das Normas-Padrão da Ati-

vidade Publicitária foi, como vimos na segunda 
parte desta edição especial, derivado dos pionei-
ros instrumentos históricos da nossa publicida-
de: o Código de Ética dos Profissionais da Propa-
ganda e as Normas-Padrão, ambos documentos 
definidos no I Congresso Brasileiro de Propagan-
da (Rio de Janeiro, 1957); e posteriormente, atra-
vés do Decreto 57.690 (1966), que regulamentou 
a Lei 4.680/65, foram incorporados à legislação 
que passou a vigorar deste então.

Como relatado, ao instituir, em 1997, o primei-
ro grupo de trabalho estruturado para pensar na 
atualização das Normas-Padrão e na organiza-
ção de uma entidade que, a exemplo do vitorio-
so CONAR, passaria a zelar por sua observância 
e gestão, estava muito claro de que não se trata-
va, em absoluto, de “reinventar a roda”, mas de 
dar contemporaneidade a um conjunto de ins-

trumentos que havia propiciado o excepcional 
desenvolvimento da publicidade brasileira, que 
tinha adquirido uma dimensão e um status de 
qualidade bem superior ao tamanho e riqueza da 
própria economia do País.

Não se tratava, ao beber dessa alma mater que 
tanto benefícios trouxera à nossa atividade, ape-
nas de zelar por sua mera permanência, mas de 
lhe adicionar características de contemporanei-
dade e um mecanismo de manter sua pertinên-
cia e utilidade no decorrer dos tempos futuros.

Além do mais, já havia uma sólida cultura es-
tabelecida e uma crença arraigada nos benefí-
cios do sistema misto da combinação de legisla-
ção e autorregulação que, a exemplo do Código 
de Defesa do Consumidor, do Código Brasilei-
ro de Autorregulamentação Publicitária e do 
CONAR, funcionaram a contento por décadas, 
combinando a Lei 4680/65, o Decreto 57.690/66, 
o Código de Ética e as Normas-Padrão (então 

Nesta terceira parte da edição comemorativa das duas décadas 

de existência do CENP são apontados quais foram os marcos 

fundamentais dessa história, as razões e mecanismos que definiram 

cada um deles e sua contribuição para o fortalecimento de sua 

missão e ações, bem como de sua solidez jurídica, estrutural e 

econômico-financeira. Foi essa construção gradual, peça por peça, 

sempre após ampla discussão entre os stakeholders das normas e da 

entidade - e com aprovação consensual pelas três partes essenciais 

envolvidas, além do adequado aconselhamento e suporte técnico–, 

que permitiram essa edificação não apenas sólida, mas sempre 

contemporânea, devido à sua permanente atualização.
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sob responsabilidade de gestão pela ABAP).
Não seria de se estranhar, portanto, tanto a rá-

pida e ampla assimilação das “novas” Normas-
Padrão e do CENP, como o respeito a elas [Nor-
mas] e a ele [CENP] e a permanência de ambos 
no decorrer destas duas últimas décadas.

Profissionais e empresas do setor publicitário 
(Agências de Publicidade, Veículos de Comu-
nicação e afins), bem como os Anunciantes pro-
fissionalizados já conheciam e praticavam essas 
regras legais e normas, que traziam evidentes be-
nefícios para todos. Permanecer sob sua égide 
atualizada e ampliada, portanto, não seria uma 
ruptura, mas sim uma continuidade evolutiva 
positiva. Como, de fato, foi.

CONSTRUÇÃO DO CONSENSO 

Como vimos nas duas primeira partes desta 
edição, foi uma preocupação central de Petrô-
nio Corrêa, principal articulador e primeiro pre-
sidente do CENP, arregimentar e assegurar a co-
participação de entidades representativas dos três 
setores centrais da publicidade - Anunciantes, 
Agências de Publicidade e Veículos de Comuni-
cação - nas tratativas iniciais, no desenvolvimen-
to dos conceitos concordes por unanimidade e na 
redação das Normas-Padrão da Atividade Publi-
citária, sob as quais se organizaria o CENP e que 
seriam incorporadas aos documentos legais emi-
tidos a posteriori - caso do Decreto 4.563/02, que 
alterou o art. 7º do Decreto 57.690/66 na regula-
mentação da Lei 4680/65, e da Lei 12.232/10 e sua 
regulamentação.

Essa disposição de se chegar a um consenso ao 
invés de impor a vontade da eventual maioria foi 
fundamental tanto para construir a melhor so-
lução de autorregulação à luz das normas legais 
e das práticas correntes do mercado como para 
acelerar sua efetivação e foi, igualmente, baseada 
na experiência vencedora do CONAR e do seu 
Código de Autorregulamentação.

Um instrumento de autorregulação ético-co-
mercial e de melhores práticas técnicas, como é o 
caso das Normas-Padrão da Atividade Publicitá-
ria, depende muito de sua lógica e validade para 
as partes envolvidas, uma vez que a adesão e res-
peito a essa normatização demanda bastante in-
teresse em seu cumprimento.

Nesse sentido, o consenso em sua estrutura-
ção e para suas regras de aplicação e gestão asse-
gura, por presunção, que o nível de contestação 
será muito pequeno, marginal até, e decorren-
te mais de uma deficiência corrigível de entendi-
mento do que de posicionamento contrário em 
termos racionais ou legais. Dessa forma, a maio-
ria das discordâncias em relação à sua aplicação 
se resolveria pela discussão de sua compreensão 
em relação a pontos específicos - uma vez que o 
consenso prévio tende a eliminar fatores mais 
críticos de resistência ou de razões para seu não-
cumprimento.

Como se sabe, porém, a busca do consenso en-
tre partes com interesses que não são totalmen-
te alinhados não é tarefa nem simples, nem fácil, 
nem rápida. Razão pela qual é preciso haver, en-
tre as partes interessadas e envolvidas, uma sólida 
disposição no sentido de enfrentar essas dificul-
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dades e barreiras. O benefício final, no entanto, 
irá compensar de modo sobejamente vantajoso 
essa energia e trabalho, desde que se inicie a jor-
nada com a crença na razão de ser desse esforço 
de tecitura do consenso.

Este tem sido o norte das atuação do CENP, que 
se transformou no fórum permanente de discus-
são do mercado publicitário sobre seus aspectos 
gerais e particulares, sobre as mudanças necessá-
rias para sua evolução e a necessidade e validade 
de preservação de seus fundamentos, resistindo 
tanto às mudanças inconsequentes ou inefetivas 
como à cristalização de práticas que se tornaram 
irrelevantes ou danosas.

RESPEITO À LEGALIDADE

Habituada a conviver de forma harmoniosa 
com o sistema misto de autorregulação (desde o 
final dos anos 1950) e regulação (desde 1965), re 

 
 

 

forçado pelo Código de Autorregulamentação, 
o CONAR (1978) e o Código de Defesa do Con-
sumidor (1990), o mercado publicitário tem a 
consciência clara de que o respeito à legalidade é 
a melhor forma de todos lucrarem com o resul-
tado do esforço coletivo e de evitar desgastes com 
qualquer “esperteza” improdutiva e insustentável.

Com base nessa cultura, os responsáveis pela 
estruturação das Normas-Padrão e do CENP ti-
veram desde logo a visão da importância em ali-
nhar a autorregulação ético-comercial com a le-
gislação da atividade econômica vigente no País, 
evitando eventuais disputas, mesmo que poucas 
e de baixo impacto econômico geral, que pudes-
sem colocar alguma dúvida na validade do siste-
ma que se estava organizando.

Desta forma, o conteúdo da autorregulação e 
as regras de funcionamento do CENP foram sub-
metidas, de forma prévia, a consulta pelo CADE - 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
acerca de sua pertinência e legalidade. 

No ano de 2000 o CADE indicou aprovação ao 
sistema que havia sido estruturado em tese. Pos-
teriormente, o CADE procedeu a investigações, 

sendo que a última teve o seu arquivamento 
definitivo no ano de 2017 com o reconheci-

mento de que a legislação federal respalda e in-
centiva o Modelo Brasileiro de Propaganda que 
é considerado na autorregulação.

É importante ressaltar, igualmente, que a Lei 
12.232/10 reconheceu o CENP e sua atividade 
de Certificação, além do próprio conceito de 
desconto-padrão de agência constante das 
Normas-Padrão (como, inclusive, será de-
talhado mais adiante).
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ADESÃO ABRANGENTE E 
RÁPIDA

Outro fator que contribuiu de forma sig-
nifi cativa para a grande aderência de todo o 
mercado e em nível nacional das Normas-
Padrão e do CENP foi a rápida e abrangente 
adesão das Agências de Publicidade.

Em um curto espaço de tempo a quase 
totalidade das Agências então em operação 
no País tinha solicitado e estava Certifi cada 
pelo CENP, diante de seu compromisso em 
adotar de forma voluntária as Normas-Pa-
drão e aceitar o regimento da entidade so-
bre o assunto.

Com o decorrer do tempo e a melhor 
compreensão de todos sobre os quesitos 
necessários para a Certifi cação de uma 

Agência, muitas delas não solicitaram 
sua renovação - após o prazo 

regular de 1 a 5 anos, depen-
dendo do caso - e em no-
vembro de 2018 o total na-

cional de certifi cadas era de 
1.327; sendo 23 do Grupo 1; 

13 do 2; 39 do 3; 100 do 4; 388 
do 5; 397 do 6; e 377 do Grupo 7. 

Os estados com menos certifi ca-
das eram o Acre (com 3), o Amapá 

e Roraima (4 cada), e os com mais 
eram São Paulo (com 423), Minas 

Gerais (145), Santa Catarina (85) e Rio 
Grande do Sul (83). 

DIFUSÃO E 
CONHECIMENTO 

A ampla e veloz disseminação de difusão e su-
primento de dúvidas sobre as Normas-Padrão e 
o CENP, nos primeiros anos de sua existência, foi 
outra atividade essencial para acelerar sua adesão 
pelas Agências, os Veículos e o mercado em geral 
e para que todos entendessem as razões que leva-
ram as principais entidades publicitárias a estru-

turar esse projeto de autorregulação ético-comer-
cial e de melhores práticas técnicas.

Apenas durantes os três primeiros meses de 
existência do CENP seus executivos participaram 
de 70 seminários em todo o Brasil e, desde então, 
têm sido inúmeras as oportunidades de esclare-
cimento a platéias de todos os setores da área, in-
cluindo as comunidades acadêmicas.

Além disso, sempre houve grande abertura e 
disposição da entidade em esclarecer todas as dú-
vidas de suas associadas, da imprensa e dos de-
mais interessados e de informar ativamente to-
das as suas atividades e as contínuas atualizações 
feitas nas Normas-Padrão e na sua gestão.

Mais adiante, descreveremos o amplo espectro 
de meios de comunicação mantidos pelo CENP 
para esse objetivo, que foi, é e será permanente.

ASSEGURANDO O RESPEITO

Após os primeiros movimentos para assegurar 
a propriedade das Normas-Padrão, sua legalida-
de e compreensão, que resultaram em rápida ade-
são a elas e ao CENP, outra decisão e ação que as-
segurou a realidade de sua aceitação e respeito foi 
a igualmente rápida e efetiva instalação do Con-
selho de Ética do CENP e do início das diligên-
cias técnicas de verifi cação.

Era de suma importância que a presença re-
al do CENP fosse sentida em todas as principais 
Agências do País que haviam aderido às Normas-
Padrão e foram devidamente certifi cadas.

Assim, todas as Agências dos Grupos 1, 2 e 3 fo-
ram visitadas antes de 2.000, quando foram veri-
fi cadas as condições técnicas delas e das relações 
com Anunciantes e Veículos. Diversos procedi-
mentos de esclarecimento foram instalados, in-
dicando a realidade da presença da entidade e de 
sua efetividade.

Essa atividade de visitação das Agências certifi -
cadas prosseguiu de forma intensa nos dois anos 
seguintes, quando totalizou visitas a 50 grandes 
agências em cinco e 160 médias e pequenas em 
oito estados. 
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ESTÍMULO À PESQUISA 
DE MÍDIA

Outro ponto basilar do sistema estruturado 
foi o estímulo ao emprego da pesquisa de mídia 
pelas Agências, o que simultaneamente favorece 
seus Clientes, pela otimização de suas recomen-
dações de mídia, e os Veículos de Comunicação, 
pela promoção do conceito de mídia técnica. 
Para isso foram tomadas três atitudes comple-
mentares: 1) compromisso de posse e uso de 
um espectro de pesquisas de mídia em função 
do porte de cada Agência (sendo que esses cri-
térios foram aperfeiçoados ao longo do tempo, 
como se detalhará mais adiante); 2) credencia-
mento dos principais estudos de institutos de 
pesquisa, a partir de 2001, de modo a assegurar 
ferramentas que favoreçam a oferta e prestação 
de serviços qualificados ao mercado (que é ou-
tro aspecto que foi aperfeiçoado, como se verá à 
frente); e 3) a criação do Banco de Informações 
de Mídia, de acesso digital gratuito às pequenas 
agências dos Grupos 6 e 7.

Juntos, esses movimentos representam a maior 
contribuição efetiva ao espectro de pesquisas de 
mídia já feito no Brasil, estimulando seu empre-
go e desenvolvimento.

AGÊNCIAS ESPECIALIZADAS

Além das Agências de Publicidade no modelo 
full-service, que é o foco principal das Normas-
Padrão e do CENP, a entidade decidiu também 
fazer o reconhecimento e certificação, a partir de 
2006, das Agências de Promoção e de Marketing 
Direto; bem como, desde 2010, das Agências Di-
gitais (de Mídia Interativa).

Esses tipos de Agência, após aderirem às Nor-
mas-Padrão,  passam a ter tratamento idêntico 
ao dispensado às Agências de Publicidade, tu-
do de acordo com o que dispõem as referidas 
normas.

Para que sejam certificadas, as Agências Espe-
cializadas deverão comprovar que contam com 
estrutura de criação, produção e de capacitação 
para a distribuição de publicidade do que cria-
ram e produziram, por ordem e conta de Clien-
tes-Anunciantes, aos Veículos.

Dessa forma, o CENP estendeu sua ação nor-
mativa de caráter ético-comercial e de parâme-
tros técnicos de melhor prática para agências 
com foco em atividades correlatas à publicida-
de tradicional, sejam elas pertencentes a grupos 
empresariais que também possuem essas orga-
nizações especializadas, sejam elas totalmente 
independentes. 
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CTM - COMITÊ TÉCNICO 
DE MÍDIA

Outra importante expansão da visão e ca-
pacitação do CENP foi a criação, em 2008, de 
um grupo de trabalho que deu origem ao que 
viria a ser o CTM - Comitê Técnico de Mídia, 
que passou a aconselhar de forma permanen-
te a direção do CENP sobre essa área de espe-
cialidade.

Esse corpo técnico, que conta com 24 inte-
grantes que trabalham de forma voluntária, 
teve um papel muito relevante na revisão e 
atualização de diversos aspectos das Normas-
Padrão como, entre outros, os compromissos 
técnicos de disposição e uso de pesquisas pe-
las Agências e a definição de parâmetros para o 
credenciamento de estudos de novos fornece-
dores de serviços de pesquisa em todo o Brasil; 
dois pontos que serão abordados com maior 
detalhe mais à frente nesta edição especial.

PLANOS DE INCENTIVO
Os planos de incentivo, instituídos pelos Veí-

culos de Comunicação, de forma voluntária e 
com suporte em todos os aspectos da legislação 
vigente no País sobre as relações econômicas, 
foram considerados nas Normas-Padrão desde 
sua primeira versão. Em 2008, porém, em fun-
ção de demandas pelo aprimoramento do tra-
tamento desse ponto no arcabouço normativo, 
foi emitido o Anexo C, que descreve com mais 
detalhes os conceitos previstos para esse ferra-
mental de incentivo às Agências pelos Veícu-
los. O novo texto foi elaborado após abrangente 
consulta jurídica especializada sobre sua ade-
quação aos programas de compliance das em-
presas, tanto sob a ótica da legislação brasileira, 
como a norte-americana e a européia. 

Tratando-se de instrumento utilizado bilateral-
mente, o CENP não acompanha nem monitora 
a criação ou implementação de planos de incen-
tivo por Veículos.

Cabe ressaltar que os planos de incentivo não 
devem interferir na escolha técnica dos Veículos, 
que advém de um plano de mídia específico e é 
previamente aprovado pelo Cliente-Anunciante 

(o que foi previsto inclusive na Lei 12.232/10 
no seu art. 19.)
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PROFISSIONALIZAÇÃO DA 
GESTÃO E OPERAÇÃO

Apesar de contar com diversos corpos de vo-
luntários que representam suas associadas e os 
diversos stakeholders da atividade publicitária 
- em seus Conselhos Executivo, de Ética, Fiscal 
e de Administração e Governança, a Diretoria 
Executiva e os Comitês Técnicos de Mídia, Digi-
tal e do CENP-Meios -, rivalizando apenas com 
o CONAR em termos de abrangência participa-
tiva, uma das razões de sucesso do CENP foi a 
decisão de profissionalizar sua gestão e opera-
ção no dia-a-dia, com um grupo de funcionários 
e colaboradores, sob a liderança de um presiden-
te-administrador, Caio Barsotti, que sucedeu, 
em 2009, a Petrônio Corrêa, principal organiza-
dor das Normas-Padrão e do CENP, que foi, lo-
go no início de suas atividades formais, seu pri-
meiro líder executivo.

Com esse modelo, foi possível somar os bene-
fícios de uma ampla representação voluntária, 
mas sistematizada, de todas as forças do merca-
do, com as vantagens de um grupo dedicado de 
forma profissional, que operacionaliza com efici-
ência todas as decisões emanadas dos dirigentes 
máximos da entidade.

CN 16

Um dos mecanismos empregados pelo CENP 
diante da necessidade de esclarecer adicional-
mente, aprofundar ou adaptar às novas reali-
dades algum ponto das Normas-Padrão, é a 
redação e publicação de suas Comunicações 
Normativas. A de número 16, emitida em 2010, 
por exemplo, trouxe importantes recomenda-
ções e critérios em relação às atividades exercidas 
por Agências de Publicidade, para efeitos de sua 
Certificação, ampliando a transparência e com-
preensão. Dessa forma, inúmeras dúvidas le-
vantadas pelas interessadas foram esclarecidas e 
eliminou-se disposições que poderiam ser inter-
pretadas de forma diferente de sua intenção nor-
mativa original. Esse cuidado é importante por-
que os compromissos das associadas ao CENP, 
que incluem todas as Agências Certificadas, é o 
de que “as Normas-Padrão da Atividade Publici-
tária devem ser aplicadas tanto no espírito quan-
to na letra”, como está evidenciado nos “conside-
randos” desse documento normativo.
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LEI 12.232/10
Foi de grande relevância para o CENP, o reco-

nhecimento, a partir da Lei 12.232, de 2010, da 
certificação técnica de Agências de Publicidade 
para que elas possam prestar serviços aos órgãos 
de Governo em todos os seus níveis. Essa dispo-
sição (artigo 4º § 5) deu base legal para o processo 
de certificação de Agências pela entidade, que foi 
formalmente reconhecida como uma autoridade 
capaz de definir as bases e fazer essa certificação, 
assegurando a capacidade técnica-profissional 
e forma de organização da Agência Certificada 
como adequada a administrar verbas publicitá-
rias públicas.

Considerando que o CENP é uma entidade 
privada, dirigida sem qualquer tipo de influên-
cia ou participação governamental de qualquer 
nível, essa confiança pública, declarada formal-
mente pela legislação, representou uma sólida 
conquista de autoridade e reconhecimento de 
sua competência.

BUP - BANCO ÚNICO DE LISTAS 
DE PREÇOS

A criação, em 2011, do BUP - Banco Único de 
Listas de Preços, instituindo o sistema de depó-
sito de lista de preços individuais dos Veículos, 
acessível a todos através da internet, trouxe uma 
solução para um antigo problema da publicida-
de, que era a manutenção por algumas empresas 
de comunicação, agências ou representantes, de 

diferentes listas de preços, para serem usadas de 
acordo com as características do cliente em te-
la e que gerava inseguranças, em especial junto a 
Anunciantes públicos.

Esta iniciativa era uma demanda antiga do 
mercado publicitário e atendeu, inclusive, a de-
liberação específica do V Congresso Brasileiro 
de Propaganda, que definiu entre seus objetivos 
práticos criar um mecanismo capaz de resolver 
a existência dessa disparidade de preços, mui-
to embora haja legislação vedando essa prática.

ENTIDADES ASSOCIADAS

A associação, em 2011, da ABOOH - Associa-
ção Brasileira de Mídia Out of Home ao CENP, 
como primeira das entidades setoriais a reconhe-
cer e apoiar as Normas-Padrão, representou um 
importante acréscimo ao rol das suas entidades 
fundadoras, expandindo a cobertura das princi-
pais forças congregadoras do mercado. Essa no-
va categoria de entidades ligadas à atividade foi 
enriquecida, ainda em 2011, pelo IAB Brasil In-
teractive Advertising Bureau e, em 2014, pela Fe-
napex- Federação Nacional da Publicidade Ex-
terior.

Essa evolução de adesão de expressivas for-
ças representativas da publicidade brasileira de-
nota tanto a relevância do CENP e das Normas-
Padrão como o permanente esforço da entidade 
em aumentar sua aderência em todos os setores 
e sub-setores da atividade. 
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EVOLUÇÃO DOS CRITÉRIOS DE 
USO DA PESQUISA

Houve a releitura e reestruturação, em 2013, 
dos critérios de posse e utilização de pesquisas 
pela Agências, de modo a atender de forma mais 
otimizada as necessidades de suas carteiras de 
Clientes. 

Na mesma ocasião foram criados parâmetros 
para o credenciamento de estudos de novos for-
necedores de serviços de pesquisa em todo o Bra-
sil, democratizando o acesso desses provedores 
às Agências, mas sem abalar os mecanismos que 
asseguram a manutenção de padrões superio-
res de qualidade nessa área vital para estimular 
o profi ssionalismo da prestação de serviços aos 
Anunciantes.

REFINAMENTO DA 
CLASSIFICAÇÃO DAS 
AGÊNCIAS

O movimento citado acima permitiu a otimi-
zação, em 2014, do Anexo A, que foi comple-
mentado por critérios de pontuação para os di-
ferentes grupos de enquadramento técnico das 
Agências, estabelecendo um elenco mínimo de 
recursos técnicos de pesquisa de mídia, conside-
rando suas dimensões, abrangência de atuação e 
carteira de Clientes.

Esse movimento atendeu a demanda que se ini-
ciou logo quando da defi nição das Normas-Pa-
drão, no sentido de maximizar a aplicação dos 
recursos das Agências em pesquisa, sem que se 
fl exibilizasse a exigência de padrões mínimos pa-
ra cada Grupo delas. Como em outros aspectos, 
essa evolução do CENP representa a disciplina de 
não se afastar de sua Missão, Visão e Valores mas, 
ao mesmo tempo, manter uma atitude de aber-
tura para realizar essa evolução com sabedoria e 
cuidado, reforçando sua capacidade de cumprir 
seus propósitos.



A GENTE VEIO 
PARA SE DIVERTIR, 
NÃO PARA BRINCAR.

O CENP está fazendo 20 anos. 
Já são duas décadas 
incentivando as melhores 
práticas, a ética e o alto nível 
no mercado publicitário. 
Por isso, hoje e sempre, 
o Conselho Executivo 
de Normas-Padrão não tem 
só os nossos parabéns, 
tem o nosso respeito.

A PROPAGANDAFORA DO PADRÃONÃO EXISTIRIA SEM AS NORMAS-PADRÃO.

0000-000_cpb_an_205x265mm.pdf   1   27/11/18   17:33
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COMPLIANCE
Alinhando a ação do CENP aos conceitos de 

ética e governança mais contemporâneos, regis-
trou-se a incorporação, em 2013, do conceito de 
compliance às Normas-Padrão da Atividade Pu-
blicitária e o lançamento, em 2014, do livro Com-

pliance na Publicidade.
Mais recentemente, em 2016, também foi ins-

tituído, no âmbito das relações do pessoal do 
CENP com fornecedores e outras partes, de um 
código interno denominado de Compromis-
sos de Conduta Ética, assim como um progra-
ma contínuo de conscientização dos funcioná-
rios quanto a aplicação do mesmo.

Desta forma, o conceito de compliance é leva-
do a cabo em toda a sua extensão possível, da 
proposição e defi nição das Normas-Padrão aos 
cuidados com seu respeito pelas três partes que 
compõem o CENP, bem como em relação à ati-
tude e ação de seu corpo de colaboradores e for-
necedores, de modo a manter a total integrida-
de do sistema.

ENTIDADES ADERENTES

Na mesma linha da abertura para as entida-
des Associadas e reforço da adesão ao CENP e às 
Normas-Padrão, em 2015 registrou-se a entra-
da da APP Brasil - Associação dos Profi ssionais 
de Propaganda, como primeira entidade profi s-
sional a reafi rmar a sua validade para as catego-
rias profi ssionais ligadas à atividade publicitária. 
Mais adiante, também fi zerem sua adesão for-

mal os Grupos de Mídia de SP, de Atendimento 
(hoje de Atendimento & Negócios), de Planeja-
mento, a ARP - Associação Riograndense de Pro-
paganda e a ABMP - Associação Baiana do Mer-
cado Publicitário.

A ABEP - Associação Brasileira de Empresas 
de Pesquisa também estabeleceu convênio com 
o CENP para apoio ao CTM na análise técnica 
das metodologias dos estudos de pesquisa, pas-
sando a ser a primeira conveniada à entidade 
nacional de autorregulação ético-comercial e de 
melhores práticas técnicas.

A VALIOSA CONTRIBUIÇÃO
DO CENP-MEIOS

Um movimento de grande importância para o 
conjunto do mercado e para o próprio CENP foi 
a organização do CENP-Meios, que a partir do 
ano de 2017 passa a indicar os investimentos em 
mídia realizados por meio de agências no merca-
do publicitário brasileiro, totalizando os valores 
reais aplicados em cada meio de comunicação e 
oferecendo a melhor e mais precisa mensuração 
da participação de cada um deles no chamado 
“bolo publicitário”.

Essa iniciativa entrou no lugar do descontinua-
do Projeto Inter-Meios, que durante 25 anos ha-
via cumprido essa função, mas acabou sendo in-
viabilizado, em 2015, pela recusa da participação 
das principais empresas de mídia digital.

Vale ressaltar que os vultosos investimentos pa-
ra formatar e operacionalizar o CENP-Meios fo-
ram integralmente suportados pela própria enti-
dade, que conta com caixa disponível exatamente 
para oferecer contribuições que tenham relevân-
cia para a publicidade brasileira e estejam alinha-
das com o escopo de atuação do CENP.

Para dar suporte técnico à direção da entidade 
sobre esse tema, foi instituído o CTCM - Comi-
tê Técnico CENP-Meios, em parte integrado por 
profi ssionais que estavam envolvidos com o In-
ter-Meios e agregaram valiosa experiência nes-
se particular.



 

 

A gente acredita na comunicação e sabe o valor de um 
ambiente ético, seguro e sustentável para ela. E é por 
isso que queremos celebrar junto com quem, todos os 
dias, contribui para o desenvolvimento do nosso 
mercado, com qualidade e transparência.

Parabéns, CENP, pelos 20 anos de atuação.

A gente quer 
estar sempre 
perto de quem 
escreve o futuro
do nosso mercado.
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EXPANSÃO PARA
 A MÍDIA DIGITAL

O ano de 2017 marcou a atenção do CENP  pa-
ra o campo da normatização da mídia digital, 
com estudos para um primeiro anexo específi-
co e a instituição do CTD - Comitê Técnico Di-
gital, que analisa a expansão e detalhamento des-
sas normas em particular.

Não é preciso ressaltar o grande significado 
dessa movimentação do CENP, consideran-
do a relevância crescente da mídia digital co-
mo meio de comunicação para os Anunciantes 
e de fonte de negócios para Agências e Veícu-
los e suporte instrumental para todo o setor da 
publicidade.

Por outro lado, é sobejamente conhecido o 
amplo espectro de problemas trazidos por algu-
mas práticas disruptivas do universo digital, que 
têm desagregado o mercado, gerado ineficiên-
cias, deixando de entregar parte significativa do 
prometido e contaminando negativamente to-
do o espectro da publicidade em termos de me-
lhores práticas técnicas e comportamento ético-
comercial.

Mais até que uma oportunidade, é uma obri-
gação do CENP trabalhar no sentido de oferecer 
sua vasta experiência, recursos e alta capacidade 
agregadora na construção de um arcabouço nor-
mativo para a mídia digital, que no final permita 
gerar benefícios para todos os envolvidos.

TRANSPARÊNCIA TOTAL
Uma atenção muito especial da entidade é dada 

à Transparência (um dos pilares de planejamen-
to da entidade, ao lado do jurídico e do finan-
ceiro) em relação às decisões e ações do CENP 
referentes à discussão do detalhamento das Nor-
mas-Padrão e sua aprovação, bem como na faci-
litação da consulta a todos os seus atos e determi-
nações. Como, por exemplo, a decisão de mudar 
o documento de Certificação para o formato di-
gital, de modo a assegurar a recência de sua va-
lidade e permitir aos terceiros interessados fazer 
essa comprovação diretamente na base de dados 
do CENP via web.

Outro exemplo é a exaustiva discussão de to-
das as demandas e proposições de atualização 
das Normas-Padrão e das práticas de atuação do 
CENP. Sempre são envolvidos representantes de 
todas as partes interessadas, somado ao trabalho 
da equipe profissional da entidade e de seus ex-
perientes consultores especializados. Tudo feito 
de forma aberta, clara e submetido à aprovação 
pelas instâncias diretivas pertinentes a cada caso. 
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ESTRITA GOVERNANÇA 
Da mesma forma que no caso da Transpa-

rência e como parte dessa atitude, a preocupa-
ção com a Governança da entidade (que perpas-
sa, interliga e assegura o sentido aos pilares que 
orientam seu planejamento a cada ano) sempre 
esteve presente, como nos mencionados cuida-
dos com a Certifi cação e um projeto executivo-
operacional nessa área bastante sólido, que tem 
sido aplicado com rigor e que evoluiu ao longo 
do tempo. 

Os elevados padrões de governança adotados 
pelo CENP não o destacam apenas entre as enti-
dades de Terceiro Setor, mas também em relação 
a muitas empresas, pois o modelo adotado asse-
gura a efetividade de suas políticas internas (que 
seguem o sistema de POP - Procedimento Ope-
racional Padrão, prática de alto nível que garante 
o bom preparo de novos profi ssionais contrata-
dos e a uniformidade das execuções de cada roti-
na, em todas as áreas internas da entidade).

AUDITORIAS DE PRIMEIRA 
LINHA

Nessa confl uência da Transparência com a Go-
vernança, o CENP sempre utilizou auditorias 
independentes de primeira linha para análise 
anual de suas contas, contou com o apoio de ad-

visory da PWC no processo da Certifi cação e da 
KPMG na análise de riscos da entidade. A pró-
pria KPMG também atuou no CENP-Meios, de 
forma a assegurar a integridade e segurança do 
sistema. 

Essa preocupação não é um detalhe de menor 
relevância na existência da entidade e não é mui-
to comum entre as entidades do setor publicitá-
rio. Mas foi fundamental para conferir a máxima 
seriedade ao CENP e reforçar sua autoridade co-
mo gestora de processos de certifi cação e da evo-
lução contínua das Normas-Padrão da Ativida-
de Publicitária.
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FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
VIRTUOSA

Quanto à perspectiva de avaliação e aconselha-
mento da fundamentação jurídica da atuação do 
CENP e da evolução das Normas-Padrão esta foi 
amparada em consultas e recomendações de es-
pecialistas com reputação de profundo conheci-
mento nas áreas jurídica, empresarial e publici-
tária – como, dentre outros, o escritório Sampaio 
Ferraz Advogados. Registre-se também as contri-
buições do advogado João Luiz Faria Netto, con-
sultor do CENP. 

Coroando tudo e dando o exemplo de ser o que 
recomenda aos outros serem, há o funcionamen-
to regular e privado como entidade, independen-
te de Governos e com boa saúde financeira.

PLATAFORMA DE MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO

Para suportar as atitudes de Transparência e 
Governança, outro foco de atenção e atuação do 
CENP tem sido o desenvolvimento de uma pla-
taforma de Meios de Comunicação, cada qual 
com seu objetivo e formato específico, que têm 
sido frequentemente atualizados e regularmen-
te ampliados.

A lista dessas plataformas inclui esta CENP em 

Revista, publicada desde 2003, e apresentada em 
versão impressa e digital; a Mensagem do Presi-

dente, distribuída digitalmente e emitida sempre 

que há um fato relevante a ser comunicado às As-
sociadas e ao mercado; o website, que privilegia a 
informação precisa e útil aos stakeholders da ati-
vidade e oferece versões em inglês e espanhol so-
bre os pontos mais importantes; a série de Docu-

mentos CENP, que aprofunda a análise de temas 
de relevância para as Normas-Padrão e a própria 
entidade, contando, inclusive com vídeos que des-
tacam, em português e inglês, seus conceitos es-
senciais; o InfoCENP, que atualiza o que aconte-
ce com a normatização e as atividades do CENP 
a cada mês; a série de Conteúdo Pedagógico, feito 
em conjunto com o CONAR e focado na comu-
nidade acadêmica; e o novo Conteúdos CENP, 
distribuído digitalmente, que semanalmente irá 
prover as lideranças da atividade publicitária com 
informações de alta relevância sobre a evolução 
dessa área e a do marketing ao redor do mundo.

ACOMPANHAMENTO DA 
EVOLUÇÃO DO MERCADO

Por fim, mas não menos relevante nesse rol de 
atitudes, propósitos e realizações, é fundamental 
enfatizar a contínua atualização das Normas-Pa-
drão da Atividade Publicitária e da Governan-
ça do CENP, sempre feita por representantes das 
partes constituintes do setor e com a assessoria 
técnica correspondente, de forma a atender aos 
novos instrumentos legais e à evolução do mer-
cado publicitário e de suas relações ético-comer-
ciais e de melhores práticas técnicas.



PARABÉNS, 
CENP, PELOS 
SEUS 20 ANOS

O Grupo de Mídia São Paulo parabeniza

o CENP pelos seus 20 anos, sempre 

colaborando para o profissionalismo 

do mercado brasileiro de publicidade.
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linha do tempo 
dos principais fatos 
atinentes ao CENP
e às Normas-Padrão da 
Atividade Publicitária

1997
Junho - O Governo Federal desregulamenta 
parcialmente a atividade publicitária, alteran-
do o Decreto 57.690/66, que regulamentava a 
Lei nº 4.680/65, balizadora do mercado publi-
citário. 

Outubro - Têm início os encontros, na sede da 
APP, de representantes legitimados de Anun-
ciantes, Agências e Veículos nas reuniões de dis-
cussão que resultariam na elaboração das novas 
Normas-Padrão da Atividade Publicitária e na 
criação do CENP.

1999
Junho - Janeiro a Março – Preparação de docu-
mentos legais e normas internas para início das 
atividades da entidade.

Abril – Primeira reunião da direção provisória 
da nova entidade.

Maio a Outubro – O CENP, já constituído, cria 
comissões de apoio e defi ne a sua forma de atu-
ar. As entidades fundadoras reafi rmam o com-
promisso com as Normas-Padrão e o apoio ao 
CENP. Tem início o processo de certifi cação de 
Agências.

Junho – Concedido o primeiro Certifi cado de 
Qualifi cação Técnica a uma Agência de Publici-
dade com sede em Manaus.

1998
Maio - Aprovado primeiro anteprojeto das Nor-
mas-Padrão, submetido antes ao Comitê Execu-
tivo formado por presidentes de entidades na-
cionais representativas dos principais agentes da 
publicidade brasileira.

Dezembro - Cerimônia ofi cial de aprovação das 
Normas-Padrão e de assinatura da ata de funda-
ção do CENP.

2000
Tem início o sistema de diligências de verifi ca-
ção das condições técnicas das Agências e das 
relações com Anunciantes e Veículos. São visi-
tadas Agências dos Grupos 1, 2 e 3.

Novembro – Na análise de procedimento con-
vertido em Consulta, a criação do CENP e o 
acordo de autorregulação foram considerados 
institutos corretos pelo CADE, tendo sido as 
Normas-Padrão aprovadas e considerada a le-
galidade, em tese, de suas regras.
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2001
Dezembro - Início do processo de qualifi cação 
técnica de mídia, com o acordo com as princi-
pais instituições de pesquisa – Ibope, Ipsos-Mar-
plan e IVC –, ampliando o acesso, inclusive das 
médias e pequenas Agências aos estudos de mí-
dia, o que assegurou mais igualdade de oferta de 
serviços pelas Agências certifi cadas pelo CENP.

2003
Instalação do Conselho de Ética da entidade, 
com diligências nas Agências e instauração de 
procedimentos recomendando o cumprimento 
de normas legais que regem a atividade publi-
citária. Manifesta-se a aderência do mercado às 
Normas-Padrão.

2002
É viabilizado o acesso gratuito à pesquisa de 
mídia com a criação de um Banco de Informa-
ções de Mídia para consulta, via internet, pelas 
Agências dos Grupos 6 e 7. O Banco de Infor-
mações de Mídia foi possível por acordo com 
Ibope, Ipsos-Marplan e IVC e apoio do Grupo 
de Mídia São Paulo.

Maio - Acordo fi rmado pelo governo federal 
com o CENP para que as ações da publicidade 
ofi cial fossem classifi cadas, conforme seu con-
teúdo, em institucional, comercial e de utilida-
de pública, com recomendação de prática pelos 
Veículos de valores especiais para as mensagens 
de utilidade pública.
50 grandes Agências, em cinco estados, e 160 
médias e pequenas Agências, em oito estados, 
recebem diligências técnicas de verifi cação do 
CENP.

Dezembro - O poder público federal - por meio 
do Decreto nº 4.563/02, que altera o regulamen-
to aprovado pelo Decreto nº 57.690/66, para a 
execução da Lei nº 4.680/65 - reconhece dispo-
sitivos das Normas-Padrão da Atividade Publi-
citária como sendo referência para a contrata-
ção de serviços publicitários.



4
JORNAIS

19
SITES

21
MARCAS

14
REVISTAS

12,5 MM LEITORES 
ÚNICOS NO IMPRESSO

53,9 MM VISITANTES
ÚNICOS

543 MM PAGE VIEWS

54,2 MM SEGUIDORES 
NAS REDES SOCIAIS

+ DE 320 MIL PESSOAS

180 PROJETOS E SEMINÁRIOS

O maior grupo de comunicação da América Latina - Infoglobo, Editora Globo, 
Valor Econômico e Edições Globo Condé Nast - tem o compromisso de 
oferecer conteúdo de qualidade, a vários públicos, em diferentes plataformas, 
além de inúmeras e variadas oportunidades, que aproximam marcas à 
audiência, de forma relevante. Os números comprovam que estamos no 
caminho certo e, para isso, contamos com trabalho do CENP, assegurando 
boas práticas comerciais entre anunciantes, agências e veículos. 

Parabéns CENP, pelos 20 anos de atuação no mercado publicitário.
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PROFUNDIDADE

Fonte: leitores impresso Kantar Ibope Media Target Group Index BR TG 2018 II (2017 2s + 2018 1s) v1.0 - Pessoas, leitores impresso com projeção Brasil base IVC.
Leitores Digital comScore, Multi-Platform, Desktop e Mobile, Home & Work, Setembro18, Brasil. Seguidores em redes sociais em março2018. Views de videos março18
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2007
São realizadas visitas a Agências e Veículos, com o 
objetivo de conhecer os mercados e estabelecer um 
diálogo permanente no ambiente autorregulado. 

500 Agências em 36 mercados nas cinco regiões 
brasileiras receberam diligências técnicas de veri-
fi cação do CENP.

Agosto - Realizada audiência pública do TCU 
para discutir matéria em análise naquela Corte de 
Contas e que resultou na revisão de acórdão sobre 
o modelo de publicidade praticado no Brasil, cuja 
decisão, após a sanção da Lei nº 12.232/10, pacifi -
cou o entendimento quanto à legalidade da forma 
de contratar sob o que rege a Lei nº 4.680/65.

2004
Lançada a CENP EM REVISTA, com tiragem 
de 10 mil exemplares auditados pelo IVC. 

Adesão do governo do Estado de São Paulo ao 
acordo sobre publicidade de utilidade pública 
fi rmado com o governo federal em 2002.

2006
Continuidade do projeto de treinamento de mí-
dia em mais 18 cidades. Treinamento atinge a 
marca de 2.500 profi ssionais capacitados. 

O CENP passa a certifi car tecnicamente, para 
efeitos exclusivos da atividade publicitária, 
Agências especializadas em Promoção e Marke-
ting Direto.

2005
Implantação do projeto de treinamento de pro-
fi ssionais de mídia para melhor aproveitamento 
das informações contidas no Banco de Informa-
ções de Mídia.  Treinamentos acontecem em 20 
cidades com participação de 1.200 profi ssionais.
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2011
Março – É iniciado o credenciamento de novos 
estudos de informações de mídia, avaliados a 
pedido dos fornecedores pela Comissão de Pes-
quisa, ampliando a oferta daqueles serviços, in-
clusive regionalmente. 

Novembro – Criado o BUP - Banco Único de 
Listas de Preço, instituindo o sistema de depó-
sito de lista de preços independentes dos Veí-
culos. O depósito permite a comprovação de 
unicidade por parte de cada Veículo através de 
consultas via web de interessados identifi cados 
pelo CENP.

2010
Abril – É sancionada Lei nº 12.232/10, que tra-
ta da contratação dos serviços de publicidade 
pela administração pública e, em seu artigo 4º, 
reconhece o CENP como entidade certifi cadora 
técnica de Agências de Publicidade.

Agosto – Por decisão do Conselho Executivo é 
instituída a Comissão de Pesquisa, de existência 
transitória, com o objetivo de indicar medidas e 
meios de qualifi cação dos serviços de informa-
ções de mídia. 

Novembro – A categoria Agência Especializa-
da passa a incluir as de Mídia Interativa, com 
as mesmas especifi cações exigidas das demais 
agências. 

Dezembro – As Normas-Padrão são ajustadas à 
luz da Lei Federal nº 12.232/10.

2008
Continuação de visitas no mercado: 206 Agên-
cias, 83 Veículos e 29 entidades em 48 cidades.

Assinatura do Anexo C, com as recomendações 
de estabelecimento e gestão dos planos de in-
centivo dos Veículos seguindo as melhores prá-
ticas técnicas e ético-comerciais.

Dezembro - Início do desenvolvimento do 
Acordo de Serviços de Mídia Brasil pelo Grupo 
de Trabalho de Mídia, GTM, que visa o aprimo-
ramento técnico do instrumental de serviços de 
mídia disponíveis no país.



20 anos de Cenp.
Um parabéns de todas 
as gerações, de Petrônio 
Corrêa a Caio Barsotti.

Mario D’Andrea, CCO 
33 anos de mercado

Filipe Cuvero, VP de criação
20 anos de mercado

Marcelo Feltrin, diretor de arte
13 anos de mercado

Tainá Soares Santos, estagiária de redação
1 ano de mercado

FICHA TÉCNICA DESTE ANÚNCIO

O mercado não para. Nem mesmo você, prezado profissional de comunicação, 

fica no mesmo lugar por muito tempo. Todos os dias surgem novas plataformas 

que mudam tudo e fazem o público ficar mais exigente. Surgem novas vozes. 

Descobrem-se novos valores. E o que as marcas fazem no meio de tudo isso? 

Mudam seu viés. Criam novas expectativas. Já os influenciadores criam novos 

rostos. E até você, prezado profissional de comunicação, pode se encontrar um 

pouco perdido no meio de todas essas mudanças. É nessa hora que você se lembra 

de todos os que já passaram pelo mesmo que você. E respira aliviado porque você, 

prezado profissional de comunicação, não está sozinho nesta jornada.

 

Parabéns, Cenp. Desde seu fundador, Petrônio Corrêa, ao atual presidente,

Caio Barsotti, obrigado pelos 20 anos dedicados à regulamentação 

da nossa atividade e ao equilíbrio perfeito entre clientes, agências e veículos.
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2012
É atualizado o Anexo A das Normas-Padrão, que 
trata das obrigações do uso de pesquisas de mídia, 
redefi nindo as recomendações e ampliando o aces-
so aos serviços de informações de mídia, com base 
nos pilares técnicos de audiência, investimento e 
hábito, respeitando o mercado e o porte da Agência. 

Maio – O CENP amplia a forma de credenciamen-
to de entidades/empresas especializadas na verifi -
cação de circulação dos Veículos impressos, o que 
reduz custos e facilita a adesão dos Veículos ainda 
não auditados. Em São Paulo, reunião apresenta ao 
mercado a inovação e o que representa para a valo-
rização da área de mídia.

Maio - A Comissão de Pesquisa, por decisão do 
Conselho Executivo, transforma-se em Comitê 
Técnico de Mídia (CTM), de caráter permanen-
te, com Regimento Interno de funcionamento e é 
formado por vinte e quatro profi ssionais de mídia, 
sendo oito de cada setor: Anunciantes, Agências de 
Publicidade e de Veículos de Comunicação.

2014
Lançamento do livro Compliance na Publicida-
de: Compliance e Proposições Éticas na Autor-
regulação da Publicidade. 

Junho – Disponibilizado simulador de pontos, 
ferramenta online em formato dinâmico, para 
que as Agências possam, de forma fácil e rápida, 
planejar quais serviços de informações de mídia 
melhor atendem seus clientes.

Setembro - Lançada campanha publicitária so-
bre “Compliance na Publicidade”. 

Outubro – Entra no ar, totalmente renovado, o 
novo site do CENP. Todas edições da CENP em 
Revista passam a ser disponibilizadas gratuita-
mente para plataformas digitais como tablets e 
smartphones.

Novembro – Adotado o Certifi cado Eletrônico 
de Qualifi cação Técnica.

2013
Aprovada e publicada a Resolução 01/2013, 
com o gabarito de pontos e aquisição e uso de 
pesquisa de mídia pelas Agências. 

Agosto - É homologado documento de concei-
tos e categorias de credenciamento do CTM e 
incorporado às Normas de credenciamento de 
Serviços de Mídia.

Setembro - Ampliação do Banco de Informa-
ções de Mídia, com novos institutos, oito estu-
dos e vídeos tutoriais que benefi ciam aproxima-
damente 1.600 Agências dos Grupos 6 e 7, que 
têm acesso gratuito ao serviço. 

Outubro – O conceito de compliance é incor-
porado às Normas-Padrão da Atividade Publi-
citária.

Dezembro – Reafi rmação das Normas-Padrão 
da Atividade Publicitária em almoço promovi-
do pelo CENP, para comemorar a autorregula-
ção comercial e os 15 anos de fundação da enti-
dade, com a presença das principais lideranças 
da atividade e dirigentes das entidades fundado-
ras e associadas.
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2015
Agosto – Disponibilizados conteúdos essenciais 
em inglês e espanhol no site, somando-se a ou-
tros documentos que já estavam disponíveis.

2018
Agosto – CENP-Meios distribui seu primeiro 
relatório, com informações sobre a distribuição 
de receita entre os meios, referentes a 2017.

Setembro – Toda comunicação da área fi nan-
ceira do CENP com suas associadas passa a ser 
integralmente online, desde geração de boletos 
bancários até consultas de histórico fi nanceiro, 
dispensando o uso de impressos.

2017
Janeiro - Processo administrativo iniciado em 
2005 foi arquivado por decisão unânime do Tri-
bunal do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica - CADE.

Proposição das bases do Anexo D, sobre a mídia 
digital, com o estabelecimento do Comitê Téc-
nico Digital – CTD, que proporá seu conteúdo 
ao Conselho Executivo que deliberará e defi nirá 
sua implantação.

Setembro – Criação do Comitê Técnico CENP-
Meios - CTCM responsável pela implantação 
do sistema, ferramenta que, utilizando dados de 
origem comprovada, mede o tamanho do inves-
timento nacional em mídia.

2016
Através de grupos de trabalho com represen-
tantes dos três elos do mercado publicitário, 
tem início uma refl exão acerca das Normas-
Padrão da Atividade Publicitária, face a even-
tuais novas realidades, tendo em conta o ob-
jetivo comum de manutenção do Modelo 
Brasileiro de Propaganda estabelecido por lei 
e pela autorregulação.

Comunicação Normativa (CN18) proporciona 
maior celeridade no processo de credenciamen-
to de novos serviços de informações de mídia.



OS PRINCíPIOS FUNDAMENTAIS 
E PERMANENTES DA 
AUTORREGUlAçãO ÉTICO-
COMERCIAl

ALICERCES NA REALIDADE
O princípio basilar foi o de não inventar suas 

normas do nada, de não partir de alguma teoria 
acadêmica ou exógena, mas sim o de sistemati-
zar as melhores práticas do que funciona melhor 
na prática, ao longo do tempo, no dia-a-dia do 
mercado, beneficiando mais o conjunto do que 
suas partes e funcionando como um elemen-
to emulador e catalisador da publicidade como 
instrumento de geração de riqueza econômica, 
melhoria do padrão de vida dos brasileiros, dis-
seminadora da cultura nacional e sustentáculo 
das bases de sua democracia - sendo estes dois 
últimos através do financiamento da diversidade 
e liberdade dos diversos meios de comunicação.

Exemplo prático desse princípio foi o fato de que 
as Normas-Padrão atuais derivam dos pioneiros 
Código de Ética dos Profissionais da Propaganda 
e das Normas-Padrão das Agências de Propagan-
da, estruturados em 1957, bem como a decisão de 
seguir os passos do Código Brasileiro de Autorre-
gulamentação Publicitária e do CONAR na orga-
nização e governança de todo o sistema.

Outro princípio permanentemente renovado é 
o fato desse sistema pensar primeiro nos benefí-
cios do todo e, depois, em cada parte envolvida, 
de forma que a compensação entre obrigações e 
direitos, ônus e bônus, resulta em um ganho su-
perior para o conjunto da publicidade, incluin-
do seus clientes e agentes, compradores e pres-
tadores de serviços, acima até do que beneficia 
cada parte e cada organização e profissional em 
particular.

Os exemplos práticos disso é que tudo - das 
normas gerais e específicas, da organização e seu 
modus operandi - é pensado, discutido e aprova-
do de modo tripartite, assim como é a atuação de 
seus diversos níveis de direção e gestão, seus co-
mitês técnicos e conselhos, inclusive os de ética.

EQUIVALÊNCIA DE BENEFÍCIOS

Também é um princípio pétreo das normas de 
autorregulação ético-comercial que as vantagens 
para uma parte não podem ser obtidas pelo pre-
juízo das demais. A intenção e estruturação de 

Depois de relembrar o histórico do CENP e das Normas-Padrão da 

Atividade Publicitária e de organizar a análise dos marcos fundamentais 

dessa história, destacando a contribuição de cada um deles para o 

fortalecimento de sua missão e ações, assim como de sua solidez jurídica, 

estrutural e econômico-financeira, fazemos nesta quarta parte desta 

edição especial um resumo analítico dos princípios que fundamentam o 

sistema de autorregulação ético-comercial e melhores práticas técnicas, 

garantindo seu sucesso e permanência ao longo do tempo.
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suas normas, obrigações e benefícios é sempre 
no sentido de um jogo de ganha-ganha entre to-
dos os envolvidos.

Exemplo disso é que todos têm obrigações 
complementares, como o Veículo de Comunica-
ção que se compromete a oferecer o desconto-pa-
drão às Agências Certifi cadas, o Cliente-Anun-
ciante que não deve apropriar-se indevidamente 
desse valor e a Agência que precisa manter es-
trutura e recursos compatíveis com seus clien-
tes e assume o papel de del-credere deles diante 
dos Veículos.

Também se encaixa nesse mecanismo de re-
ciprocidade a obrigação da Agência não aten-
der concorrentes de seus Clientes, bem como 
de Anunciantes e Veículos respeitarem a rela-
ção existente de uma conta com determinada 
Agência.

LÓGICA ECONÔMICA

Outro princípio balizador do que se defi ne nas 
normas e na atuação do CENP é a visão de que 
tudo tem que ser sustentável ao longo do tempo, 
o que determina que o sistema tenha uma lógica 

econômica genuína e po-
sitiva para os envolvidos 
e o próprio conjunto do 
País, pois isso assegura de 
forma robusta sua perma-
nência temporal.

Para avaliar e expor com 
clareza e robustez essa ló-
gica econômica positiva 
do sistema, os interessa-
dos podem consultar a 
publicação Visão Econô-

mica do Modelo Brasilei-

ro de Publicidade, da sé-
rie Documentos CENP, 
na qual se expõe e detalha 

a harmonia efi caz do Modelo Brasileiro de Publi-
cidade, a partir de estudos de duas consultorias 
econômicas de elevada reputação, a FA Estudos 
Econômicos e a LCA Consultores.

Ainda sob esse prisma da lógica econômica que 
assegura sua sustentabilidade, há outro princí-
pio basilar sobre o qual foi estruturado esse sis-
tema de normas, que é a preservação da liberda-
de de empreender e a livre negociação, seguindo 
padrões ético-comerciais defi nidos pela legisla-
ção em vigor e pelas normas de autorregulação.

O conjunto das Normas-Padrão da Atividade 
Publicitária atende essencialmente à iniciativa 
privada na competição que as empresas e mar-
cas fazem pela preferência dos consumidores e a 
participação de mercado, mas também é elemen-
to de valor vital para o Terceiro Setor e os Gover-
nos, no que se refere ao uso profi ssional da publi-
cidade em benefício de seus propósitos.

Exemplo dessa abordagem das normas e da 
ação do CENP foram os acordos feitos com go-
vernos estaduais, municipais e o Federal para os 
Veículos oferecerem preços mais baixos para a 
publicidade pública de interesse educativo; bem 
como o próprio reconhecimento através da Lei 
12.232/10 da autoridade da entidade em fazer a 
certifi cação técnica de Agências que desejarem 
trabalhar para orgãos públicos. 

Vale registrar, igualmente, que as Normas-Pa-
drão acolhem o trabalho voluntário pro-bono pa-
ra causas de interesse público por parte das Agên-
cias e dos Veículos.

CONTÍNUA ATUALIZAÇÃO

Desde seus primeiros passos, é fundamento pé-
treo do sistema zelar pelo estrito cumprimento 
de cada norma até que o bom senso e o consenso 
das partes indiquem que elas precisem de algu-
ma atualização - o que sempre é feito com todo 
o cuidado e profunda análise, de forma tripartite
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Exemplos deste princí-
pio é a evolução do pro-
cesso de certifi cação, ho-
je perfeitamente ajustados 
ao universo digital; as-
sim como a atualização 
do perfi l de posse e uso 
de pesquisas de mídia pe-
las Agências, em benefício 
da melhor seleção técnica 
dos Veículos e da amplia-
ção das possibilidades de 
retorno aos investimentos 
dos Anunciantes.

Outro ponto nessa linha 
de contínua atualização é 

a prática de normatizar novos pontos à medida 
em que eles se mostrem necessários, seguindo os 
princípios fundamentais e permanentes da au-
torregulação ético-comercial e as melhores prá-
ticas técnicas.

Exemplos dessa atitude e ação é a certifi cação 
das agências especializadas que assim o deseja-
rem, no que diz respeito a seus serviços publici-
tários, e o início da abordagem à mídia digital, 
uma jornada que recentemente se iniciou e que 
se sabe que será longa, complexa e difícil, mas 
com certeza trará relevantes contribuições ao to-
do do mercado e suas partes, em especial à pró-
pria mídia digital.

ESTÍMULO À LIBERDADE E À 
PRODUTIVIDADE

Não se poderia concluir essa análise sobre os 
princípios fundamentais e permanentes das Nor-
mas-Padrão e do CENP sem o destaque que toda 
sua atuação é de estímulo à liberdade dos meios 
de comunicação e da expressão comercial, bem 
como à produtividade da publicidade.

A liberdade dos meios de comunicação é ir-

mã siamesa da liberdade de expressão comer-
cial, pois uma dá suporte à outra, assegurando a 
diversidade dos Veículos e a ausência de pressões 
econômicas sobre eles - seja por parte dos gover-
nos, enquanto anunciantes, seja pela ausência de 
“brokers” do mercado, que concentrem grandes 
volumes de compra.

A liberdade de expressão comercial, por sua 
vez, é assegurada tanto pela ausência de legislação 
restritiva como pela oferta de um amplo espectro 
de Veículos diversos e de qualidade.

Por outro lado,  as Normas e o CENP são es-
sencialmente a favor de relações econômicas pro-
dutivas e não especulativas, gerando riqueza re-
al para a economia, através de rentabilidade para 
as marcas e empresas, pagamento de impostos 
e, o mais importante, elevação do padrão de vi-
da da população, pelo aumento de seus proven-
tos e oferta de bens e serviços de maior qualida-
de, mais acessíveis e a menor preço.

Um exemplo dessa preocupação central com a 
produtividade está na determinação de só haver 
reserva, compra e autorização de mídia para um 
cliente existente e devidamente atribuído a uma 
Agência, na forma da legislação. 

Também se encaixa nessa ação anti-especula-
ção o BUP - Banco Único de Lista de Preços e o 
suporte à mídia técnica para aumentar probabili-
dade de gerar mais retornos para as marcas e em-
presas Anunciantes.

Todos esses cuidados em respeitar esses prin-
cípios fundamentais e permanentes da autorre-
gulação ético-comercial e das melhores práticas 
técnicas asseguram uma posição de relevo no 
processo de construção de um futuro mais vi-
goroso e rico – por ser mais produtivo e susten-
tável – para o conjunto de publicidade brasileira 
e suas três partes essenciais, os Anunciantes, as 
Agências e os Veículos. Como se verá na última 
parte desta edição especial da CENP em Revista.
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PERSPECTIvAS DE FUTURO

Nos últimos anos o CENP tem refletido bas-
tante sobre o futuro e a função que a entidade e 
as Normas-Padrão terão nesse amanhã, que ao 
mesmo tempo se anuncia fantástico em função 
das perspectivas extraordinárias da expansão da 
tecnologia no sentido horizontal, ou seja, para 
mais sociedades e pessoas, e vertical, na intensi-
dade de seu uso individual pelas organizações e 
seres humanos.

Por outro lado, como os muitos problemas sus-
citados pela “desrregulação”, ausência de limites 
e falta de controles já vêm se apresentando, an-
tecipa-se um ciclo de importantes dificuldades 
na estruturação de parâmetros que impeçam 
que a entropia natural das atividades econômi-
cas nos leve todos – democrática e tecnologica-
mente – ao caos.

É mais do que relevante, portanto, lembrar que 
a história da civilização humana é também a his-
tória da evolução de leis e normas de autocon-
trole, de forma a assegurar a máxima liberdade 
sem a perspectiva do eterno conflito, de garan-
tir a prosperidade do todo mantendo a natural 
ganância humana dentro de padrões deontoló-
gicos virtuosos.

Como sabemos, a falta de limites tende a ser 
caótica, desagregadora e insustentável. As recen-
tes dificuldades vividas pela publicidade ao redor 

do mundo revelam que o que se pensou ser um 
movimento totalmente positivo tem apresentado 
preocupantes aspectos negativos, como a falta de 
sustentabilidade de parte dos meios de comuni-
cação, as preocupantes questões éticas relaciona-
das às mais novas formas de publicidade digital, a 
elisão aos impostos nacionais pelos mega-grupos 
da mídia online, as diversas crises de relevância 
e rentabilidade das Agências e, por fim mas não 
menos importante, um declínio da capacidade 
da publicidade gerar negócios de curto prazo ao 
mesmo tempo em que fortalece a posição com-
petitiva das marcas e empresas no longo prazo.

Entre os anos de 2016 e 2017 esta CENP em 

Revista publicou uma série de artigos de Rafa-
el Sampaio sobre O Futuro da Propaganda, mais 
tarde reunidos em um único volume da série Do-

cumentos CENP.
Nesses ensaios é ressaltado que daqui para o 

futuro a comunicação em geral e a comunicação 
de marketing em particular serão cada vez mais 
importantes, e que nesse novo panorama, a pu-
blicidade ganhará relevância, pois a mídia paga, 
ao contrário do que se chegou a pensar recente-
mente, continua essencial para o sucesso dos ne-
gócios e das marcas, desde que bem orquestrada 
com as mídias próprias e conquistadas.

Estas duas modalidades não substituíram, 

Para encerrar esta edição especial da CENP em Revista em razão dos 

20 Anos de existência das Normas-Padrão e da entidade, fazemos 

algumas considerações sobre as perspectivas de evolução da atividade 

de comunicação de marketing e o papel de cada uma de suas 

partes essenciais: Anunciantes, Agências e Veículos, bem como da 

autorregulação ético-comercial, das melhores práticas técnicas e do 

próprio CENP.
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como se chegou a pensar 
algum tempo atrás, a tra-
dicional mídia paga que, 
por sua vez, vem evoluin-
do de forma considerável.

Na verdade, essas três 
modalidades - paga, pró-
pria e conquistada - serão 
mais e mais necessárias e 
relevantes. Como inclu-
sive está evidenciado de 
forma robusta pelo mais 
recente estudo, Mídia em 

Foco, da dupla Peter Field 
e Les Binet para a série so-
bre efetividade da publici-

dade publicada pela britânica IPA, a entidade das 
agências daquele mercado.

AS VIRTUDES DO MODELO 
BRASILEIRO

Nesta mencionada publicação do CENP sobre 
o futuro da publicidade no mundo e em nosso 
País, as virtudes do Modelo Brasileiro de Propa-
ganda são ressaltadas. Vale lembrar, inclusive, do 
que lá foi destacado: o que se convencionou de-
nominar de Modelo Brasileiro de Propaganda 
continua sendo o mais adequado para assegu-
rar a estruturação devida da Agência, a atração 
de grandes talentos específi cos e o enfrentamen-
to dos desafi os presentes e futuros da propagan-
da e do conjunto da comunicação.

Não menos importante, esse modelo tem se 
revelado o mais produtivo para as empresas 
Anunciantes que, apesar de terem volumes de 

verba bem menores que os dos principais cen-
tros publicitários do mundo, podem contar com 
um padrão de qualidade em tudo comparável ao 
que é oferecido nesses mercados.

Nosso modelo é estruturado em torno do 
atendimento publicitário full-service aos Clien-
tes e se fundamenta em um misto de legislação 
(a lei 4680/65 e o decreto 4563/02, além da lei 
12.232/10) e a autorregulação (através das Nor-
mas-Padrão da Atividade Publicidade, tutela-
das pelo CENP).

O modelo privilegia a integração do atendi-
mento pleno a uma conta publicitária que, com 
a manutenção da conta por períodos mais ex-
tensos na mesma Agência, aproxima as equipes 
do Cliente e da Agência – o que melhora o en-
tendimento dos problemas e das oportunida-
des e a gestão das estratégias da marca atendida, 
além de melhorar a produtividade geral.

Internacionalmente, como se sabe, há preva-
lência da separação entre agências ditas criativas 
e as de mídia. Historicamente, o movimento foi 
positivo devido ao up-grade da área e dos pro-
fi ssionais de mídia, por um lado, e ao maior foco 
no planejamento e criação, por outro.

Mas o movimento também teve seu lado 
negativo pela separação do atendimento aos 
anunciantes e pela desintegração da gestão 
das tarefas e verbas publicitárias. Nos últimos 
tempos, inclusive, tem-se observado que mui-
tas agências de mídia também estão fazendo o 
planejamento da comunicação e criando solu-
ções e as agências criativas passaram a pensar 
em mídia... Ou seja, começa a haver novamen-
te uma convergência em direção ao sistema 

full-service.
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Vale lembrar que a propriedade das grandes 
agências multinacionais dos dois tipos é a mes-
ma, na maioria dos casos, através das grandes 
holdings de serviços de comunicação (Dent-
su Aegis, Havas, Interpublic, Omnicom, Publi-
cis e WPP).

É importante destacar, ainda, que apesar de ser 
o padrão entre as grandes Agências, o sistema du-
al de agência de criação e de mídia não é o domi-
nante entre as médias e pequenas, especialmente 
no caso do maior mercado do mundo, os Estados 
Unidos, onde as centenas de agências de expres-
são espalhadas pelo país continuam trabalhan-
do no esquema full-service e têm grande partici-
pação no mercado.

O Modelo Brasileiro, por sua vez, garante qua-
lidade da propaganda brasileira. Todos os índi-
ces globais de qualidade, como um bom exem-
plo são os resultados do Cannes Lions, indicam 
que o Brasil tem sido consistentemente classifi ca-
do como mantendo a terceira melhor propagan-
da do mundo, mesmo com nosso mercado estan-
do entre a sétima e décima posição no ranking de 
volume de negócios.

Esse modelo assegurou – e permanece assegu-
rando – recursos para atrair talentos para a ativi-
dade, que benefi ciaram não apenas os profi ssio-
nais e as Agências, mas também as marcas e os 
negócios dos Clientes.

Para o futuro, o modelo precisa e deve ser man-
tido, inclusive porque é benéfi co para suportar a 
transformação necessária para que a propaganda 

ajuste-se às novas realidades. O modelo full-ser-

vice e a rentabilidade mínima que ele proporcio-
na é e continuará sendo de grande utilidade para 
aspectos como manter a propaganda no centro 
do sistema solar da comunicação; garantir a exis-
tência de organizações de mídia independentes e 
fortes; além de assegurar aos Anunciantes – ca-
da vez mais assoberbados com múltiplas tarefas 
– que as Agências cumpram de forma mais efe-
tiva e efi caz as tarefas delas em benefício de suas 
[dos Clientes] marcas e negócios.

O nosso modelo é e será um importante fun-
damento para que as Agências estejam capacita-
das para serem as grandes enablers da comunica-
ção; que a área e os profi ssionais de atendimento 
sejam os condutores da comunicação integrada; 
que os planejadores sejam os co-autores do brie-

fi ng e os compositores da estratégia da comuni-
cação; que os criativos sejam formuladores das 
ideias e curadores do conteúdo das marcas; que 
os mídias sejam os criadores e gestores de con-
tatos; e que uma ampla rede de artesãos espe-
cialistas possa trabalhar de forma coordenada 
e integrada para se alcançar a excelência da co-
municação.

Adicionalmente, o Modelo Brasileiro de Pro-
paganda tem se provado o mais conveniente para 
que as Agências sejam negócios saudáveis e sóli-
dos, cumprindo da melhor forma as indispensá-
veis funções e tarefas que prestam a seus Clientes 
e maximizando os investimentos que eles fazem 
nos Veículos.



Edição Especial Dezembro, 2018 - CENP Em rEvista - 61

A FORÇA CONSTRUTIVA DA 
GOVERNANÇA

O editorial do mencionado Documento CENP 
sobre as perspectivas da publicidade trazia co-
mo título “Governança para assegurar a liberda-
de produtiva”, enfatizando justamente que a go-
vernança de nossa atividade será essencial para 
garantir e facilitar o futuro.

Após mencionar as Normas-Padrão e o CENP, 
bem como o Código de Autorregulação e o CO-
NAR, o texto destacava que esses dois sistemas 
de governança têm como principal objetivo as-
segurar a liberdade produtiva do setor publici-
tário brasileiro, que tem se posicionado como 
um dos três mais qualificados do mundo, mes-
mo não sendo um dos maiores no ranking glo-
bal de investimentos na área.

Essa destacada posição da publicidade bra-
sileira influencia positivamente a capacidade 
das empresas de todos os setores econômicos a 
competirem de forma mais efetiva, benefician-
do, em última instância, o consumidor e a eco-
nomia brasileira.

No caso específico do CENP, esse mecanismo 
de autogovernança das relações entre os Veícu-
los de Comunicação, as Agências de Publicidade 
e os Clientes-Anunciantes desse sistema, assegu-
ra que a competição entre seus agentes econô-
micos seja a mais ampla possível,sem os limites 
de uma legislação restritiva, afastando desvios e 
excessos ético-comerciais que poderiam ocor-
rer se não houvesse parâmetros que beneficiam 
os três lados abarcados.

Ao estabelecer normas de melhores práti-
cas são definidos padrões mínimos e ideais 
do que cada parte envolvida deve prover e exi-
gir das demais.

Ao referendar parâmetros indicativos de re-
ceitas e valores a serem praticados, o sistema de 
governança do CENP minimiza que a compe-
tição, na prática, seja reduzida apenas a seu fa-
tor financeiro, desprezando a essência do que 
efetivamente se contrata, que é a qualidade téc-
nica estabelecida pelos padrões de melhores 
práticas.

Note-se que a própria lei de licitações para 
atender às contas públicas desincentiva qual-
quer competição baseada somente no menor 
preço, determinando que as licitações se dêem 
por melhor técnica ou técnica e preço.

Trata-se de um sistema virtuoso, portanto, 
único no mundo em seu setor de atividade, que 
constitui fundamento para a competição esta-
belecida em termos de liberdade produtiva em 
que todos os lados saem beneficiados pela ma-
nutenção saudável do sistema.

Adicionalmente, em uma atividade que pri-
ma pela constante evolução técnica e um eleva-
do ritmo de transformações práticas, esse sis-
tema de governança traz, em sua concepção e 
estrutura, a previsão, incentivo e mecânica ca-
paz de assegurar que todos os lados sejam re-
presentados, tenham voz ativa e possam dis-
cutir de forma permanente a necessidade de 
atualização de seus parâmetros, definindo su-
as alterações sempre que indicado.

Por todas essas razões fica evidenciado que a 
função e a relevância das Normas-Padrão e do 
CENP serão ainda mais necessárias e impor-
tantes nas próximas décadas, quando muita 
coisa na atividade publicitária se transformará 
e se viverá expressivas evoluções, mas quan-
do a essência e fundamentos de nossa ativida-
de, construídos por mais de um século, per-
manecerão.
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MISSãO

vISãO vAlORES

O CENP, como entidade de ética 

comercial, se dedica a fomentar a 

livre e leal concorrência auxiliando 

na compreensão e incentivando a 

conformidade (compliance) às nor-

mas legais e de autorregulação, pi-

lares do modelo brasileiro de negó-

cios da publicidade. Historicamente 

fundado nas melhores práticas, pro-

move ambiente ético, seguro, trans-

parente, sustentável e de elevado 

padrão de qualidade, por meio do 

convívio respeitoso e participativo 

dos agentes econômicos em seus 

organismos, considerados fóruns 

permanentes para atualização das 

Normas- Padrão da Atividade Publi-

citária e solução de confl itos éticos.

Ser reconhecido como um cen-

tro de informações e referência 

sobre as melhores práticas de re-

lacionamento comercial e fórum 

permanente de governança e de 

solução de confl itos éticos para 

Anunciantes, Agências e Veículos 

com base nas Normas-Padrão da 

Atividade Publicitária, sempre res-

peitando a lei.

• Ética

• Transparência

• Harmonia

ENTIDADES FUNDADORAS

ENTIDADES ASSOCIADAS ENTIDADES PROFISSIONAIS ADERENTES/
CONvENIADAS






