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Capa

1ª edição do ano, energias reno-

vadas, expectativas e esperanças de

mudança, de fazer melhor. Assim

como a cada ano novo é como se ti-

véssemos o poder de consertar e

melhorar tudo a nossa volta, assim

também é a cada edição.

Nesta empreitada, avaliar o que

foi feito e imaginar cenários possí-

veis e ideais nos dá a medida do

que temos de realizar, das ações

que precisamos empreender, das di-

ficuldades a enfrentar para atingir o

resultado esperado.

Por isso a importância do plane-

jamento e a necessidade de utilizar

esta ferramenta em toda sua ple-

nitude. Também por esta razão esta

é a matéria de capa da primeira

edição da CENP em Revista, realiza-

da em formato inédito de uma me-

sa redonda, colocando frente a fren-

te profissionais que sabem da lida,

vivem e respiram a arte de planejar.

Mais do que um confronto de

opiniões, o que se observa é uma si-

nergia de argumentos que confe-

rem ao planejamento status de peça

fundamental na consistência e efi-

cácia da comunicação publicitária.

A mesma comunicação que esta-

rá em foco com o 5º Congresso da

Indústria da Comunicação, a ser pre-

sidido por Luiz Lara e coadjuvado

pelas 37 entidades que compõem o

ForCom. Os Road Shows de apre-

sentação do evento já estão percor-

rendo o Brasil e configuram-se em

excelente oportunidade de interagir

com os 13 temas a serem abordados

no Congresso e listados em matéria

nesta edição.

O Dia Internacional da Mulher, co-

memorado em 8 de março, também

nos estimulou a homenagear o se-

xo feminino. A presença feminina

nos negócios sugere um novo olhar

sobre os hábitos, atitudes, compor-

tamentos, desejos e intenções des-

sas consumidoras.

A edição ainda tem matérias inte-

ressantes sobre o Festival de

Cannes, cujas inscrições ainda estão

abertas; sobre livros de mídia,

coaching e também um balanço das

atividades do CENP referente ao

exercício de 2011, inclusive com fo-

tos de nosso concorrido almoço no

Jockey.

Certificação, nosso selo de qua-

lificação técnica: um artigo mostra

como a certificação é tão importan-

te quanto acessível, além de um pas-

so a passo sobre como as agências

podem fazer para solicitar a certi-

ficação.

Anunciamos, com alegria, que te-

mos uma nova entidade associada

ao CENP, a Associação Brasileira de

Mídia Out of Home, ABDOH. E está

em curso também a associação do

IAB Brasil (Associação de Mídia Inte-

rativa-AMI). A iniciativa destas impor-

tantes entidades do “mundo novo”

da comunicação reforçam a impor-

tância e responsabilidade do CENP.

Finalmente, os tablets permitem a

leitura do arquivo pdf da CENP em

Revista. O tutorial você encontra em

www.cenp.com.br e aqui, nas pró-

ximas páginas.

Boa leitura!

Caio Barsotti
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FFeerrrraammeennttaa  aanntteecciippaa  cceennáárriiooss  
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CENP EM REVISTA - MARÇO / 2012 7

Para provocar uma reflexão sobre

como o planejamento é feito nas

empresas e como a falta dele pode

resultar na fragilidade dos negócios e

na inconstância da comunicação das

marcas, a CENP em Revista decidiu

abordar o tema Planejamento em sua

primeira edição do ano, contribuindo

para que agências, anunciantes e veí-

culos possam se dedicar a olhar para o

assunto já no início do novo período.

Participaram seis experientes pensa-

dores de agências ao encontro que

você confere na matéria a seguir e

também na íntegra, no vídeo disponí-

vel no link www.cenp.com.br, realiza-

do na sede do CENP, na Avenida

Paulista, em São Paulo.

São eles Eduardo Lorenzi, diretor de

planejamento da NeogamaBBH e pre-

sidente do Grupo de Planejamento;

Renata D’ Ávila, diretora geral de plane-

jamento da LewLara/TBWA;Pedro Cruz,

Vice-Presidente de planejamento da

GiovanniDraft para a América Latina;

Jurandir Craveiro, head of planning da

Colmeia; Márcia Zugliani, diretora de

planejamento da Adag e Raphael

Barreto, diretor de planejamento da

DPZ.

A proposta foi de um debate que

confrontasse opiniões e traçasse um

cenário realista sobre a atividade no

Brasil e no exterior. 

Entretanto, o que se nota é um

olhar homogêneo e bastante rico

sobre a função do planejador, a impor-

tância do planejamento e a utilização

da ferramenta como fundamental à

consistência e à eficácia na comunica-

ção publicitária. 

Com experiências distintas mas bas-

tante integradas no discurso o resulta-

do são opiniões muito esclarecedoras

sobre como os profissionais avaliam

sua própria performance e a das mar-

cas e clientes para os quais trabalham. 

Para Eduardo Lorenzi, a época em

que vivemos é a melhor para atuar em

planejamento pois é uma área ecumê-

nica ligada tanto ao mundo dos

insights quando aos negócios e análi-

ses setoriais; e num mundo colaborati-

vo, os melhores profissionais são os

generosos, aqueles que compartilham

o conhecimento.

“O espírito de planejamento é de

contribuição, de fazer o seu papel e

suas atribuições específicas, levando

em consideração o que as outras áreas

alinharam sobre as necessidades de

comunicação.

Ao planejamento cabe interpretar as

necessidades das demandas da marca

e do consumidor para o desenvolvi-

mento dos trabalhos da criação, da

mídia, do atendimento, expressadas

pelo Marketing do cliente”.

Enquanto a definição de planeja-

mento na Wikipédia aponta para uma

ferramenta administrativa que possibi-

lita perceber a realidade, avaliar os

caminhos, construir um referencial

futuro, estruturando o trâmite adequa-

do e configurando-se numa visão

racional, o encontro sugere uma con-

tribuição mais subjetiva e emocional,

não menos embasada em significado. 

Para os planejadores, o pensamen-

to crítico em prol de agregar valor às

marcas e gerar resultados, passa por

uma humanização, pela necessidade

de conhecer o ser humano em seu

papel de consumidor e, a partir de seu

relacionamento com as marcas, propor

soluções, caminhos e direção de negó-

cios que atinjam os objetivos pretendi-

dos pelos anunciantes.

Jon Stell, no livro Planejamento de

Comunicação, afirma que não deve

haver limite entre o processo estratégi-

co e o processo criativo e que os profis-

sionais de planejamento devem inte-

grar as competências de observação e

de vivência. “Planejar tem mais a ver

com observar e ouvir do que com

falar.” Você  está ouvindo?

OO  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  NNAASS  AAGGÊÊNNCCIIAASS

O crescimento e a relevância que o

planejamento vem ganhando nos últi-

mos tempos estão intimamente rela-

cionados com a necessidade estratégi-

ca das empresas. É com esta visão unâ-

nime que o grupo abriu o encontro,

defendendo que mesmo as agências

menores e as digitais já se estruturam

nesta direção porque reconhecem que

o planejamento dá consistência aos

negócios.

Jurandir Craveiro acredita que mes-

mo que uma agência não tenha recur-

sos destinados ao planejamento ou

Gosto de pensar o
planejador como um agente

provocador que usa esse
repertório com um

objetivo, uma direção que
influenciará a visão dos

negócios, a visão
criativa, a visão do que é

o branding. 

Pedro Cruz
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um profissional específico nesta fun-

ção, ela sempre terá alguém responsá-

vel por organizar as ideias do time e

transformar isso em criação. Eduardo

Lorenzi e Renata D’Ávila afirmam que

muitas empresas menores já buscam

ter um profissional específico para o

planejamento, ainda que júnior, justa-

mente para atender uma demanda

dos próprios clientes. “Alguém na

agência precisa cuidar exclusivamente

de organizar os dados, as informações

por segmento de negócios, as tendên-

cias e saber responder aos questiona-

mentos dos anunciantes neste mundo

tão multidisciplinar”, afirma Renata.

Entretanto, é na afirmação de Pedro

Cruz que se estabelece a conexão

entre o planejamento e as outras áreas

de uma agência de propaganda, inte-

grando o pensamento de forma linear

e o colocando a serviço das marcas: “O

termo que define a atividade que nós

representamos é meio ambíguo por-

que planejamento em si existe na

mídia, no atendimento, na criação, na

produção, enfim, cada setor da agên-

cia tem o seu e ele também é intrínse-

co ao que a gente faz para organizar

nossa vida. O que eu acho é que talvez

existam maneiras diferentes de as

agências utilizarem a ferramenta, ora

como estratégia de negócios ora

como estratégia criativa”, afirma.

Menos pragmático e não menos

assertivo, Raphael Barreto gosta de

definir os profissionais de planejamen-

to como pensadores e defender que

toda agência precisa deles. Sua expe-

riência na DPZ o faz acreditar que uma

agência que não tem pensadores tal-

vez não seja uma boa empresa de

comunicação e afirma: “Talvez a fun-

ção de planejamento nada mais seja

do que a especialização de um cama-

rada dedicado a pensar em soluções.

Não consigo imaginar que grandes

nomes da propaganda que não tive-

rem este título de planejador, não

tenham exercido efetivamente este

cargo enquanto inventavam estraté-

gias para diferenciar suas marcas da

concorrência”.

Para Raphael Barreto, querendo ou

não, a profissão de planejador deriva

da atividade de pesquisador, alguém

que raciocina a partir da observação

das coisas e encontra caminhos dife-

renciados para atingir um determina-

do objetivo.

PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  CCOOMMOO  DDIIFFEERREENNCCIIAALL

O debate começou a esquentar

quando Eduardo Lorenzi comentou

que ao atendimento cabia a responsa-

bilidade pela estratégia do cliente e

que o pessoal de pesquisa foi assumin-

do aos poucos a função e assim se

configurou uma nova categoria de pla-

nejadores.  Afirmação corroborada por

Raphael Barreto que ainda defende

que o atendimento precisa deixar suas

funções burocráticas e administrativas

e retomar sua função estratégica, de

se aprofundar no negócio do cliente e

entregar para o planejamento o esco-

po do negócio da marca, estimular o

desafio estratégico. 

Por sua vez Marcia Zugliani ressal-

tou a grande mudança do mercado de

comunicação como um todo, enfati-

zando que o aperfeiçoamento dos

departamentos de marketing dos

clientes, a concorrência acirrada, o

compromisso com as metas e indica-

dores de desempenho e uma cobran-

ça quase diária por resultados estimu-

laram a renovação das agências, disse,

não sabendo bem em que ordem este

processo foi alterado.

“Se antes uma agência pequena ou

média não encontrava espaço para ter

um planejador, hoje é imperativo que

tenha e invista nisso para atender as

demandas do cliente por informação e

respostas. Nós somos questionadores

e podemos fazer uma dupla boa com

o atendimento no sentido de não só

fazer o que o cliente pediu, mas tam-

bém entregar o novo, o diferente, o

inusitado. Se só obedecer ao cliente

eu deixo de entregar a gestão da

marca, o agregado, o pensamento

estratégico”, defendeu.

Neste sentido, também foi mencio-

Somos curiosos. Nossa
maior qualidade é a de não parar

diante do desconhecido,
pelo contrário. Gostamos de

explorar as coisas que as pessoas
não conhecem, ser desbravador e

trazer esse conteúdo para a
equipe. Sermos um catalizador,
uma coisa meio assim como um
repórter que vai escrever sobre

buraco negro e ele não é
nem astrofísico nem químico ou

geógrafo e ele faz uma excelente
matéria sobre buraco negro

porque ele soube ouvir as partes,
os especialistas, captar as

ideias e sintetizar tudo
coma sua visão. 

Jurandir Craveiro 
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nada a questão socioeconômica que

mudou o norte dos negócios e deter-

minou que saídas estratégicas ou solu-

ções para as marcas não viessem das

matrizes das multinacionais ou de

agências localizadas fora do país.

A mudança do cenário mundial exi-

giu um olhar brasileiro sobre o merca-

do e o desempenho das marcas. A pró-

pria juniorização dos departamentos

de marketing dos clientes influenciou

a relevância do planejamento nas

agências. Segundo os debatedores,

muitas vezes os profissionais do anun-

ciante, que são interface da agência,

não conhecem o histórico de suas

marcas, da companhia, nem da comu-

nicação, desenvolvido ao longo de um

determinado período. Daí novamente

a força do planejamento como criador

de uma linha do tempo em que a

comunicação é vista de onde partiu e

aonde quer chegar.

PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  EE  CCRRIIAAÇÇÃÃOO

Quando o assunto é a relação entre

a criação e o planejamento ou quando

um termina e outro começa, os profis-

sionais não chegam a um consenso,

embora não cheguem também efeti-

vamente a divergir.

Contudo, é interessante notar como

cada um explica a convivência. Jurandir

Craveiro acredita que o nome varia,

pode ser planejamento estratégico,

planejamento de marca, planejamento

de comunicação, mas é inegável que

o planejamento nasceu na área da

pesquisa. E que para ele funcionar, ser

poderoso, tem de conter verdades,

insights que correspondam aos an-

seios do consumidor e daí, se transfor-

mar em um boa criação. 

“Entendo que o criativo, antes do

nascimento do planejamento, tinha

como matéria prima natural o entendi-

mento das pessoas e desenvolvia um

estímulo de comunicação que obtives-

se a resposta do consumidor. Hoje, é o

planejamento que se especializou em

ajudar a criação a entender essa natu-

reza humana, a encontrar essa verda-

de, se dedicando no aprofundamento

do ser humano, no social, no cultural,

no etnográfico e assim por diante”,

disse.

Já Eduardo Lorenzi, gosta mais

quando entrega na mão da criação um

insight, uma informação que destran-

que a cabeça do criativo e resulte em

uma série de ideias para a campanha.

Entretanto, valoriza o time de criativos

conscientes e antenados que geram

insights poderosos que se materiali-

zam no planejamento. “Teoricamente

é uma vergonha fazer um planejamen-

to depois que a criação já teve a ideia

mas entendo que se o criativo teve

uma ideia relevante e está em linha

com a estratégia do cliente e o plane-

jamento não tinha pensado nela, é um

dever ajudar o cliente a entender

aquela ideia como algo poderoso”.

“Eu não tenho o menor problema

em reconhecer uma ideia brilhante

que chegou do arquivo pessoal de

cada um” afirma Pedro Cruz, enfatizan-

do que o trabalho de todos dentro da

agência é gerar ideias, e a geração

espontânea o coloca na obrigação de

honrar, respeitar e homenagear esse

processo orgânico que pode trazer a

tona uma série de coisas fenomenais

para as marcas.

“No momento de amadurecimento

do planejamento no Brasil a gente está

muito mais próximo de entender que

isso é uma via de mão dupla, porque

realmente o processo de planejamen-

to brilhante pode levar a pontos fora da

curva. E nem sempre saíram do plane-

jamento, pontos fora da curva podem

aparecer organicamente do pessoal de

mídia, de criação, sei lá. Acho que é

um sinal de maturidade da nossa cate-

goria saber aproveitar isso. E tem uma

coisa que eu acredito como verdade: é

que as ideias são muito frágeis quando

elas estão nascendo e elas podem ser

pisoteadas sem cerimônia de maneira

muito injusta. Então respeitar as ideias

que estão nascendo, não importa de

onde elas estão vindo, é muito impor-

tante”.

Resumindo, na opinião dos profis-

sionais, a função do planejamento é

completa e adorável porque ela deve

ser competente num horizonte e não

em uma visão de curto prazo. En-

quanto as atividades diárias se sobre-

põem na agência e no cliente, com

demandas imediatas, cabe ao planeja-

mento promover a visão de longo

O planejamento é trazer
significado, e isso eu traduzo
como um pensamento crítico.

Se eu não o usar estarei
me omitindo na tarefa de

agregar valor, de trazer resultado
pro cliente e querendo ou não,

provocar o desenvolvimento
do mercado.

Marcia Zugliani 
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prazo e alinhar de forma inteligente e

integral, um raciocínio diferenciado.

BBRRIIEEFFIINNGG  EE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO

Para Renata D’Ávila, um bom brie-

fing tem tudo a ver com o processo do

planejamento. E afirma: quanto mais o

planejamento vira um jeito de pensar,

mais conseguimos dar a direção no

planejamento. Este papel de conseguir

juntar todo mundo, conseguir que as

pessoas estejam na direção certa, não

importa se a ideia veio do assistente,

da criação, da mídia, é muito importan-

te.

Raphael Barreto colocou pimenta

no encontro ao citar uma entrevista de

um criativo que dizia que planejamen-

to não serve pra nada. Apesar do apa-

rente absurdo, o planejador da DPZ

afirma que entendeu o que ele quis

dizer. “Se o planejador estratégico ficar

só no campo das ideias e não reco-

mendar uma função prática criativa,

ele não serve pra nada”. Em certa pro-

porção, quando se trata de comunica-

ção é verdade. Se não é possível criar

alguma coisa que depois se torne uma

campanha memorável, um conceito

diferenciado, então o pensamento

não serviu de nada.

Pedro Cruz gosta de acreditar que o

planejador vive um momento histórico

e que cabe aos profissionais mais

experientes conter uma nova geração

de planejadores mimados e descontro-

lados que estão aparecendo. E defen-

de: “não faz sentido ter esse tipo de

personalidade que é totalmente ana-

crônica, anos 80 na melhor das hipóte-

ses, dentro do ambiente que a gente

vive hoje nas agências”.

Sempre comedido, o presidente do

Grupo de Planejamento, Eduardo

Lorenzi concorda com Pedro Cruz e

lembra à nova geração que o planeja-

mento é um trabalho duro, “não é um

trabalho intuitivo onde o cara senta lá,

liga o incenso e tem uma ideia bri-

lhante”.

AA  EELLOOQQUUÊÊNNCCIIAA  DDOO  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO

“O desafio de compor esta nova

profissão, de planejador, inclui ser

alguém que consiga ao mesmo tempo

integrar uma observação sociológica,

uma observação da cultura, uma inves-

tigação em pesquisa, e nesse molho

não dá pra ser tão técnico e ao mesmo

tempo tão absolutamente desprovido

de humanização. Esse blend é que

qualifica o planejador. E que atuará so-

bre o briefing”, afirma Márcia Zugliani.

A complexidade do papel que o pla-

nejamento pode desempenhar é mui-

to grande. Deve ser por isso que os

profissionais presentes a este encontro

foram unânimes em afirmar que o pla-

nejador tem de ter história, conteúdo,

repertório.

Este é o pensamento de Pedro Cruz,

que apenas lamenta que a construção

deste pensamento não tenha uma

forma de ser auditada, mas influencia,

determina e orienta a criação dos mais

consistentes conceitos de comunica-

ção.

Para explicar a complexidade do

que o colega disse, Raphael Barreto

recorre ao exemplo de uma reunião

em que ele começou a discorrer sobre

o comportamento dos neurônios, a

interação do sistema límbico e o movi-

mento do ser humano entre a razão e

o instinto e que muitos chegaram a

comentar que ele estava tentando

impressionar, que bastava ir direto ao

ponto. “Eles não entenderam que eu

estava criando uma teoria, tentando

provocar uma reflexão e incentivando

um novo jeito de olhar a mesma coisa

que há anos eles olham do mesmo

jeito”.

Esse grande desafio de geração de

conteúdo e de vivências que seguem

independente do imediatismo da vida,

do trabalho e das exigências do cliente

e da agência é a tônica da considera-

ção de Renata D’Ávila. 

Para ela, antigamente os grandes

criativos ou pensadores das agências

não precisavam de um departamento

específico para o planejamento por-

que se eles tinham mais tempo para

respirar outras culturas, outras discipli-

nas e daí provocar as sinapses cere-

brais.

O planejador nada mais
é do que uma criança grande

que continua perguntando
“por que” e a partir disso

ele continua descobrindo mais e
mais coisas sem parar.

A única diferença é que quando
se é pequeno é fofo,

bonitinho e aí quando fica
grande é uma mala sem alça.

Acho que isso pra mim
é planejamento essencialmente,

a prática do planejamento
estratégico é o ato de pensar,

discutir e questionar.

Raphael Barreto 





Tenho certeza de que “as grandes

campanhas vêm desse momento,

dessa busca da leitura que não tem

nada a ver com propaganda, do pas-

seio que não tem a ver com propagan-

da, dos programas culturais que não

têm a ver com propaganda”.

Jurandir Craveiro acrescenta que

não era só tempo que sobrava aos pre-

cursores do mercado. “As coisas tam-

bém eram menos complexas: hoje

você tem que dominar o business, ser

parceiro do atendimento e entender

do negócio do cliente, dominar as

diversas alternativas de mídia e partici-

par da formulação da comunicação

integrada; tem toda uma série de tare-

fas, atribuições e responsabilidades,

além do curto espaço de tempo para a

reflexão”.

FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  EE  JJOOBB  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Que o planejamento propõe a

visualização de cenários no longo

prazo é inegável. Entretanto, a comple-

xidade do mundo moderno, o imedia-

tismo cultivado nas agências em prol

de um atendimento célere ao cliente

está impedindo o cultivo de uma

forma de pensar sistemática, acredita

Márcia Zugliani, lembrando a nova

geração digital, que quer tudo ao mes-

mo tempo agora, também contribui

para um elevado desconhecimento

sobre a formação necessária e as ativi-

dades do planejador.

Eduardo Lorenzi concorda que não

deve existir uma formação oficial para

o planejador e cita a Neogama, sua

agência, por onde já passaram em sua

equipe de planejadores advogado,

economista, administradores, relações

públicas e até um engenheiro. “Claro

que há uma formação específica de

comunicação, como entender de pes-

quisa, mas acredito muito mais em

uma postura, uma atitude que favore-

ça o pensamento estratégico”.

“Eu chamo tudo isso de repertório’,

diz Pedro Cruz. Para o profissional, o

ensino do planejamento não carece

de uma formação específica mas tem

de conter um universo e percepções

capazes de mudar o curso de algo.

Nesse sentido, embora pareça descar-

tável, este repertório deve ter uma pro-

ximidade maior das ciências sociais, da

antropologia, da sociologia, da semió-

tica, de linguística, das investigações

mais modernas ligadas até a neuro-

ciência.

Nesta altura do campeonato, quan-

do todos aparentemente concordavam

que não há formação específica para

os profissionais interessados em plane-

jamento, Raphael Barreto propôs anali-

sar a profissão em relação ao Branding:

“Não podemos esquecer a reflexão

sobre o branding quando se fala em

formação e job description da nossa

atividade”, disse. Está acontecendo no

mundo uma disputa entre o “brandei-

ro” e o Planejador e por mais respeito

que tenha pelas empresas de bran-

ding, nós planejadores estratégicos

das agências, temos toda a capacidade

de refletir sobre a cadeia inteira do pro-

duto ou serviço do cliente, como apa-

rentemente o “brandeiro” faz.

EE  OO  BBRRAANNDDIINNGG  CCOOMM  IISSSSOO??

Pedro Cruz incrementa a discussão

mencionando um artigo do AdAge

sobre o futuro do planejamento, e que

considera que num mundo mais aber-

to para o diálogo e não só para o

monólogo das marcas, é imprescindí-

vel a confiança. “Essa dimensão do

propósito das empresas deve estar

além da sacada criativa da marca. E o

que nós do planejamento fazemos

todos os dias é entender isso e buscar

dar um direcionamento na comunica-

ção dos clientes que seja alinhado

com este propósito de existência das

empresas, ou seja, o branding”.

“Pra mim, o que o Pedro coloca

como essência, é a relevância do pen-

samento estratégico. É aí que está o

ponto de mutação do que a gente viu

de planejamento até hoje e no que ele

vai se transformar”, afirma Márcia

Zugliani.

O grande dilema é que a agência é

remunerada pela comunicação, pelo

dia-a-dia, pela campanha, e raramente

ela é remunerada pelo pensamento

estratégico, pelo planejamento, alfine-

ta Jurandir Craveiro.
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O planejamento é um ser
que está a serviço de alguém

sempre. O planejamento
é aquele cara que ajuda todo

mundo, ajuda o cliente,
ajuda a criação,

a mídia, o atendimento,
ajuda todo mundo a fazer o seu

trabalho melhor.

Eduardo Lorenzi 



Para Craveiro, o que Zugliani fala é

verdade. As consultorias de branding

são contratadas e pagas para ter esse

pensamento estratégico, com uma in-

terlocução lá em cima, com o presiden-

te da empresa. E essa conversa é dife-

rente da que o planejamento da agên-

cia tem com o pessoal de marketing,

dos solicitantes das campanhas diárias,

dos produtos, do ponto-de-venda. O

modelo de remuneração das agências

hoje, nós sabemos, é complicado em

todos os sentidos, é difícil você ter a

agência fornecendo mais serviços e

áreas de competência para os clientes

pelo mesmo preço. 

Este é o vetor que coloca a comuni-

cação como ação capaz de transfor-

mar o mundo. Devemos nos imaginar

como um ser ativo capaz de ajudar as

empresas a mudarem o seu propósito

e construir a confiança com os consu-

midores em outro patamar, acredita

Pedro Cruz, apoiado por Eduardo Lo-

renzi que propõe a convivência pacífi-

ca entre as consultorias de planeja-

mento que entram para fazer jobs

específicos que a agência não tenha

condições de oferecer.

“É aquela coisa do consultor, o clien-

te quer uma opinião de fora, a gente é

muito íntimo dele e uma opinião de

fora, às vezes é mais valorizada do que

a da gente que tem uma relação diária

com os clientes”, ameniza.

Mais pragmática com a questão,
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Planejamento é integração.
Integração de pensamento,

integração de ideias, de áreas,
do cliente com a agência,

da criação com o planejador,
da mídia, dos meios...

Mas, como disse o Jura,
o planejamento é também um

catalizador que consegue pegar
um monte de coisas e 

transformar em uma coisa única
e dar uma direção.

Renata D’Avila 

PLANEJAMENTO – MAS PODE CHAMAR DE JULIO RIBEIRO
A sexta edição da maior conferência de planejamento

das Américas, promovida pelo Grupo de Planejamento no

final de 2011, contou com o lançamento do Prêmio GP

Formadores e não foi surpresa quando anunciaram o pri-

meiro premiado: Julio Ribeiro.

Presidente da Talent e considerado a maior autoridade

em planejamento estratégico de comunicação no país,

Julio Ribeiro costuma atribuir seu sucesso à mudança, a

única variável constante do mundo. 

“Fiz planejamento minha vida profissional inteira, e uma

das coisas que aprendi fazendo planejamento é que o pla-

nejamento muda. Por quê? Porque as coisas mudam”, afir-

ma o publicitário em seu livro Fazer Acontecer, que tam-

bém ganhou versão digital no http://fazeraconte-

cer.com.br/blog/julio-ribeiro/

Entretanto, em seu brilhantismo, quando o assunto é

planejamento, o publicitário faz questão de remeter a

invenção do planejamento a outro personagem memorá-

vel da história da propaganda no Brasil, falecido em 2008:

Helio Silveira da Motta, redator dos 10 Mandamentos do

Planejamento, compilados por Francisco Socorro, no

http://www.umacoisaeoutra.com.br/ 

Enquanto o Planejamento (Account Planning) nascia na

Inglaterra em meados dos anos 60, também havia gente

fazendo coisas muito parecidas aqui no Brasil, conforme

conta Julio Ribeiro sobre um case do colega Helio Motta:

“Estudando as pesquisas o Hélio descobriu que o brasilei-

ro da época fazia a barba duas vezes por semana, em

média. Fechou a pesquisa e marcou uma entrevista com o

cliente, sem campanha, só com um pedaço de papel. Ele

demonstrou que se, em vez de fazer campanhas sobre as

qualidades do produto (que já possuía quase 100% do

mercado) a Gillette fizesse uma campanha para incentivar

os brasileiros a barbear-se com maior freqüência – uma

vez a mais por semana -, a Gillette teria que construir outra

fábrica. Aprovou o projeto sem fazer um layout. Foi com

ele que eu aprendi a pensar. Foi com ele que começou o

planejamento moderno de propaganda no Brasil.” 
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Renata D´Ávila atribui a busca dos

clientes por consultorias de branding

em detrimento do mesmo material

apresentado pelo planejamento em

função da remuneração. Na agência

não tem ninguém com tempo extra,

todos estão dedicados à campanha e é

difícil convencer o cliente de que você

também pode fazer isso dentro da

agência, por um adicional financeiro e

de tempo.

PPLLAANNEEJJAANNDDOO  NNOO  BBRRAASSIILL  EE

NNOO  EEXXTTEERRIIOORR

Enquanto Eduardo Lorenzi afirma

que em técnica de planejamento, que

envolve a pesquisa, as tendências de

comportamento e principalmente a

parte de eficácia da comunicação,

outros países estejam muito à frente

dos profissionais brasileiros, Raphael

Barreto diz ufanista que o brasileiro

não deve nada para o gringo, absoluta-

mente nada. “A capacidade de pensa-

mento do planejador brasileiro não

tem nada menor do que a do gringo”,

afirmou citando uma situação de que

antes as multinacionais impunham

conceitos de fora para dentro, inde-

pendente de análise do consumidor

local e, hoje, já há um entendimento

de que a comunicação deve respeitar

as características do consumidor em

sua localidade.

Entretanto, no tocante ao reconheci-

mento do planejamento como ferra-

menta indispensável e imprescindível

na conquista de mercados ou posicio-

namento de marca, o Brasil parece dis-

tante. Segundo Lorenzi, a formação e

o incentivo aos profissionais de plane-

jamento em Londres, por exemplo, são

um modelo para o mundo. Por lá, há

cursos que recomendam o estudo de

diferentes correntes de planejamento

para depois solicitar que o próprio pla-

nejador desenvolva seu ensaio. Há

premiações e a publicação do texto

em publicação da entidade.

Afora este detalhe, Lorenzi reco-

nhece que com bem menos recursos,

menos repertório teórico e técnico da

matéria, o planejador brasileiro é mais

prático. “Enquanto os gringos teori-

zam, somos mais práticos, temos uma

capacidade mais aguçada de resolver

o negócio do cliente”, reconhece.

Para Craveiro, o ponto fraco da ativi-

dade é a falta de aferição do planeja-

mento, e Renata D’Ávila emenda

“temos mais jogo de cintura mesmo e

conseguimos agregar mais elementos

ao pensamento estratégico, mas reco-

nheço que ainda temos uma visão

meio concentrada em nosso mercado

local enquanto os estrangeiros enxer-

gam mais o mundo todo”.

É a “cultura da feijoada,” afirma

10 MANDAMENTOS DO PLANEJAMENTO 
11..  Saber pensar. Este é o âmago da metodologia de planejamento praticada por Hélio

Silveira da Motta – a sua marca registrada. Saber pensar significa, sobretudo, fazer

as perguntas certas.

22..  Apostar na intuição. Não ter medo de apostar na intuição, um farol potente, capaz,

muitas vezes, de apontar o caminho a ser seguido.

33..  Não se contentar com os briefings. Questionar as verdades estabelecidas nos

briefings. No limite, inverter o raciocínio neles estabelecido. Afora isso, buscar,

sempre, informações fora dos mesmos briefings.

44..  As pesquisas são necessárias para dar maior segurança aos achados intuitivos.

A pesquisa deve ser vista como uma importante aliada para o trabalho de pla-

nejamentos estratégicos anuais ou de longo prazo na comunicação de marketing.

55..  Nunca crie, fale ou trabalhe sobre um problema que você não tenha compreendido

profundamente. Esta máxima, pela obviedade, dispensa explicações mas é

esquecido com frequência.

66..  Interpretar o chamado “espírito do tempo”. A publicidade, ou, melhor dizendo, toda

comunicação de marketing, como se sabe, reflete como um espelho aquilo que já

acontece na sociedade. Assim, é preciso saber interpretar o espírito do tempo em

que se vive.

77..  O Planejamento é um atividade-meio: deve servir de bússola, de norte, para

a Criação e também para o Planejamento de Mídia e Não-Midia. 

88..  A Comunicação de Marketing deve servir ao negócio do Cliente. Este é outro

axioma fundamental da visão de planejamento estratégico de Hélio Silveira da

Motta, conta Francisco Socorro. Ou seja, ele entendia a comunicação mercado-

lógica como um poderoso fator estratégico do negócio do Cliente.

99..  Ética nos negócios. A Ética nos Negócios, hoje tão discutida pela sociedade, é

considerada também um princípio sempre presente na conduta profissional de

Hélio Silveira da Motta. Para ele, o Cliente, o Consumidor deve ser o Rei de todas as

ações e estratégias de Marketing.

1100..  Responsabilidade socioambiental e consumo consciente. O Francisco Socorro se

diz convicto de que o Hélio Silveira da Motta defenderia hoje com vigor o

moderno conceito de responsabilidade socioambiental da publicidade para a

construção de atitudes e comportamentos responsáveis, no âmbito de uma nova

cultura de consumo consciente e não-predatório dos recursos naturais.
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Barreto, dizendo que no Brasil prevale-

ce a cultura da mistura, uma bagunça

organizada que faz com que consiga-

mos nos adaptar melhor do que o

estrangeiro. “Enquanto o americano

olha para o negócio e acha tudo exó-

tico e o inglês tem esse olhar de cima

pra baixo e o brasileiro não, como ele

vem de baixo e é misturado, ele tem

uma vantagem competitiva absurda,

esse jogo de cintura é muito marca

registrada nossa”.

Pedro Cruz acrescenta que é impor-

tante entender, estudar e aprender

diferentes metodologias mas depois

de incorporá-las, desfazer-se delas.

“Você incorpora o saber, aumenta o

seu repertório e usa da melhor manei-

ra porque o próprio mundo não é mais

uma receita de bolo.” Mas tem que

incorporar de uma maneira orgânica,

senão fica tudo igual, tudo bege, ape-

nas preenchendo lacunas.

Com a experiência de quem já tra-

balhou em agências que tinham e re-

comendavam o uso de metodologias

específicas e hoje trabalha em agên-

cia que é contra metodologias,

Eduardo Lorenzi defende que metodo-

logia não é ruim, mas ela sugere sem-

pre o encaixe de qualquer pensamen-

to na mesma forma enquanto cada

cliente, cada caso, cada problema, me-

rece solução sob medida, inclusive

uma metodologia diferenciada.

Da mesma opinião é Zugliani, que

ressalta o momento econômico e

social vivido pelo Brasil onde o plane-

jador está junto com o empreendedor,

com o empresário, construindo a sua

história. “Estamos juntos neste proces-

so de entender um novo mundo”.

Entre concordâncias, desabafos,

pensamentos elaborados ou simples

comentários, os planejadores convida-

dos para inaugurar este formato de

mesa redonda que se transformará

em matérias para esta CENP em

Revista, podemos dizer que quem

ganha é o leitor. E também o internau-

ta que poderá desfrutar da íntegra

desta conversa no site da entidade.

No vídeo, de aproximadamente

hora e meia, você pode assistir tudo

de uma vez e ter uma noção do con-

junto, ou ainda escolher por temas tra-

tados, assim como fizemos nesta

matéria.

Além do compilado que você aca-

bou de ler, estão ainda mais pontos de

vista sobre a questão do branding e

do planejamento, sobre como o pla-

nejador deve ajudar na execução

visual do conceito; e como os clientes

podem contribuir para o desenvolvi-

mento de novos caminhos criativos e

estratégicos. Sem contar o desabafo

de Raphael Barreto sobre como reco-

mendar ao cliente que mantenha a

campanha ou o conceito no ar sem

mudanças porque isso faz parte do

planejamento.

“Já me peguei quase sendo um

analista do meu próprio cliente, pedin-

do calma e dizendo que ele não preci-

sava mudar loucamente as coisas. Ele

não parava de repetir que já tinha visto

demais a campanha no ar, que já esta-

va cansado dela, que queria outra. Só

que na rua, no ônibus, na Avenida

Paulista, provavelmente o consumidor

tenha visto apenas umas três ou qua-

tro vezes a campanha. Diferente do

cliente, ele não fica 12 horas por dia

olhando pra layouts e pra logomarca. E

tem muita agência que acha que deve

mostrar serviço sugerindo mudanças,

muda o logotipo, mudam a campa-

nha, mudam o garoto propaganda e

mudam porque acham que é bacana

mudar e ter algo fresco. Não enten-

dem que não precisa de nada diferen-

te, que está sendo construída uma

marca, um conceito, um negócio. Vo-

cês já passaram pela situação de ir à

reunião para dizer que tudo deve con-

tinuar como está?”

@www.grupodeplanejamento.com.br
wwwwww..uummaaccooiissaaeeoouuttrraa..ccoomm..bbrr

ffaazzeerraaccoonntteecceerr..ccoomm..bbrr//bblloogg//jjuulliioo--rriibbeeiirroo//
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22..  EEaattiinngg  TThhee  BBiigg  FFiisshh::  HHooww  CChhaalllleennggeerr  BBrraannddss  CCaann  CCoommppeettee  AAggaaiinn  ––  AAddaamm  MMoorrggaann

33..  AA  MMaasstteerr  CCllaassss  iinn  BBrraanndd  PPllaannnniinngg::  TThhee  TTiimmeelleessss  WWoorrkkss  ooff  SStteepphheenn  KKiinngg  ––  JJuuddiiee

LLaannnnoonn  ee  MMeerrrryy  BBaasskkiinn
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Presidido por Luiz Lara, o 5º Congresso está movimentando

o mercado nacional através do Road Show promovendo o

maior evento da indústria da comunicação.

“Não existe um segundo nome que seja unânime na hu-

manidade tão qualificado para falar sobre liberdade do que

Desmond Tutu”, afirma Dalton Pastore, presidente do Fórum

Permanente da Indústria de Comunicação (ForCom), que con-

grega as 37 principais entidades que representam este setor.

O 5º Congresso Brasileiro da Indústria da Comunicação,

que acontece entre os dias 28 e 30 de maio, no WTC, em São

Paulo, definiu também em reunião recente, com a presença

de 60 executivos das entidades, os 13 temas das Comissões.

Dalton Pastore ressalta a importância de ser o primeiro con-

gresso da indústria da comunicação organizado por tantas

entidades que se reúnem periodicamente para discutir toda a

pauta, interesses, pontos de vista e programação do evento.

5º CONGRESSO
NNoobbeell  ddaa  PPaazz,,  DDeessmmoonndd  TTuuttuu,,  ffaazz  ppaalleessttrraa

ddee  aabbeerrttuurraa  eemm  2288  ddee  mmaaiioo

CCoonnhheeççaa  ooss  1133  tteemmaass  ddaass  CCoommiissssõõeess  

O futuro da profissão – Com todas as revo-

luções pelas quais vem passando a comunica-

ção, que tipo de perfil precisarão ter os profissio-

nais dos próximos anos. Como as principais escolas

de comunicação do mundo estão preparando seus

alunos para o mercado. Uma

pesquisa global entre escolas

de comunicação será produzi-

da pela ESPM. As opiniões de

professores de grandes escolas

globais de comunicação.

1) Liberdade de expressão e democracia – A

intimidade desta relação e a dependência que

uma parte tem da outra. O Estado-Babá e a prote-

ção aos leitores, telespectadores, ouvintes e consu-

midores. Regulação, tutela e educação. O direito de

informar e o direito à informação. Os riscos e as

ameaças à liberdade de expressão

plena. Legislação, regulação e indepen-

dência editorial. Sociedade de consu-

mo e consumo consciente. Consumo e

desenvolvimento. O papel da educa-

ção no “bom arbítrio”. Educação versus

Tutela.

4)

As empresas de comunicação brasileiras, o
mercado global e a marca Brasil – Na era da

globalização, quais as oportunidades de internacionali-

zação das empresas brasileiras de comunicação. O

Brasil tem excelência em diversas áreas da comunica-

ção, com empresas de todos os portes e profissionais

de todos os segmentos. Que oportunidades têm estas

empresas e profissionais para conquistar o

mercado internacional. E quais as barreiras para

que isso se torne reali-

dade.

2)

Comunicação, crescimento econômico e de-
senvolvimento humano – A contribuição da

Indústria da Comunicação ao crescimento econômico,

desenvolvimento e inclusão social. Estamos cumprindo

nosso papel? A indústria da comunicação e os entraves

ao desenvolvimento: corrupção, burocracia, carga tribu-

tária.

3)

Comunicação one-to-one: personalização
versus privacidade – As novas tecnologias e

as novas técnicas de comunicação personalizada. E

os limites dela. Até onde a tecnologia pode perso-

nificar a comunicação. E até onde o consumidor

quer ser identificado. As ferramentas de captação

de informações sobre consumidores e seus hábi-

tos, o uso mercadológico destas informações e, em

contrapartida, a ética e o direito à privacidade.

5)

Desmond Tutu - Nobel da Paz
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Das 13 Comissões, a de tema Liberdade de Expressão será

em plenária e as outras distribuídas em quatro painéis na

tarde de segunda e na manhã e tarde de terça-feira, de forma

que cada delegado possa participar de até quatro comissões.

A iniciativa, diferente do ocorrido no 4º Congresso, aumenta-

rá a participação e integração dos delegados.

Outra novidade no Congresso é a utilização de ferramenta

eletrônica inédita que permite acesso a uma comunidade do

evento através de dispositivos móveis. No momento em que

faz a inscrição o delegado conquista o direito de participar da

rede e ainda interagir com outros membros. A ferramenta pos-

sibilita mais do que contato e relacionamento pois oferece

segmentação por assunto, cargos dos participantes, setor e

qualificação da empresa, temas das Comissões e outras

Os valores para inscrição de delegados são: R$ 3.680,00

para delegados de São Paulo. Se forem feitas até 31 de março,

saem por R$ 2.944,00; já para os participantes de fora de São

Paulo e estudantes, o preço é de R$ 1.900,00. O Grupo

Bandeirantes patrocina o

jantar de gala na primeira

noite do evento.

Antes do evento, Pastore

fará um road show nacional

para apresentar o 5º Con-

gresso, ao lado de Luiz Lara,

presidente da Associação

Brasileira das Agências de

Publicidade (ABAP) e tam-

bém presidente do Congresso. O calendário inclui visitas a

Recife (01/03), São Paulo (08/03), Rio de Janeiro (13/03), Belo

Horizonte (15/03), Curitiba (20/03), Florianópolis (21/03), Porto

Alegre (22/03), Salvador (27/03), Fortaleza (28/03), Brasília

(03/04) e Goiânia (12/04).

@www.vcongresso.com.br

As novas tecnologias e as novas fronteiras da
mídia – Uma nova definição de midia. As novas

tecnologias, as novas alternativas e até que ponto elas

irão revolucionar o modelo atual de comunicação. Mais

do que um cenário repleto de novas midias, estamos

vivendo um cenário de redefinição do que é midia. De

quanto será o mercado em 2014 ou 2016. Como plane-

jar com tantas novas alternativas. O consumo de mídia

e as novas gerações. Como a indústria da comunicação

deve se preparar para os novos desafios impostos pela

expansão do conceito de mídia. E como se aproveitar

deles para melhor cumprir

seu papel.

6) Criatividade e sucesso – Comunicação, criativi-

dade e sucesso: como estreitar esta relação e

torná-la evidente. A indústria da comunicação é a indús-

tria da criatividade e da inovação? Pode ser mais? Como

a nossa criatividade pode contribuir para o nosso suces-

so e para o sucesso dos nossos parceiros de negócios,

clientes e consumidores. E como evidenciar a relação

criatividade / sucesso em benefício da expansão da

indústria.

8)

Sustentabilidade e comunicação –

O painel terá três discussões: Cons-

ciência e Prática (Consciência plena do sen-

tido amplo de sustentabilidade. Sintonia

entre consciência e prática. Relações de ne-

gócios visando a longevidade de fornecedores, parceiros e clientes. Política de

espremer um fornecedor com práticas comerciais leoninas, imprimir cartão de

visita em papel reciclado e se anunciar como “empresa amiga da sustentabilida-

de”); Sociedade de Consumo e Sociedade Sustentável (A comunicação é a ferra-

menta do consumo. Mas de consumo sustentável. Consciente); e Contribuições

da comunicação para que o país se torne referência em sustentabilidade (O que

cada setor da indústria da comunicação deve fazer para cumprir sua parte e como

pode influenciar a sociedade como um todo a adotar comportamentos em favor

da sustentabilidade).

7)

O consumidor com a palavra – As redes sociais

deram voz ao consumidor. O SAC, uma conquista

recente dos consumidores, será substituído pelas redes

sociais, sobre as quais ninguém tem controle? Como

entender o consumidor neste novo cenário, em que

todos falam mesmo sem serem chamados a falar.

9)



11..  QQuuaall  aa  eexxppeeccttaattiivvaa  ddoo  mmeerrccaaddoo  ppaarraa  oo  55ºº  CCoonnggrreessssoo??

LLuuiizz  LLaarraa::  Há uma grande expectativa ate porque é a pri-

meira vez que 37 entidades da nossa indústria se unem para

juntos fazermos um grande 5º Congresso.

22..  CCoommoo  oo  mmeerrccaaddoo  ddaa  ccoommuunniiccaaççããoo  ssee  bbeenneeffiicciiaa  ddoo

CCoonnggrreessssoo??

LLaarraa::  O mercado se beneficia com a discussão de temas ati-

nentes a nossa indústria. Nossa principal preocupação é a de

evoluirmos na nossa governança e dentro de um capitalismo

de valor compartilhado, buscarmos a melhor integração de

todas as disciplinas de comunicação na gestão das Marcas.

33..  QQuuee  aaççõõeess  vvããoo  mmoobbiilliizzaarr  oo  mmeerrccaaddoo??

LLaarraa::  Já estamos fazendo RoadShows em todo o Brasil.

Começamos na última quinta no Recife e continuaremos,

junto com as ABAPs regionais, nas principais capitais do pais.

A ideia é termos uma delegação representativa de todo o

Brasil no 5º Congresso. 

44..  QQuuaall  ddooss  1133  tteemmaass  ddeevvee  sseerr  mmaaiiss  ccoonnccoorrrriiddoo??

LLaarraa::  A discussão e a escolha dos temas foi tão interessan-

te que acredito sinceramente que todos são temas que vão

despertar atenção do público presente. Vamos debater a for-

mação do profissional / a Marca Brasil e o crescimento das

empresas brasileiras com nosso talento pelo mundo e o nos-

so pais como mercado chave / a comunicação como induto-

ra do crescimento econômico e do desenvolvimento social /

a liberdade de expressão e a democracia / a privacidade e a

regulação no desenvolvimento

da customização e da comuni-

cação one to one / os novos

caminhos da mídia / a susten-

tabilidade e a comunicação / a

criatividade e o sucesso nos

resultados eficazes para as

Marcas / a propriedade intelec-

tual e a legislação de produção

/ a regionalização / os desafios na gestão das marcas e os

novos formatos de relacionamento com os consumidores / as

oportunidades trazidas pelos grandes eventos como Copa do

Mundo e as Olimpíadas 2016. São todos temas candentes da

nossa indústria.

55..  JJáá  hháá  nnoommeess  ddee  ppaalleessttrraanntteess  ccoonnffiirrmmaaddooss??

LLaarraa::  Estamos fazendo consultas junto as 37 entidades

integrantes do FORCOM para os convites aos nomes dos

Painelistas e cada Painel terá um Presidente, um Secretario

Geral, dois debatedores e um relator. Os nomes serão defini-

dos pelos Presidentes de Painel. A escolha está em andamen-

to.

66..  CCoommoo  oo  mmeerrccaaddoo  ppooddee  ppaarrttiicciippaarr  ee  qquuaaiiss  aass  ooppoorrttuunniiddaaddeess

ddee  vviissiibbiilliiddaaddee  ppaarraa  ppaattrroocciinnaaddoorreess??

LLaarraa::  Estamos buscando o apoio para termos patrocinado-

res no 5º Congresso, dentre veículos de comunicação, agên-

cias, parceiros de produção e anunciantes.

CENP EM REVISTA - MARÇO / 201218

EVENTOS

Luiz Lara - Presidente da ABAP

Propriedade intelectual, legislação e
ética – Como a indústria da criatividade

deve valorizar e proteger seu ativo de maior

valor: a ideia. A importância e a contribuição

das ideias na geração de riquezas. Legislação:

como é hoje e o que precisa ser feito. Como o

assunto é tratado em outros países.

10)
Regionalização – A força e a importância do “regional”

num mundo globalizado. O desenvolvimento da indústria

da comunicação nos mercados regionais. Conteúdo e cultu-

ra nacional. As oportunidades regionais em um País que cresce.

Se o trabalho “não é mais um lugar”, como incentivar o surgi-

mento e o desenvolvimento de empresas e talentos em qualquer

parte do Brasil?

12)

Novos caminhos para criar e fortalecer marcas – A

fragmentação da mídia, a exigência de novas competên-

cias para acertar o consumidor-alvo e a relevância atual e futu-

ra dos novos formatos de comunicação. Como atingir o consu-

midor num cenário de mudanças no consumo de mídia e no

comportamento dos consumidores. Os novos formatos serão

capazes de criar e fortalecer marcas, gerar preferência e con-

quistar a fidelidade do consumidor?

11) Grandes eventos: desafios e oportunidades –

Além da Copa do Mundo em 2014 e Olimpíadas

em 2016, o destaque que o Brasil passa a ocupar no

cenário global deverá atrair cada vez mais grandes

eventos ao país. Como a indústria da comunicação

deve se preparar para enfrentar os desafios técnicos e

de legislação. E como aproveitar as oportunidades que

os grandes eventos trarão ao setor.

13)





Motivada pela comemoração do Dia Internacional da

Mulher e com o objetivo de passear pelo universo feminino

corporativo, a CENP em Revista foi ouvir as mulheres do

mercado publicitário, atuantes em agências, anunciantes e

veículos.

Nas últimas décadas, as mulheres incor-

poraram novos papéis, inclusive no

mercado consumidor, passando a

decidir a compra de bens que

eram tradicionalmente de do-

mínio masculino. E no mer-

cado publicitário este movi-

mento não foi diferente, em-

bora elas estejam menos em

cargos de direção mas domi-

nando totalmente em ou-

tras áreas.

A presença femi-

nina nos negócios sugere

um novo olhar sobre os

hábitos, atitudes, compor-

tamento, desejos e intenções des-

ses consumidores do sexo feminino. E

esta reflexão não pode ser igno-

rada pelas marcas, muito menos pelos criativos que

precisam conversar com este público.

A propaganda, não por acaso, é cada vez mais feminina.

Na essência e na nomenclatura: a criação, a estratégia, a

campanha, a certificação, a verba, a premiação, a marca, a

mídia, a entidade, as Normas-Padrão...

Responsável pela decisão de compra de 68% de tudo

que é consumido pela família brasileira, as mulheres

movimentam hoje R$ 1,3 trilhão em bens, formando o

maior mercado consumidor do país, segundo estudo

Sophia Mind, do instituto de inteligência e pesquisa do

Grupo Bolsa de Mulher.

Apesar de ainda ser remunerada com déficit em relação

aos ganhos do homem, a mulher administra, influencia e

controla parte dos salários masculinos, detendo 83% das

decisões de compra em produtos para vestuário, domicílio

e bens ligados à educação dos filhos.

Mesmo nos segmentos ditos de controle masculino,

como o automobilístico, bancário e de manutenção, as

mulheres já decidem 36% do total gasto.

Evidentemente, o fato de estar em

maior número na população (ex-

ceto no Amapá, Mato Grosso e

Tocantins, segundo IBGE 2009)

garante sua presença e

atuação destacada em

PROPAGANDA:
SUBSTANTIVO FEMININO
MMuullhheerreess  ccrreesscceemm  nnoo  mmuunnddoo  ddooss  nneeggóócciiooss  ee  nnooss

nneeggóócciiooss  ddoo  mmuunnddoo

DIA DA MULHER
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diferentes setores da economia, da construção civil ao de

serviços, da presidência de países ao campo de futebol, do

anunciante aos veículos e agências de propaganda.

CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO

Embora naturalmente as mulheres sejam mais comu-

nicativas, a liderança feminina é pouco representada no

mercado publicitário, aponta Lana Mendes, presidente do

Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do

Norte.

“Poucas agências são administradas por mulheres e as

direções de criação estão mais nas mãos dos homens”,

afirma, lembrando, contudo, que não acredita que talento

ou capacidade administrativa estejam condicionadas ao

sexo. Mas “a mulher tem - tomando a liberdade de ge-

neralizar – uma capacidade maior para administrar

balanceando as decisões racionais com uma avaliação do

aspecto pessoal de cada um de sua equipe. Emoção e Ra-

cionalidade ganham um sentido mais equilibrado, quando

a administração é feminina”, garante.

Sobre a insegurança que muitas mulheres poderiam

sentir em comandar grupos masculinos, a diretora de aten-

dimento do 2A do Rio Grande do Norte afirma que podem

acontecer em casos isolados, entretanto, acredita que o

relacionamento profissional com homens sempre é mais

fácil porque as reuniões ficam mais objetivas.

Contudo, a executiva argumenta que talvez o com-

ponente da insegurança possa se expressar, talvez quando

a mulher lidera homens com baixa escolaridade como uma

engenheira comandando operários. Outro exemplo seria o

envolvimento emocional/romântico dentro do trabalho,

que também poderia gerar insegurança na mulher, no caso

dela ocupar uma função hierarquicamente superior. 

No mercado publicitário, entretanto, insegurança é

palavra fora do dicionário. “Os publicitários são pessoas

com a mente aberta e sabem que o que importa de fato é

o talento e a capacidade de quem o lidera e não o

seu sexo”. 

Para Lana Mendes,

apesar das mulheres

perderem pontos

no que se

refere à objetividade, as mulheres ganham muitos pontos

no que se refere a organização, método, honestidade e

transparência profissional. E “ademais, uma qualidade im-

portante em publicidade está mais ligada ao universo

feminino, que é o apreço ao detalhe, ao capricho, aos

mínimos toques que fazem toda a diferença no resultado

final da campanha”.

IIGGUUAALLDDAADDEE

Da mesma opinião é Ana Amélia Filizola, vice-presidente

da Rede Paranaense de Comunicação – Gazeta do Povo.

Para a executiva, a separação entre masculino e feminino

inexiste no mundo corporativo.

Denise Millan, COO da Dentsu, também não acredita

que a administração feminina seja melhor que a masculina.

Para ela, talvez sejam diferentes, sendo que a liderança é

um status a ser conquistado tanto pelo homem como pela

mulher.

A executiva que durante dez anos foi responsável pelo

atendimento de um cliente da indústria automotiva,

ambiente predominantemente masculino, afirma que

nunca teve problemas em liderar grupos formados por

homens e que o mercado de comunicação, em geral, é

mais aberto.

Quando a questão é impor decisões, Millan afirma que

liderar significa também escutar a equipe e tomar a melhor

decisão. “Escolher pessoas que embora diferentes tra-

balhem bem juntas, mesmo que com opiniões divergentes,

é muito saudável”.

Perguntada se a mulher manda melhor do que o

homem, a executiva dispara: “manda melhor o melhor

profissional. Que tenha respeito, liderança e capacidade

profissional e gerencial para tomar decisões.”

Já a consultora e coaching Maria do Carmo Marini, dis-

corda. Para ela, as boas características

femininas como

intuição, maior

capac idade
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de delegar, facilidade no relacionamento interpessoal,

talento para gerir equipes e poder de negociação estão

sendo valorizadas e incluídas nos modernos modelos de

gestão com diferenciais da influência feminina nos

negócios.

DDIIFFEERREENNCCIIAAIISS

“Mulheres são mais cautelosas nos custos, persistentes e

sensíveis e capazes de ouvir e lidam com o poder de modo

descentralizado. Observam mais e avaliam antes de agir. Os

homens, geralmente tomam decisões mais rapidamente,

mas muitas vezes o fazem sem avaliar os riscos, expondo a

empresa.”, afirma Marini, enfatizando que as empresas já

estão considerando estes atributos femininos como

diferencial na condução dos negócios.

Corroboram esta afirmação os dados do estudo con-

duzido pela Great Place to Work, empresa global es-

pecializada em análise de ambiente de trabalho, que mos-

tra que a ascensão profissional feminina tem sido contínua

no Brasil.

Segundo eles, as mulheres estão cada vez mais

atingindo posições de poder dentro das Empresas. Em 2009,

por exemplo, 43% dos postos das 100 Melhores Empresas

para Trabalhar – que empregam juntas mais de 400 mil

funcionários – eram ocupados por mulheres. De 2007,

quando elas ocupavam 17% dos postos de liderança para

2009, o crescimento foi acelerado e elas estão em 36% dos

postos de liderança, inclusive na presidência de empresas. 

Neste quesito de presidência, vale lembrar que hoje,

anunciantes como Petrobrás, Magazine Luiza, GE, HSBC

Asset Management, GM Brasil, Blue Tree Hotels, Lupo,

Standard & Poor’s e Duke Energy, apenas para citar alguns,

são conduzidos por mulheres.

Voltando ao estudo sobre a participação feminina em

altos cargos, o Brasil lidera com larga vantagem em relação

aos Estados Unidos, por exemplo, onde apenas quatro de

100 têm mulheres no cargo mais alto. Claro que esses

números não são iguais no mercado de trabalho como um

todo. As mulheres ainda têm menos oportunidades, ainda

recebem salários mais baixos, demoram mais tempo para

subir na carreira e precisam de muito mais esforços e

estudo para chegar a um posto de liderança.

A pesquisa do Great Place to Work também mostra que

os diferenciais femininos estão mais evidentes e em

crescimento justamente naquelas empresas que são

referências de boas práticas, respeito aos funcionários e ao

meio ambiente. 

As boas características femininas como intuição, maior

capacidade de delegar, facilidade no relacionamento in-

terpessoal, talento para gerir equipes e poder de ne-

gociação estão sendo valorizadas e incluídas nos modernos

modelos de gestão. Evidenciando que as mulheres são

mais cautelosas nos custos, persistentes e sensíveis e

capazes de ouvir e lidar com o poder de modo des-

centralizado. Observam mais e avaliam antes de agir. A

pesquisa conclui ainda que as empresas presididas por

mulheres têm um clima interno melhor. “Mulheres as-

sumindo posições de poder dentro das empresas significa

também ambientes em que os funcionários sentem-se mais

confiantes, o que melhora o desempenho e aumenta a

produtividade.”

MMUULLTTIIFFUUNNCCIIOONNAALL

Maria Eunice Valente, da Agência Tudo, concorda que

hoje a mulher é mais respeitada no ambiente corporativo e

que seus atributos de firmeza com sensibilidade e

organização sejam importantes diferenciais. “A melhor for-

ma de impor decisões é justificando com fundamentação e

entender como o outro se comporta e age para que

interação aconteça da melhor forma. Algumas vezes é pre-

ciso decidir e arriscar um pouco”, afirma. “Eu acho a mulher

multifuncional enquanto o homem é monofuncional.”

A representatividade feminina na política também chama

a atenção. Em 2006, só existia um país onde as mulheres

ocupavam a maioria dos cargos de liderança: as Filipinas,

arquipélago no oceano Pacífico. Em todas as outras 80

nações para as quais há indicadores nessa área — ricas ou

pobres, de todos os continentes, de todos os hemisférios,

de cultura ocidental ou oriental —, elas eram menos de 50%

dos legisladores, dos funcionários públicos de alto escalão e

dos gerentes, segundo o Relatório de Desenvolvimento

Humano do RDH, do PNUD. 

A participação crescente de mulheres no mercado

financeiro também se faz notar. De acordo com dados da

BM&FBovespa, em 2002 o total de investidores era de 85.249

e o percentual de mulheres de 17,63%. E em dezembro do

ano passado, com 583.202 investidores, o percentual de

mulheres ficou em 25,02%. Se compararmos o percentual

de mulheres investidoras na bolsa nos últimos quatro anos

com os homens é possível perceber a maior participação

delas na negociação de ações, em índices superiores a 35%.

Os números do empreendedorismo também apontam





alto crescimento das mulheres como empresárias. Segundo

pesquisa inédita da Endeavor, as mulheres trazem mais

inovação ao setor de serviços, sendo que a área já responde

por 60% do PIB do país e arpesenta maior potencial de

crescimento. A facilidade em atrair e reter talentos que

dispõem as empresas comandadas por mulheres configura

fator importante de diferenciação.

Corte feito com empreendedores inovadores de ambos

os sexos, considerados exemplos a serem seguidos por

outros empresários, integra um estudo mais amplo da

Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o

Desenvolvimento (UNCTAD), financiado pelo governo

sueco. Além do Brasil e da Suécia, Suíça, Estados Unidos,

Uganda e Jordânia também participam do estudo que

apontou: enquanto os homens se concentram em áreas

mais tradicionais, como a indústria, e inovam prin-

cipalmente na criação de produtos – o que gera níveis mais

elevados de registro de patentes entre as empresas

lideradas por eles --, as mulheres inovam no processo

produtivo, como na implementação de novas técnicas de

marketing, recursos humanos e integração da equipe.

Consequentemente, suas inovações são menos visíveis, o

que faz com que elas tenham mais dificuldade em obter

financiamento privado e público. Segundo a Endeavor,
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MULHERES EM PÍLULAS
POR AMÁLIA SINA

PPrriimmeeiirraa  mmuullhheerr  aa  ooccuuppaarr  aa  pprreessiiddêênncciiaa  ddee  uummaa  mmuullttii--

nnaacciioonnaall  ddee  cciiggaarrrroo  nnoo  PPaaííss,,  AAmmáálliiaa  SSiinnaa,,  tteemm  mmaaiiss  ddee  2200

aannooss  aattuuaannddoo  ccoommoo  aannuunncciiaannttee  nnaa  GGrraaddiieennttee,,  CCeevvaall

SSeeaarraa,,  llaabboorraattóórriioo  WWyyeetthh--WWhhiitteehhaallll  ee  RRoocchhee..  ÉÉ  rreeccoonnhheecciiddaa

ccoommoo  uummaa  ddaass  eexxeeccuuttiivvaass  mmaaiiss  bbeemm  ssuucceeddiiddaass  ddee  ssuuaa

ggeerraaççããoo..  FFooii  pprreessiiddeennttee  ddaa  PPhhiilliipp  MMoorrrriiss,,  PPrreessiiddeennttee  ddaa

WWaalliittaa,,  VViiccee  PPrreessiiddeennttee  ppaarraa  aa  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  ddaa  PPhhiilliippss..

AAttuuaallmmeennttee  éé  eemmpprreessáárriiaa,,  pprreessiiddiinnddoo  aa  SSiinnaa  CCoossmmééttiiccooss..

• O mundo mudou e o jeito de fazer negócios também

teve que mudar. Isso deu às mulheres um sentido de

pertencer que elevou sua autoestima como líder.

• Não creio que haja insegurança em liderar grupos mas-

culinos, talvez haja por parte de certas mulheres, inse-

gurança em relação a ser criticada e julgada na sua for-

ma de atuar.

• Os homens tendem a se rebelar, ainda que incons-

cientemente, contra o comando feminino. Um dos

principais fatores, na minha visão, é que os homens,

apesar de terem sido criados por mulheres e já estarem

habituados a receber ordens de uma voz feminina, es-

peram também receber afeto, como a mãe deles fazia. 

• Homem é homem em qualquer segmento de mercado.

Entretanto, se enveredarmos para uma análise da per-

sonalidade masculina dentro dos segmentos de ne-

gócios, eu diria que os publicitários têm alma mais sen-

sível. Usam mais o lado direito do cérebro, o que gera

uma visão mais próxima do que penso ser o pen-

samento da mulher. 

• É como se os publicitá-

rios estivessem conec-

tados com as duas por-

ções que todo ser hu-

mano tem, a feminina e

a masculina. Agindo as-

sim, os publicitários, não

apenas retratam melhor

a mulher, mas ajudam a moldar a sociedade tornando-

a mais humanizada. Publicitários com estas caracterís-

ticas ganham mais do que apenas prêmios, servem de

exemplo para muita gente.

• Numa metáfora, a mulher tem uma mente caleidos-

cópica e mãos de polvo. Ou seja, vê varias coisas ao

mesmo tempo, com coloridos diversos e consegue

atuar em várias frentes ao mesmo tempo. Isto não a

coloca como melhor administradora que o homem,

mas sem dúvida, leva vantagem na hora de executar

várias tarefas e atender a um mercado que pede flexi-

bilidade e rapidez nas ações. 

• Em adição, a mulher se relaciona melhor, é gregária e

lida bem com as diferenças entre as pessoas. Enfim, é

mais flexível e tolerante ao erro. Administrar é uma

tarefa árdua e pode ser muito bem feita tanto por

homens quanto por mulheres, mas vence sempre

aquele que estiver mais preparado.
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38,5% dos homens entrevistados obtiveram

algum tipo de financiamento governa-

mental para suas inovações, enquanto

somente 19,2% das mulheres conquistaram o

mesmo.

“É preciso que as instituições de fomento aprendam a

lidar com o jeito diferente de fazer negócios das mulheres.

Afinal, um levantamento recente do Global Entrepre-

neurship Monitor mostrou que 51% dos empreendedores

brasileiros são do sexo feminino”, diz Amisha Miller, gerente

de pesquisa da Endeavor. “Além disso, o IBGE aponta que o

setor de serviços é o maior gerador de empregos formais

do país. Em uma área em que as mulheres mais inovam, é

natural esperar que elas tenham um potencial ainda maior

de crescer rapidamente”, complementa. 

Reconhecidamente mais liberal do que outros setores da

economia, a propaganda não é de hoje, tem nomes

femininos inesquecíveis que abriram caminho para muitas

outras mulheres e circunstâncias. Aproveitando a co-

memoração do Dia Internacional da Mulher este mês, fica o

registro e a homenagem a mulheres de ontem e de hoje:

Ana Carmen Longobardi, Clarice Herzog, Silvana Tinelli,

Haydée Guersoni, Helga Miethke, Hilda Schutzer, Ana Lucia

D´Imperio Lima, Magy Imoberdorf, Neyza Furgler, Vera

Rocha, Rita Almeida, Judith Brito, Thais Chede, Vanda Maria

da Silva, Andreia Mota, Maria José Veiga, Mônica de Car-

valho, Ana Ferraz, Christina Carvalho Pinto, Adriana Cury, Gal

Barradas, Mariana Sá, Carla Madeira, Simone Moreira, Letícia

Ladeira, Rose Saldiva, Fátima Jordão, Hilda Wickerhauser,

Eugênia Paesani, Eugênia Nussinkis, Maria do Carmo Koz-

ma, Sonia Leme, Maria Lucia Cucci, Rosana Ribeiro, Daina

Ruttul, Dora Câmara......

CChhiiqquuiinnhhaa  GGoonnzzaaggaa  ––  primeira pianista de choro e auto-

ra da primeira marcha carnavalesca. Foi a primeira tam-

bém a reger uma orquestra no Brasil.

PPaagguu  ––  primeira mulher presa no Brasil por motivações

políticas.

RRaaqquueell  ddee  QQuueeiirroozz  –– primeira mulher a ingressar na

Academia Brasileira de Letras e a primeira agraciada com

o prêmio Luís de Camões, equivalente ao Nobel da lín-

gua portuguesa.

11993322  ––  24 de fevereiro foi um marco na historia da mulher

brasileira. Nesta data as mulheres conquistaram, depois

de muitas reivindicações, o direito de votar e de serem

eleitas para cargos nos poderes executivo e legislativo.

MMaarriiaa  LLeennkk  –– 1932, aos 17 anos, embarcava para Los

Angeles como única mulher da delegação olímpica e a

primeira atleta brasileira a participar de uma Olimpíada.

CCaarrlloottaa  PPeerreeiirraa  ddee  QQuueeiirroozz  ––  1933,,  nas eleições para a

Assembleia Constituinte, foram eleitos 214 deputados e

uma única mulher.

BBeennaazziirr  BBhhuuttttoo  ––  duas vezes primeira ministra de seu

país, tornando-se a primeira mulher a ocupar um cargo

de chefe de governo de um estado muçulmano.

MMaarriiaa  EEsstthheerr  BBuueennoo – em 1960 é a primeira mulher a ven-

cer os quatro torneios do Grand Slam (Australian Open,

Wilbledon, Roland Garros e US Open).

JJuuttttaa  KKlleeiinnsscchhmmiiddtt – em 2001 foi a primeira mulher a ven-

cer o Rali Paris-Dakar considerada a prova mais difícil do

planeta, em 23 anos.

AAnnggeellaa  MMeerrkkeell  ––  primeira a ocupar o cargo de chanceler

no Parlamento Alemão.

MMiicchheellllee  BBaacchheelleett  ––  2006 primeira mulher eleita presiden-

te em todos os países da América do Sul.

DDiillmmaa  RRoouusssseeffff  –– primeira mulher eleita presidente do

Brasil.

MULHERES NOTÁVEIS

@www.ibge.gov.br/perfildamulher
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11ºº)) entrar no site do CENP (http://www.cenp.com.br).

22ºº)) clicar em “CENP em Revista”. Link direto

(http://www.cenp.com.br/cenp-em-revista/).

33ºº)) clicar no link download com o botão direito do mouse e

selecione “Salvar Link Como” ou “Transferir Link Vinculado

Como”referente a revista que deseja ler em seu iPad, e o

salve em sua área de trabalho (Desktop).

SSoommeennttee  ssiiggaa  ooss  ppaassssooss  44,,  55,,  66  ee  77  ssee  vvooccêê  nnããoo  ppoossssuuiirr  oo

iiBBooookkss,,  ccaassoo  jjáá  tteennhhaa  oo  aapplliiccaattiivvoo  iinnssttaallaaddoo  eemm  sseeuu  iiPPaadd  vváá

ddiirreettoo  aaoo  ppaassssoo  88..

44ºº)) abra o seu iTunes e vá em iTunes Store. Link para down-

load do iTunes (http://www.apple.com/br/itunes/download/).

55ºº)) digite iBooks no campo de busca do seu iTunes, locali-

zado no canto direito da tela e em seguida tecle enter.

66ºº)) após localizado o aplicativo iBooks, você levará o mouse

até o campo “iPad Apps” e clicará no botão “FREE” ou “GRÁ-

TIS” abaixo do aplicativo iBooks.

77ºº)) após clicar em “FREE” ou “GRÁTIS” uma janela surgirá exi-

gindo sua conta e senha de registro da Apple.

88ºº)) vá até a área de trabalho (Desktop) onde está localizado

o seu download em PDF do CENP em Revista, clique no

arquivo e o arraste para a os livros em sua biblioteca do

iTunes ou então copie o arquivo e cole em livros na sua

biblioteca no iTunes, como exibido abaixo.

99ºº)) conecte seu iPad ao computador, selecione o iPad no

iTunes, clique em “Livros” que está localizado no canto su-

perior direito da tela e por fim selecione “Sincronizar Livros”. 

1100ºº)) após ter realizado o passo anterior uma janela poderá

surgir dizendo “Tem certeza de que deseja sincronizar livros?

Todos os livros existentes no iPad de... serão substituídos

pelos livros da sua biblioteca do iTunes. 

“Essa janela só irá surgir se você estiver usando o iTunes em

outra máquina, mas não se preocupe, pois ao clicar em “Sin-

cronizar Livros” o iTunes fará um backup dos seus livros loca-

lizados no seu iPad que estará salvo em Biblioteca (Livros).

1111ºº)) selecione a opção “Livros selecionados” e o seu arqui-

vo PDF do CENP em Revista, depois clique no botão “Apli-

car”, localizado do canto inferior direito da tela do seu

iTunes.

1122ºº)) selecione o aplicativo iBooks no seu iPad

1133ºº)) no aplicativo iBooks selecione o arquivo do CENP em

Revista e boa leitura!

CENP EM REVISTA
AGORA TAMBÉM NO iPAD

INOVAÇÃO

SSaaiibbaa  ppaassssoo  aa  ppaassssoo  ccoommoo  bbaaiixxaarr  oo  ccoonntteeúúddoo  ddaa  RReevviissttaa
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ACONTECEEVENTOS

Desde 2001 como representante oficial do Cannes Lions

no Brasil, o Estado de S.Paulo comemora mais uma edição

da premiação anual da publicidade e comunicação interna-

cional de maior prestígio no mercado, com mais de 28 mil

peças do mundo todo exibidas e julgadas durante o evento. 

Para Fábio Costa, diretor de Mercado Anunciante do

Grupo Estado, responsável pela operação do evento no País

e interlocutor do veículo perante a organização internacio-

nal, nestes 11 anos de parceria, a participação e a importân-

cia brasileiras só cresceram, tendo a edição de 2011 registra-

do números recordes, refletindo o bom momento pelo qual

passa nossa economia e especificamente a força criativa

como geradora de recursos e riquezas.

A edição deste ano, repleta de novidades, deve confirmar

as expectativas. Ao lado das categorias Film, Press, Outdoor,

Direct, Media, Cyber, Radio, Promo & Activation, Titanium &

Integrated, Design, PR, Film Craft e Creative Effectiveness

estará Branded Content & Entertainment Lions que mostra

como rapidamente a organização do Festival reconheceu a

inevitável convergência do marketing e do entretenimento. 

A integração de profissionais do mercado publicitário dos

diferentes países também é incentivada pelos organizado-

res que este ano prometem fóruns que permitem aos dele-

gados interagirem com os palestrantes e se envolverem

mais com o conteúdo; o The Cannes Connect Bar, que pro-

piciará um ambiente relaxante e descontraído para networ-

king; e o Young Creative Academy, que dará a 35 jovens cria-

tivos a chance de expandir seus potenciais por meio de um

programa intensivo com uma semana de duração.

“Todos os anos no Cannes Lions, clientes, agências, pro-

prietários de meios de comunicação, criadores de conteúdo

e empresas de tecnologia se reúnem para celebrar os gran-

des trabalhos, obter inspi-

ração, aprender e criar um

roteiro para o futuro. Com

as novas vertentes de con-

teúdo, como o mobile e

brand entertainment, mais academias e novas formas de

networking para os delegados, 2012 prepara-se para ser

mais agitado do que nunca. Uma coisa é certa: o mundo da

criatividade terá um olhar diferente depois de Cannes

Lions”, comentou Philip Thomas, CEO do Cannes Lions.

Fábio Costa acrescenta que além de cuidar da visibilidade

do Festival no mercado brasileiro, é atribuição do Estadão a

indicação de jurados, o incentivo às inscrições e a participa-

ção de clientes, a promoção de debates e encontros com as

associações de classe, tudo isto visando contribuir para o

desenvolvimento da atividade publicitária. 

“O aumento de inscrições e, principalmente, prêmios em

praticamente todas as categorias, demonstra que o mercado

brasileiro está no caminho certo da inovação em todas as

plataformas de comunicação”, afirma o executivo, torcendo

para que o Brasil seja novamente destaque ao lado de

Estados Unidos e Inglaterra, concorrentes ilustres em todas

as edições do Festival.

NNOOVVAASS  CCAATTEEGGOORRIIAASS

As peças inscritas nas novas categorias de Branded

Content & Entertainment Lions devem demonstrar como a

percepção dos consumidores foi integrada, com sucesso, ao

conteúdo original e como os leva a criar uma sinergia pela

mídia paga ou de propriedade. 

MMoobbiillee  LLiioonnss  ––  Reconhecerá os melhores trabalhos ativa-

dos em dispositivos móveis, aplicativos ou web. Os critérios

JORNAL O ESTADO DE S.PAULO
PROMOVE CANNES 2012
DDiiccaass  ee  oorriieennttaaççõõeess  pprrooppõõeemm  mmeellhhoorriiaa  nnaa

qquuaalliiddaaddee  ddaass  iinnssccrriiççõõeess
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de julgamento serão baseados na criatividade

da ideia, execução (facilidade de uso, expe-

riência do usuário, desenvolvimento e design),

relevância à plataforma móvel e resultados

(nível de engajamento do usuário e quaisquer

resultados mensuráveis). As categorias do novo

Mobile Lions incluem Uso Criativo da Tec-

nologia, Mobile Websites e Web Apps, Mobile

Apps, Tablet Apps, Games, Rich Media Mobile

Advertising e Campanhas Integradas. 

BBrraannddeedd  CCoonntteenntt  &&  EEnntteerrttaaiinnmmeenntt  LLiioonnss  ––  Esta categoria

premiará as melhores campanhas de marketing para disposi-

tivos móveis, aplicativos ou web. Os critérios de julgamento

terão como base a criatividade, execução (uso, experiência

do usuário e design), relevância para a plataforma móvel e

resultados (nível de engajamento e quaisquer resultados

mensuráveis). Dentre as categorias para o novo prêmio

Não é raro, depois de cada festival, uma avaliação compa-

rativa sobre a performance de algumas peças não premiadas

no Festival. E a resposta talvez esteja no desconhecimento de

muitos criativos sobre como melhor escrever seus materiais.

Neste sentido, o Estadão e o próprio site oficial da premia-

ção investiram este ano em oferecer dicas para melhor pre-

parar as agências na hora da inscrição de peças. 

Estão no link http://www.canneslions.com/awards/

how_to_enter.cfm#15-63-572 por exemplo, dicas de ex-jura-

dos e até as orientações que os vencedores de Grand Prix do

ano passado oferecem sobre inscrição e também as diversas

técnicas de apresentação utilizadas para submeter os traba-

lhos a julgamento. Além disso, presidentes de júris e jurados

dão conselhos para a inscrição e como captar a atenção do

júri. Este material está disponível em vídeos de curta duração.

1) Ler atentamente cada regulamento e estudar as sub-cate-

gorias mais apropriadas ao seu trabalho.

2) Os vídeo-cases, apesar de serem material não obrigatório,

constituem ajuda valiosa para o bom desempenho da

peça junto aos júris. Devem ser muito além de “making-

off” e sim verdadeiras peças de “venda” do trabalho, como

se a agência estivesse apresentando uma proposta ao seu

cliente. 

3) O cuidado com a tradução deve ser total, já que não são

aceitas adaptações para melhor entendimento da peça e

sim transcrições do que realmente está dito. As diferenças

culturais devem ficar numa explicação à parte.

4) Verifique as especificações de/para materiais para cada

seção uma vez que você precisará fazer o upload adequa-

do ou enviar o material propriamente dito.

5) Crie sua conta Cannes Lions acessando (http://www.ca

nneslions.com/login/login.cfm) e selecione ‘Get a pas-

sword’.

6) Certifique-se que você dispõe do maior número de infor-

mações possíveis sobre seu trabalho inclusive o título,

anunciante, créditos, resposta às perguntas obrigatórias

etc. antes de iniciar o processo de inscrição. 

7) Você pode salvar uma inscrição incompleta a qualquer

momento e optar por terminar o processo posteriormente.

Entretanto, para que a inscrição seja submetida com suces-

so no Cannes Lions, você deve terminar o processo e efe-

tuar o pagamento.

DICAS PARA INSCRIÇÃO DE PEÇAS

Brasil - Novo recorde

Inscrições x Leões
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EVENTOS

CATEGORIA AGÊNCIA NOME

FILM LODUCCA GUGA KETZER

PRESS LEW LARA TBWA MANIR FADEL

OUTDOOR DDB BRASIL WILSON MATEOS

CYBER ALMAPBBDO LUCIANA HAGUIARA

RADIO JWT ROBERTO FERNANDEZ

MEDIA Y&R GUSTAVO GAION

DESIGN 100% DESIGN RENATA MELMAN

DIRECT AGE ISOBAR CARLOS DOMINGOS

PR FSB COMUNICAÇÕES FLÁVIO S. R. DE CASTRO

PROMO OGILVY BRASIL ANSELMO RAMOS

TITANIUM & INTEGRATED FISCHER FRIENDS MARIO D´ANDREA

MOBILE LIONS PONTO MOBI LEO XAVIER

CREATIVE EFFECTIVENESS FIAT JOÃO BATISTA CIACO

FILM CRAFT LIONS PARANOID DULCIDIO CALDEIRA

JURADOS 2012

Crescem inscrições
brasileiras em CANNES

Destaque nas categorias Media, Promo e Direct
2011
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Crescimento em categorias,
inscrições e premiações
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estão o “Uso Criativo da Tecnologia”, “Websites Móveis e

Aplicativos para Web”, “Aplicativos para Celulares”, "Aplica-

tivos para Tablets, Jogos, Publicidade Móvel” e “Campanhas

Integradas”. 

@www.canneslions.com
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TENDÊNCIA

Como publicitário sênior, depois de

mais de 40 anos nessa incrível e ines-

quecível jornada, decidi que era hora de

traçar novos caminhos e decidi estudar

e certificar-me coach. 

Coaching se permite diversas defini-

ções. Particularmente compartilho da

que afirma que “coaching é um podero-

so processo de mudança que, através

de metodologia, mobiliza forças e reali-

za o potencial de indivíduos e organiza-

ções, com resultados mensuráveis.”

Definições correm o risco de parece-

rem definitivas, portanto, ampliando es-

te conceito, temos que coaching é o

relacionamento interpessoal entre o

Coach e o Coachee (cliente), onde uma

parte se compromete apoiar outra a

atingir um determinado resultado, seja

ele de adquirir competências ou produ-

zir uma mudança específica. 

Aqui não falamos apenas de compe-

tências técnicas ou determinado tipo de

capacidade. Coaching é mais que um

treinamento, pois este quase sempre é

estanque e com tempo determinado. E

o Coach permanece cuidadosa e atenta-

mente com o cliente até o momento em

que ele alcança o resultado. E para con-

seguir isso, empatia, valores e ética são

pedras angulares no relacionamento.

Esse é o compromisso fundamental,

pois o Coach atua no campo do desem-

penho, influenciando no desenvolvi-

mento de padrões éticos, comporta-

mentais e de excelência.

Enfim, é uma relação dinâmica que

permite romper antigos paradigmas e

estabelecer novas fronteiras de desem-

penho.

Muito bem, e o que não é Coaching?

Terapia, aconselhamento, mentoring e

consultoria não são coaching.

Apesar de extremamente valiosos,

nenhum destes papéis requer o com-

promisso de apoiar pessoas a realizar

metas e medir resultados. Por isso, se

você se interessa por coaching, deve se

informar em fontes oficias ou com pro-

fissionais credenciados.

CCOOAACCHHIINNGG  NNAASS  AAGGÊÊNNCCIIAASS

Nas entrevistas com os diretores de

Recursos Humanos de agências de pro-

paganda publicadas na edição da CENP

em Revista de Setembro passado, o

Coaching foi citado por uma das entre-

vistadas, e certamente seria citado por

todos, não fosse o momento onde Re-

cursos Humanos ainda se firma como

uma área absolutamente indispensável

às agências e com imensas tarefas por

concluir.

Até Eric Schimidt, CEO do Google,

quando de sua contratação foi incenti-

vado a fazer uso dos serviços de um

Coach. Claro que em sua soberania co-

mo principal executivo de uma das

maiores empresas do mundo recusou

prontamente, mas logo em seguida mu-

dou de ideia e hoje faz declarações en-

tusiastas sobre como é importante ter

alguém que olhe o que você está fazen-

do e questione suas atitudes. (Veja em

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=cjCQT2eSAdI)

O que sugiro como desafio, então, é

que os próprios gestores se utilizem

desta ferramenta de performance, an-

tes mesmo de a recomendar aos execu-

tivos das agencias ou outra empresa de

comunicação.

Não se trata aqui de provocação, mas

essencialmente de uma proposta de co-

nhecimento do processo, de suas possi-

bilidades e de seus resultados.

Esses talentos gerenciais, como todo

ser humano, por mais privilegiados e

brilhantes que sejam, convivem com

algum tipo de empecilho pessoal, pro-

fissional, ou mesmo um gargalo emo-

cional que funciona como barreira em

sua caminhada.

Se considerarmos os fatores exter-

nos e internos, por exemplo: comunica-

ção, realização de resultados, gerencia-

mento de mudanças, planejamento es-

tratégico, serviços ao cliente, desenvol-

vimento de equipe, tomada de risco e

tomada de decisão, certamente o alto

executivo vai se defrontar em algum

momento com o embate entre seus

pontos fortes e seus pontos fracos e

estes podem embaçar suas decisões.

Aqui entra o trabalho do Coach, não

como salvador da pátria ou dono da ver-

dade, mas enquanto parceiro preparado

para enfrentar o desafio juntamente, ini-

cialmente ouvindo atentamente e en-

tendendo a questão. Depois estabele-

cendo em conjunto os objetivos e dan-

do especial ênfase ao permanente foco

na ação e então aplicando o processo

metodológico. E então, finalmente, ava-

COACHING 
CCoommoo  nnaa  pprrooppaaggaannddaa,,  ccoommpprroommiissssoo  ccoomm  rreessuullttaaddooss



liando os resultados e o retorno sobre o

investimento.

OO  CCOOAACCHHIINNGG  NNOO  BBRRAASSIILL  EE  NNOO

MMUUNNDDOO

O Coaching no mundo tem enormes

proporções. Nos EUA, por exemplo,

grandes universidades como Stanford e

Harvard têm departamentos dedicados

à matéria.

O Institute of Coaching, filiado a Har-

vard Medical School, é o primeiro centro

para a pesquisa de Coaching, sua práti-

ca e educação. Seu principal objetivo é

avançar no campo do Coaching criando

uma comunidade mundial para dar

suporte aos Coaches através de seus

cinco centros de excelência: pesquisa,

educação, psicologia positiva aplicada,

Coaching em healthcare, executive e

leadership Coaching.

Como seu membro tenho tido espe-

cial privilégio de aproveitar o conheci-

mento compartilhado e aplicá-lo no

Brasil. (veja box)

Por aqui, o Coaching chegou em

meados da década de 1990, e depois de

um início tímido, o Coaching progrediu.

Profissionais buscaram conhecimento,

aprendizado e prática. Como resultado

dessa experiência nasceram os institu-

tos de formação e certificação como a

Sociedade Brasileira de Coaching, uma

das pioneiras, e que já certificou cerca

de quatro mil coaches em todo o país,

nos níveis de Personal, Executive e

Master Coach.

Portanto, ao se contratar um Coach é

muito importante saber primeiro se ele

é certificado e se a instituição que o cer-

tificou é acreditada internacionalmente.

Além do Coaching tradicional, há

aplicações focadas em determinado

segmento e que demonstram imenso

resultado. É o caso do processo de Diet

Coaching, dedicado às pessoas que

desejam e precisam perder peso. Os

grupos levados a efeito na cidade de

Itapeva, e coordenados pelo Professor

Universitário, Executive Coach e Alpha

Analyst, Luiz Antonio de Castro Mattos,

têm colhido resultados expressivos na

empreitada. Prova disso são os testemu-

nhos gravados e disponibilizados no

YouTube, sob o título de “lacoaching”

(testemunhos I e II), http://youtu.be/g-

Px_toCukww e http://youtu.be/nJ4Qu

MY8848

Vale dizer que a técnica aplicada, em

nenhum momento prescreveu dietas

ou qualquer tipo de procedimento. Ape-

nas, através do processo de Coaching,

promoveu-se o entendimento da impor-

tância do indivíduo em se responsabili-

zar pela própria saúde e manter foco

permanente nos seus desejos e neces-

sidades. Os resultados impressionam!

Hoje o aperfeiçoamento desse feito,

resultou no desenvolvimento em franco

andamento do chamado Coaching &

Wellness, que suportado por médicos

cardiologistas, especialistas em nutrolo-

gia e nutricionistas, além de Coaches, é

claro, tem a preocupação em cuidar do

executivo não só quanto ao seu desem-

penho mas também quanto à sua

saúde e bem estar.

Coaching, enfim, trata-se de um

caminho que propõe, na sua essência,

ser uma das armas mais eficazes dedi-

cadas ao desenvolvimento pessoal e

profissional. E tudo com resultados

mensuráveis e retorno garantido, como

pede qualquer investimento.

CENP EM REVISTA - MARÇO / 2012 33

@www.sbcoaching.com.br

Antonio Augusto Beraldo é publicitário sênior,

Personal & Executive Coach certificado e membro

da Sociedade Brasileira de Coaching, também

membro do Institute of Coaching at McLean Hos-

pital a Harvard Medical School Affiliate.

A 7ª edição da Sherpa Coaching Survey, levada a efeito mundialmente (incluindo o Brasil) e encaminhada pelo Institute of
Coaching a Harvard Medical School Affiliate, é muito extensa mas reproduzo alguns de seus quadros estatísticos que

mostram importantes informações sobre o desenvolvimento do Coaching.

Quem Recebe o Coaching?

Todos os níveis numa organização

Gerentes seniors

Executivos topo de linha

Pessoas que privadamente utilizam o Coaching

Pessoas que privadamente utilizam o Coaching

Executivos topo de linha

Gerentes seniors

Todos os níveis numa organização

Como Coaching é utilizado?

Transição Desenvolvimento de licença Problema especí�co
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MERCADO

Em um mundo multiplataforma em

que, contrariando McLuhan, a mensa-

gem é o meio, é cada vez mais neces-

sário que o trabalho de mídia nas agên-

cias foque o consumidor certo no

momento certo e no ambiente ideal,

para a maior eficácia da comunicação.

E a literatura sobre o assunto pode

ser um facilitador no acesso a metodo-

logias, métricas e conceitos que contri-

buam para uma boa formulação das re-

comendações técnicas de mídia, que

envolvem a administração da verba pu-

blicitária dedicada a cada um.

Segundo Alvarez Debans, autor de

Impacto En Los Cinco Sentidos, o plane-

jador de mídia deve se ocupar do com-

portamento da audiência em relação

aos meios e seus conteúdos, como ele-

mento para atingir o público e fazê-lo

responder de forma eficiente. E ouvir o

que os autores sobre o assunto têm

para dizer, pode encurtar alguns cami-

nhos.

O Grupo de Mídia São Paulo, por

exemplo, é um incentivador do acesso

dos brasileiros aos títulos mundiais mais

importantes e relevantes sobre o tema.

Claudio Venâncio foi o precursor no lan-

çamento de títulos para o mercado.

Através de sua Comissão Editorial,

conduzida atualmente por Daniel Chal-

fon e Renata Andrade, a entidade conti-

nua em sua missão de traduzir para o

português praticamente todos os livros

disponíveis e de expressão sobre mídia.

Atualmente está disponível para

compra no site da entidade, um acervo

de treze títulos, sendo que o mais re-

cente, lançado em dezembro de 2011, e

também em parceria com a Nobel, está

entre os 40 livros mais vendidos da

Amazon.com na categoria de Mar-

keting e negócios.

“Métricas em Mídias Sociais - como

medir e otimizar os seus investimentos

em marketing”, de Jim Sterne, é dedica-

do exclusivamente à métrica, com foco

em otimizar e medir o impacto dos

esforços de marketing em mídias so-

ciais. O autor orienta a atuação das mar-

cas nas redes sociais, blogues, micro-

blogues e todo tipo de mídia online de

compartilhamento e relacionamento.

Produtor da eMetrics e co-fundador

e presidente da Web Analytics Asso-

ciation Com, Sterne tem 25 anos de car-

reira, 7 livros e foi nomeado uma das

50 pessoas mais influentes em marke-

ting digital pela revista britânica

Revolution.

AAUUTTOORREESS  NNAACCIIOONNAAIISS

Embora o mercado brasileiro de co-

municação seja riquíssimo e o próprio

Grupo de Mídia responda pela qualifica-

ção e certificação dos profissionais do

setor, ainda são poucos os títulos sobre

mídia de autores nacionais.

Entretanto, quatro profissionais já

contribuíram com sua experiência e

conhecimento para a ampliação do

acervo nacional: José Carlos Veronezzi

(Mídia de A a Z), Angelo Franzão (Mi-

dialização: O Poder da Mídia), Paulo

Tamanaha (Planejamento de Mídia -

Teoria e Experiência) e Mizuo Tahara

(Contato Imediato com Mídia).

Estes livros passeiam pelo mercado

de mídia e pelos veículos, traduzindo

temas como ROI, novas tecnologias,

liderança e até gestão de pessoas.

Enquanto Veronezzi aproveita sua

experiência em agências e institutos de

pesquisa para soletrar de A a Z os con-

ceitos, critérios e questões de planeja-

mento de mídia adotados no Brasil com

gráficos e tabelas, Tamanaha, represen-

tante comercial, planejador de mídia

em agências e anunciantes e professor,

ensina passo-a-passo como determinar

o público-alvo e os melhores meios de

comunicação a serem utilizados em

uma campanha publicitária. Além de

orientar sobre como obter maior efi-

ciência em uma veiculação de campa-

nha com uma verba pequena, tudo

abordado sobre a realidade brasileira. 

Já Mizuo apresenta um panorama

do desenvolvimento dessa área no

Brasil, com ênfase para a prática da ati-

vidade de mídia. O livro tipifica os veícu-

los de comunicação e destaca as pecu-

liaridades de seu funcionamento como

pesquisa, custos, frequência, cobertura

e perfil do consumidor.

MÍDIA
LLiivvrrooss  ffaacciilliittaamm  aacceessssoo  aa  mmeettooddoollooggiiaass  ee  ccrriittéérriiooss  

@www.gm.org.br
www.gasseditora.com.br/catalogo/midiaaaz

www.midializacao.com.br
www.skoob.com.br/livro/29196

www.pearson.com.br
www.submarino.com.br
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JORNAIS

Na última década a circulação de

jornais vem registrando consistente cres-

cimento no Brasil, diferente do que ocor-

re em muitos países, especialmente nos

Estados Unidos onde os jornais estão

em sensível queda.

Para Ricardo Pedreira, diretor execu-

tivo da ANJ, a tendência de elevação na

circulação dos jornais apontada pelo IVC,

de 3,5%, é importante mas não con-

figura sozinha a pujança do setor. Deve-

se levar em consideração também os

números dos regionais com auditoria

independente e os de jornais com perio-

dicidade diferente da diária.

Enquanto o Instituto verificador de

Circulação computa 80 veículos audita-

dos, a própria ANJ tem 155 associados e

indicadores do Midia Dados, por sua

vez, apontam mais de 500 jornais diários

em circulação no Brasil e mais uns três

mil títulos de diferentes periodicidades.

Ou seja, muito além da estimativa de

quatro milhões de exemplares diários

auditados, podemos supor que há muito

mais do que oito milhões de jornais em

circulação no Brasil, afirma o executivo.

Apesar dos números serem peque-

nos para o tamanho do mercado brasi-

leiro, demonstram que ainda há po-

tencial imenso de crescimento, con-

quista de leitores e disseminação de

conteúdo através dos jornais diários. 

Considerando os indicadores de pa-

drão de leitura do WAN – World

Association of Newspaper, que estabe-

lece o potencial do leitor por grupo de

mil habitantes, o Brasil tem índices entre

50 e 60 enquanto países nórdicos apre-

sentam números da ordem de 800 a

900, daí a imensa possibilidade de cres-

cimento dos jornais brasileiros.

PPOOPPUULLAARREESS  EEMM  AASSCCEENNSSÃÃOO

Não só o aumento do poder de com-

pra da população, especialmente da

classe C, mas também o lançamento de

produtos específicos para quem tem

menos poder aquisitivo mas precisa e se

interessa por informação traduzida para

seu entendimento, impulsionaram os

índices para cima. 

Além da conjunção de fatores eco-

nômicos, houve a percepção das em-

presas jornalísticas em oferecer produtos

diferenciados, confirma Pedreira, lem-

brando de diversos lançamentos que

ainda tiveram a vantagem de não ca-

nibalizar os títulos tradicionais das mes-

mas empresas.

É o caso do Extra, do Infoglobo, que

em dez anos cresceu sem prejudicar a

circulação do Globo e ainda ampliou a

fatia de leitores com o Expresso tam-

bém.  Em Goiás, o lançamento do Daqui,

mais barato entre outros títulos do grupo

Jaime Câmara, também é destaque.

Em Minas Gerais, o Tempo lançou o

Supernotícia e hoje é um fenômeno de

circulação. No Rio Grande do Sul, a no-

vidade do Diário Gaúcho impulsionou as

vendas e a receita do Grupo RBS.

Com exemplos consistentes como

estes, questões como a perda de au-

diência para a versão digital são irre-

levantes. Para Ricardo Pedreira, apesar

de o futuro estar na multiplataforma, é

inegável que a geração de conteúdo,

core business das empresas jornalísticas

independe do meio em que será con-

sumida pelo mercado.

“Os jovens talvez prefiram consumir a

informação digital mas em algum mo-

mento passarão a querer conteúdo de

forma mais aprofundada e isso susten-

tará os jornais ainda durante muitos

anos. Sem contar que o processo de al-

fabetização, custos altos de computa-

dores, tablets e outros gadgets, defi-

ciência e restrição da banda larga garan-

tem perenidade aos impressos”, afirma.

Os anunciantes também estão apro-

veitando o meio em sua versão mais

popular. É o caso da Marisa, que explora

anúncios e encartes promovendo cole-

ções e inauguração de novas lojas. “O

veículo é eficiente e me dá possibilidade

de segmentar por bairro, localidade ou

tiragem”, afirma Andrea Beatrix, gerente

geral de marketing.

POPULARES IMPULSIONAM
CRESCIMENTO DOS JORNAIS
CCiirrccuullaaççããoo  eemm  aallttaa  ddeemmoonnssttrraa  vviiggoorr  ddaa  mmííddiiaa

@www.ivcbrasil.org.br
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Quem – criador, gênio, atendimento cuidadoso, mídia

talentoso ou qualquer dos seres  normais que passaram por

um curso universitário ou aprenderam trabalhando  a arte e

técnica da publicidade – resolver criar uma Agência de Pu-

blicidade vai percorrer os mesmos caminhos tortuosos im-

postos ao  empreendedor pela legislação brasileira. É coisa

complexa que exige documentos úteis e inúteis e

dependendo da cidade e estado no qual o empreendedor

acordou com o seu sonho de realizar o empreendimento de

sua vida, de tempo indeterminado de espera.

Vencer a burocracia vai depender de um bom contador, às

vezes de um despachante e até de advogado para dar visto no

seu contrato de constituição, seja empresa ou sociedade civil

e, finalmente, registro em cartório ou na junta comercial. Já foi

pior, mas depois das insistências dos seguidores do doutor

Hélio Beltrão brigando contra a burocracia e denunciando o

custo Brasil, as coisas melhoraram e se ainda não estão em

velocidade asiática, já deixaram o andar de paquiderme de

alguns anos passados.

Às vezes, e não raro, o empreendedor esquece o que

deseja e aceita o conselho do “especialista” que recomenda,

para evitar trabalho futuro, que a empresa a ser criada seja

concebida como uma multifábrica de ideias e coisas do

mundo da comunicação. Acaba sendo tudo, menos uma

Agência de Publicidade, que deve atuar no mercado por

ordem e conta de seu cliente, o anunciante, que deseja

oferecer com qualidade e boa técnica o que produz.  

A leitura atenta das Normas-Padrão da Atividade Publicitária

CERTIFICAÇÃO

SUA AGÊNCIA É CERTIFICADA?
NNoorrmmaass  ddee  HHaabbiilliittaaççããoo  ssããoo  ttããoo  iimmppoorrttaanntteess

qquuaannttoo  ffáácceeiiss  ddee  ccuummpprriirr

Embora o balanço do mês de feve-

reiro aponte um Expressivo número de

2.520 agências certificadas pelo CENP,

o total de cadastradas apontam um

grande universo de empresas que

ainda não compreenderam a impor-

tância de avalizar e participar de um

mercado ético e autorregulado.

Mesmo quem ainda não reúne

condições estruturais ou técnicas para

ser certificado deveria compreender os

benefícios de participar e fomentar um

mercado que preza boas práticas co-

merciais. E buscar mais informações e

recursos para atender as exigências

das Normas-Padrão. E as vantagens

não são apenas para Agências.

Veículos e Anunciantes, que tam-

bém são signatários do CENP, que

operam com Agências certificadas têm

a garantia de estar fazendo negócios

com empresas legalmente constituí-

das, que respeitam as regras da ativi-

dade publicitária e que prestam contas

de suas atividades e negócios junto ao

órgão regulador legalmente cons-

tituído pela própria categoria. 

Todo o processo de certificação é

transparente e está disponível para

acesso no site www.cenp.com.br. Para

que o empresário fique bem infor-

mado sobre o funcionamento da enti-

dade e os compromissos da certifica-

ção, sugerimos uma leitura atenta das

normas de Habilitação e Certificação

de agências bem como das Normas-

Padrão e dos Estatutos Sociais do CENP.

Os documentos solicitados não são

diferentes dos exigidos em qualquer

outro procedimento oficial: contrato

social, comprovante de contribuição

sindical patronal ou de associação a

uma das entidades da categoria como

Abap ou Sinapro/FENAPRO, além de

pagamento de R$ 50,00 como taxa

administrativa.

As agências especializadas em Mar-

keting Direto, Mídia Interativa, Promo-

ção e Eventos também podem solicitar

a certificação. Além dos documentos

citados acima, ainda precisam apresen-

tar uma declaração, cujo modelo está

disponível também no site, reconhe-

cendo as entidades fundadoras que

representam as agências de propa-

ganda como sendo suas represen-

tantes nos órgãos dirigentes do CENP.

CERTIFICAÇÃO PASSO A PASSO
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ajuda a evitar equívocos. São princípios retirados da prática de

necessitar, criar, produzir e veicular anúncios, respeitando

alguns pontos fundamentais, como: o que vai ser oferecido

deve ter produção lícita, a peça deve ser honesta e ver-

dadeira,  a criação de fácil entendimento e de  clara e de bom

gosto, a produção de qualidade e o veiculação atingindo o

público a quem o produto se destina.

Como não é uma fábrica qualquer, a Agência tem carac-

terísticas especiais, porque, além de obrigatoriamente ser a

intérprete/representante do seu cliente-anunciante, exerce, di-

retamente, uma atividade de interesse dos veículos de comu-

nicação, quando, por atuar por  ordem e conta do cliente,  é

quem negocia, acorda, contrata e, com o dinheiro do

anunciante, paga ao veículo pela veiculação da publicidade.

Mas não é só isso: o trabalho da Agência depende, além

da criatividade, de um complexo instrumental de pesquisa

que permita conhecer o mercado (os consumidores) e a sua

relação com os veículos (o meio é a mensagem, sempre) no

intrincado e a cada dia mais formidável mundo da comu-

nicação, em tempo de internet e mídias sociais.

Cada mercado, uma necessidade. A sofisticação das estru-

turas das grandes agências dos grandes centros – com os

complexos sistemas de entendimentos das pesquisas que

revelam as tendências/vontade das pessoas que dão o ar

humano do mercado -  não deve ser diferente, em matéria de

preocupação com a qualidade, das pequenas agências que

atendem ao interior do país - o conhecimento pessoal deter-

mina a virtude do trabalho.

A Agência de Publicidade é um produto para o próprio

mercado no qual atua. Como tal, oferece os seus serviços aos

anunciantes, grandes e pequenos, mostrando o que faz e

como desenvolve suas atividades. Por iniciativa do próprio

mercado, inclusive das próprias Agências, além de normas de

conduta autorreguladas, inclusive na área comercial, as

Agências têm compromisso com a estrutura que devem

manter, de acordo com os serviços que oferece.

O CENP comprova ao mercado que a Agência  atende ao

que se convencionou, por razões técnicas, seja indispensável

à prestação dos serviços publicitários – a capacidade de

entender o problema de comunicação, planejar, atender ao

clientes, criar e gerenciar a produção da publicidade, e, com

instrumental especial, definir o caminho, meios e veículos

para a veiculação da publicidade.

Sem burocracia, utilizando a internet, sem qualquer tipo de

cláusula de barreira, a Agência pede a certificação, pelo mé-

todo introduzido na publicidade brasileira pela auditoria de

A declaração só não será necessária

caso a agência especializada faça sua

contribuição  para o  Sinapro/FENAPRO.

Importante registrar que esta certi-

ficação especializada é dedicada

àquelas empresas que atendem clien-

tes em campanhas de publicidade

especificas para apoiar as ações de

marketing direto, promoção e eventos,

ou ainda mídia interativa, e portanto

esta certificação não atende ao que

dispõe o artigo 4º da lei 12.232/10.

O processo tem seu curso em sigilo,

passando pelo departamento Técnico

que cuidará da análise, e deferimento

ou indeferimento dos pedidos, sempre

pautado pelas diretrizes e normas de

habilitação e certificação, comunica-

ções normativas 12 e 16, e com base no

art. 3º da Lei 4.680/65, que foi recep-

cionado pelo art. 2º da Lei 12.232/10.

Embora a documentação seja um

item importante do processo, é nas

consultas ao mercado que se faz

também a comprovação da atividade,

idoneidade, estrutura e totalidade dos

serviços oferecidos pela agência.

A equipe de certificação presta to-

das as informações adcionais que se

façam necessárias para ajudar as agên-

cias a cumprirem as metas de qua-

lidade previstas nas Normas-Padrão  e

obtenham sua certificação.

PPEEDDIIDDOO  DDEE  RREEVVIISSÃÃOO  

Há uma área especialmente criada

para analisar os pedidos de revisão,

para os casos que foram indeferidos.

Nesta etapa os argumentos são ana-

lisados e se necessário, vistorias locais

são realizadas para comprovação das

informações. 

A certificação tem prazo de validade

e cabe à agência solicitar a recertifica-

ção até a data de vencimento do Cer-

tificado, devendo cumprir as mesmas

exigências iniciais do primeiro pedido

de Certificação, sem o pagamento da

taxa administrativa.

Caso o prazo de validade do Cer-

tificado se encerre e a agência não

tenha feito o pedido de recertificação,

o nome dela será excluído do quadro

de agências certificadas disponíveis no

site do CENP. E voltará tão logo seja

comprovada sua adimplência com as

atribuições estatutárias da entidade.

Apesar do rigor e obrigatoriedade

dos procedimentos, a apreciação do

pedido não demora mais do que 30

dias, exceto quando há documentação

incompleta ou divergência nas infor-

mações concedidas e apuradas.
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CERTIFICAÇÃO

circulação dos veículos impressos – a declaração jurada. Tudo

o que a Agência informar, será tido como verdadeiro, sujeito,

no entanto, à vistoria do CENP, que é feita de forma per-

manente, por região e em ciclos aleatórios.

Para o CENP, a Agência deve ser efetivamente de pu-

blicidade, isto é, uma estrutura que estuda,  concebe, executa

e distribui publicidade e propaganda aos veículos de comu-

nicação. Isto é: ter como objetivo social prestar serviços de pu-

blicidade e propaganda, inclusive os que lhes são correlatos.

Nada mais que isso. Ou menos que isso, porque a atividade é

entendida como praticada de forma integrada, ou para os

publicitários, como full service.

O CENP, com delegação do setor privado e público para ve-

rificar, fiscalizar e certificar a condição técnica das Agências,

assegura, como forma de valorização da porta de entrada na

atividade, que as pequenas Agências tenham acesso gratuito

a dados de pesquisa do mercado no qual atuem.

Às Agências, garante a convivência de mercado, abrindo a

possibilidade de análise por um conselho de ética dos casos

de desvio.

Para o anunciante, a certificação elimina a necessidade de

verificar se a estrutura da agência que oferece os seus

serviços é real, se dispõe dos mecanismos de estudo de

pesquisas mercadológica e se tem o reconhecimento dos

veículos de comunicação. Para os veículos, se efetivamente, a

Agência atua com estrutura técnica de mídia que permita a

indicação isenta dos meios e veículos para a veiculação da

publicidade.

Em realidade, o CENP exerce sua atividade em nome das

três pontas da publicidade – anunciantes, veículos e agências

– como um canal de comunicação permanente e de distin-

ção. Para a grande Agência ser certificada pelo CENP é apenas

mostrar ao mercado suas virtudes humanas e técnicas; para as

pequena, além disso, pode ser a declaração de que deseja

crescer e se transformar. Afinal, em publicidade, a sobrevivên-

cia é sinônimo de ser a cada manhã uma nova agência de pu-

blicidade. Ideias e técnicas têm vida fugaz nos tempos atuais.

Nos dias 28 e 29 de março a cidade

de Caldas Novas, no estado de Goiás,

será palco da 25ª Convenção Nacional

da Central de Outdoor.

Entidade representativa da Mídia

Exterior no Brasil, a Convenção promete

integrar as mais de 200 empresas asso-

ciadas que representam uma cobertura

de mais de 1300 municípios brasileiros.

A programação do evento inclui apre-

sentação de ações e planejamento para

2012, reflexão sobre aspectos adminis-

trativos inerentes às diretorias seccionais

e também a eleição da nova diretoria

para o biênio 2012/2014.

Concorre em chapa única o atual

vice-presidente da entidade, Marcelo

Marcondes de Moura, da Aurum, de

Mogi das Cruzes, compondo uma dire-

toria jovem e com representação nacio-

nal, com membros do interior de São

Paulo, Belo Horizonte, Blumenau, Flo-

rianópolis, Sorocaba, Rio de Janeiro, Cu-

ritiba, Rio Grande do Sul, Pernambuco e

Bahia.

Para Moura, a integração entre a ju-

ventude da chapa eleita com a expe-

riência dos membros do Conselho de

Administração é que devem redundar

em mais vigor para a entidade continuar

defendendo os interesses do setor e de

seus associados.

Entre as novidades que serão apre-

sentadas ao mercado após a Conven-

ção, estão um sistema de geoprocessa-

mento que facilitará a programação da

mídia outdoor em todo o Brasil, além de

uma pesquisa junto ao Governo Federal

que mostrará cases de uso eficaz do

meio em campanhas da Dengue, de

forma eficaz de simultânea com as loca-

lidades mais afetadas.

25ª CONVENÇÃO
CCeennttrraall  ddee  OOuuttddoooorr  eelleeggee  ddiirreettoorriiaa  ee  pprroommeettee  iinnoovvaaççõõeess

@www.cenp.com.br
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MERCADO

@

Depois de lançar seus Indicadores de

Sustentabilidade e incentivar a popula-

ção a ter uma vida mais saudável com a

Campanha “O futuro promete. Eu quero

chegar bem lá”, a ABAP mais uma vez se

engaja num movimento pela valoriza-

ção do meio ambiente e a melhoria da

qualidade de vida da população.

Através de um acordo com o Comitê

Nacional de Organização a ABAP criará

de forma voluntária e sem custos por

meio de três de suas agências associa-

das – Binder, Agência3 e NBS/RJ – toda

campanha e materiais publicitários da

RIO+20, Conferência das Nações Unidas

Sobre Desenvolvimento Sustentável que

acontece de 20 a 22 de junho na capital

carioca.

Segundo Luiz Lara, presidente da

ABAP, a entidade também promoverá

uma convocação para que todas as

agências, profissionais e estudantes de

comunicação possam participar da dis-

seminação dos conceitos que incenti-

vem e promovam a sustentabilidade. 

“Nosso objetivo é mostrar ações reais

que já estão sendo implantadas pela ini-

ciativa privada e que podem ajudar a

fazer diferença para o nosso futuro” afir-

ma o publicitário.

CCOONNCCEEIITTOOSS  SSUUSSTTEENNTTÁÁVVEEIISS  

Mais do que engajamento a ABAP

pretende um chamamento ao mercado

para que os criativos, de forma voluntá-

ria, coloquem o talento da publicidade

brasileira a serviço da sustentabilidade

de todos os países. As peças promoven-

do conceitos e ações sustentáveis de-

vem ser desenvolvidas sem assinatura e

oferecidas gratuitamente para exposi-

ção durante a Conferência.

Depois da exposição, as peças fica-

rão disponíveis gratuitamente para assi-

natura de empresas, ONGs, prefeituras

ou outras entidades governamentais

que vejam nelas adequação aos seus

problemas específicos e queiram usá-

las, sem custos de criação, em suas

regiões ou países.

Não é um concurso, explica Lara, to-

das as peças julgadas adequadas ao

briefing serão exibidas no site

www.abap.com.br, de apoiadores e

patrocinadores, divididas em três gran-

des setores: agências, profissionais au-

tônomos e escolas de comunicação. Es-

te último, das escolas, terá o trabalho de

coordenação conduzido pela ESPM-RJ e

cada escola poderá enviar apenas seis

peças cada uma.

OO  FFUUTTUURROO  QQUUEE  QQUUEERREEMMOOSS

O briefing para ser desenvolvido de

forma voluntária pelo mercado publicitá-

rio é “O Futuro que Queremos” e pode-

rão ser desenvolvidas peças de mídia

impressa, mídia out of home, rádio (até

60”), TV (storyboard ou “monstros” até

60”), internet e ações promocionais.

Sendo que todo procedimento de rece-

bimento e envio de material será digital,

com prazo de inscrição até 30 de maio.

É importante lembrar que as peças

de mídia impressa devem ser apresenta-

das em inglês, com legendas em portu-

guês. Já o material de mídia eletrônica

deverá ser apresentado em português,

com legendas em inglês.

A programação de comunicação e

promoção da ABAP junto ao CNO tam-

bém inclui a presença de um palestran-

te líder ou parceiro da entidade para

falar sobre a sustentabilidade na indús-

tria da propaganda. 

ABAP E RIO+20
OO  BBrraassiill  aaggiinnddoo  ee  iinnssppiirraannddoo

EEXXEEMMPPLLOOSS  DDEE  TTEEMMAASS  QQUUEE  PPOODDEEMM

SSEERR  AABBOORRDDAADDOOSS  NNAASS  PPEEÇÇAASS::

• geração de empregos da econo-

mia verde (energia solar, manejo

florestal, “fazendas” pesqueiras,

outros);

• economia de energia, aproveita-

mento do lixo;

• preservação de rios, oceanos, flo-

restas;

• transporte, moradias em favelas,

poluição e outros problemas urba-

nos;

• redução das emissões de CO2;

• ações sustentáveis do dia a dia do

cidadão.

www.indicadorsustentavelabap.com.br
www.onu.org.br/rio20/

www.chegarbemla.com.br 



A APP nasceu da necessidade para

valorizar a atividade publicitária em

todas as suas expressões – atendimen-

to, planejamento, criação, mídia e tam-

bém em veículos, agências, anuncian-

tes, produtoras, gráficas e demais forne-

cedores da indústria da comunicação.

Hoje, a APP conta com 20 capítulos

regionais que colaboram e ajudam a

valorizar a profissão em todo o País.

Com o objetivo de oferecer conteúdo,

networking, informações técnicas e pro-

fissionalizantes, além de estimular o

compartilhamento de diferentes experti-

ses entre os profissionais, a APP consoli-

dou nestes 75 anos uma agenda de

eventos de destaque no mercado. Entre

as novidade de, o presente aos associa-

dos: uma parceria com o Teatro Frei Ca-

neca, de São Paulo, aonde os sócios da

entidade têm 50% de desconto em todas

os espetáculos teatrais ali promovidos.

Nas iniciativas e eventos do ano

comemorativo, a APP conta com os

patrocínios de Rede Globo, Editora Abril,

Folha de S. Paulo, Fox, Globosat, Metro

Jornal, Grupo Bandeirantes e Turner.

Agende-se:

Ciclo de Palestras com Cícero Azeve-

do, da Rede Globo, no dia 27 de março

e com Marcelo Passos, da África, em 17

de abril. Outros nomes prometidos são:

Rafael Davini Neto, da Turner (Profissio-

nal de Veículo); Maria Luiza Lopes, da

Unilever (Profissional de Anunciante);

Francisco Madia, da Madia Mundo Mar-

keting (Profissional de Serviços Especia-

lizados); Mari Zampol, da Talent (Pro-

fissional de Planejamento); entre outros.
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ACONTECE

Nos dias 6 e 7 de dezembro mais de

250 diretores, editores e profissionais da

área de comunicação participaram em

Brasília do I Congresso dos Diários do In-

terior do Brasil visando consolidar a inte-

gração dos jornais através do noticiário,

como uma marca que poderá ser identi-

ficada em qualquer região do Brasil.

Juntos, os 380 diários regionais res-

pondem por uma circulação de quatro

milhões de jornais em 5.538 municípios,

com 20 milhões de leitores por dia, nú-

meros que garantem o posto de grande

mídia impressa do interior do país, con-

forme afirmou durante abertura do

evento, a ministra da Casa Civil, Gleisi

Hoffmann, representando a presidenta

Dilma Rousseff.

Entre os assuntos abordados durante

o encontro, destaque para a Integração

Editorial que visa executar de forma prá-

tica, profissional e organizada a captação

de notícias exclusivas em Brasília, sem-

pre com o foco voltado para os anseios

das regiões e cidades do Interior. Se-

gundo o presidente da Associação dos

Diários do Interior Santa Catarina e presi-

dente eleito da ADI Brasil, Ámer Felix

Ribeiro, será também “consolidada uma

rede de troca de notícias e pautas entre

os Estados e a integração pelo conteúdo

passa a ser marca registrada dos diários,

que assim serão reconhecidos do Ama-

pá ao Rio Grande do Sul”, afirmou.

Além de diversos presidentes de con-

selhos e federações nacionais e de diri-

gentes de empresas e entidades do tra-

de de Comunicação Nacional – anun-

ciantes, agências de propaganda e veí-

culos especializados, o evento contou

com a presença do presidente do CENP,

Caio Barsotti que falou sobre a entidade

estar preparada para credenciar organi-

zações de auditoria de circulação.

Neste sentido, Pedro Silva, do IVC

apresentou palestra “Circulação, a prova

da excelência do conteúdo”, além de

citar as características do IVC MPE, o mais

novo serviço de auditoria da entidade,

direcionado a editores de micro e pe-

quenos jornais. A modalidade possui um

processo simplificado que reduz expres-

sivamente os custos para o associado.

INTEGRAÇÃO EDITORIAL
CCoonnggrreessssoo  rreeúúnnee  ddiiáárriiooss  ddoo  iinntteerriioorr  ddoo  BBrraassiill

@www.appbrasil.net

@www.adibr.com.br

CCaalleennddáárriioo  aapprreesseennttaa  pprrooggrraammaaççããoo  ccuullttuurraall,,  ssoocciiaall  ee  ddee  ccoonntteeúúddoo  

APP 75 ANOS  
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ARTIGO

A veiculação de publicidade pública de órgãos públicos de

qualquer natureza e esfera na – União, Estados e Municípios –

por determinação da lei nº 12.232/10, só pode ser criada e

intermediada por Agência de Propaganda, ressalvado o caso de

publicidade legal da administração pública federal – lei nº

12.652/08, que criou a Empresa Brasil de Comunicação.

A lei 12.232/10 estabelece normas gerais para a contratação

e execução dos serviços de publicidade “prestados, neces-

sariamente, por intermédio de agências de propaganda”. A lei

diz necessária o que quer dizer através de Agência de Pro-

paganda, definindo, claramente, o que sejam os serviços de

publicidade – “o conjunto de atividades realizadas integrada-

mente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a

conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a

intermediação e supervisão externa e a distribuição da publi-

cidade aos veículos e demais meios de divulgação”.

A lei é comando para o gestor público e para os órgãos de

fiscalização. Limita, quando se trata dos serviços externos que

ficam obrigatoriamente sob supervisão da Agência contratada,

àqueles relacionados com a publicidade propriamente dita, e

veda aqueles outros serviços, que, no campo da comunicação,

são vizinhos próximos da publicidade, mas não são publicidade

– “assessoria de imprensa, comunicação e relações públicas ou

as que tenham por finalidade a realização de eventos festivos

de qualquer natureza, as quais serão contratadas por meio de

procedimentos licitatórios próprios, respeitado o disposto na le-

gislação em vigor”. Quer dizer: a lei veda o que não é pu-

blicidade.

O legislador ao estabelecer na lei 12.232/10 o regime es-

pecial de contratação de Agência de Propaganda, para coibir

vícios da administração contratada, impôs uma série de con-

troles à execução contratual, a começar pela obrigatoriedade

de cadastramento de fornecedores dos serviços permitidos, e,

respeitada a liberdade de circulação dos veículos de comu-

nicação, que não estão sujeitos ao cadastramento, critérios

rígidos de negociação, incluindo a participação de agente

governamental nas tratativas da área técnica de mídia das

agências com os setores comerciais dos veículos, buscando

melhor preço e melhores condições. Estabelece a obri-

gatoriedade  de criação de site de exposição pública do que é

aplicado em publicidade e a comprovação, por auditoria inde-

pendente sob contrato da agência, das veiculações realizadas.

E mais: obriga a guarda por cinco anos de toda a documen-

tação relacionada aos serviços prestados. 

A exigência do serviço publicitário ao ente público ser pres-

tado por Agência não constitui privilegio legal ou reserva de

mercado. É a forma encontrada pelo legislador de preservar o

interesse público, constituindo o rol de exigências e obrigações

estatuídas em lei a forma do exercício, neste campo, do prin-

cípio da legalidade. Pode, por exemplo, qualquer do povo, ou

especialmente os organismos de controle, acompanhar a exe-

cução de um contrato de publicidade através do site do con-

tratador, pedindo, a autoridade controladora, o esclarecimento

que entender seja necessário quando julgar existir qualquer

desvio de finalidade ou execução irregular.

É legítimo que o ente público contrate assessoria de im-

prensa, que vai prestar serviços no campo da comunicação

jornalística, que não tem, como ferramenta, anúncios ou seus

correlatos no campo da chamada expressão de propaganda.

Logo, o contrato de assessoria de imprensa, não pode ser uma

sombrinha pela qual o gestor público desavisado contrate a vei-

culação de publicidade em veículos de comunicação, por mais

nobre que seja o assunto a ser comunicado. O mesmo se diga

de relações públicas, promoções e de tudo o mais que faz

parte do mundo da comunicação nos tempos de agora.

Devemos lembrar que uma das razões que levaram o Con-

gresso Nacional à elaboração e aprovação da lei 12.232/10 foi o

descontrole identificado pelas autoridades de fiscalização de

contas na execução de contratos de publicidade, que eram, em

alguns casos, guada-chuvas que abrigavam as mais diferentes

atividades ligadas à comunicação – e às vezes até fora dela –

inclusive assessoria de imprensa, relações públicas e promo-

ção. A lei extinguiu o guarda-chuva e não pode ser usada como

se autorizasse a criação das sombrinhas nas licitações das ati-

vidades antes ilegitimamente abrigadas sob o contrato de

publicidade.

É preciso respeitar a lei e a ética.

PUBLICIDADE PÚBLICA SÓ
ATRAVÉS DE AGÊNCIA

João Luiz Faria Netto é Consultor Jurídico do CENP.
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Criado para zelar pelas boas práticas

comerciais e valorizar o modelo de

negócios da atividade publicitária no

Brasil, é imprescindível que o Conselho

Executivo das Normas-Padrão atue coe-

rente com os valores que defende. Para

tanto, investe num processo intenso de

governança e comemora a entrada em

seu 14º ano de existência com o frescor

do desafio ainda a cumprir e a seguran-

ça do caminho já percorrido.

Alinhado com as premissas de seu

planejamento, compromissos de Valor,

Solidez e Transparência, a entidade in-

veste no relacionamento com suas en-

tidades fundadoras e seus representan-

tes, com seu público interno e todo o

mercado publicitário.

Para o presidente da entidade, Caio

Barsotti, os valores defendidos pelo

CENP junto às agências, anunciantes e

veículos são os mesmos incorporados

e desempenhados pela entidade em

suas ações, na sua comunicação e na

implementação das melhores práticas.

“As premissas sobre as quais o CENP

toma suas decisões confirmam nossa

preocupação em atuar alinhados com

os valores que defendemos, de forma

autônoma e isenta”, afirma, lembrando

que a entidade é um organismo vivo,

passível de cometer erros, mas comple-

tamente atenta e comprometida tanto

com seus aprimoramento quanto com

as melhores práticas comerciais e éti-

cas.

SSOOLLIIDDEEZZ  EE  TTRRAANNSSPPAARRÊÊNNCCIIAA

A coerência de conduta do CENP é

demonstrada pela perfeita integração

de sua estrutura organizacional onde

as equipes dos departamentos jurídico,

de certificação, vistoria e financeiro

atuam integradas e motivadas por um

sentido de pertencimento.

Invejada por qualquer empresa da

iniciativa privada, a solidez da entidade

também é demonstrada por sua saúde

e independência financeira, resultado

do equilíbrio orçamentário entre as

receitas provenientes das contribuições

de agências, veículos e anunciantes as-

sociados e entidades fundadoras.

Entretanto, é na transparência na

condução da entidade, na participação

e presença institucional em eventos do

mercado, junto a anunciantes e ao go-

verno em todas as esferas que a entida-

de vê sua grande contribuição para um

mercado mais ético e que valoriza as

melhores práticas.

“Todas as decisões emanadas de

nossos organismos são, antes de tudo,

fruto de muito diálogo entre todos os

seus membros, com base em informa-

ções em profundidade, e com vistas a

termos sempre um mercado saudável e

que acompanhe as evoluções do nos-

so tempo”, afirma Barsotti, se referindo

ao quórum efetivo dos representantes

das entidades fundadoras, do Conse-

lho Executivo, Fiscal e Consultivo nas

reuniões e deliberações específicas.

Essa transparência nas decisões, na

agenda e nas ações também é percebi-

da na efetividade da participação da

entidade nas ferramentas de relaciona-

mento com o mercado como a CENP

em Revista, em versão impressa e digi-

tal, além do próprio site e mais recente-

mente do perfil@o_CENP no Twitter,

atualizado e em linha com uma comu-

nicação ágil, eficaz e direta.

PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO

Nestes 14 anos de atuação, a entida-

de fez do planejamento seu norte na

consolidação da missão de defensora

de um mercado publicitário ético.

Anualmente, revê metas e objetivos a

serem cumpridos e se lança a novas ini-

ciativas que promovam a integração e a

valorização do mercado publicitário.

Para 2012, por exemplo, muitas

ações devem ser empreendidas, como

o sistema BUP – Banco Único de

Preços, que como o próprio nome indi-

ca, trata-se de um banco de dados

único com as listas de preços de veícu-

los onde os mesmos depositarão a

tabela vigente e elas ficarão disponíveis

para consulta do mercado por meio de

senha.

Definida e realizada em 2011, mas

com desdobramentos neste primeiro

semestre do ano novo, o credencia-

mento de institutos de pesquisa de

mídia também ganha um novo capítu-

lo.

PREMISSAS DO CENP

BALANÇO 2011

VVaalloorr,,  SSoolliiddeezz,,  ee  TTrraannssppaarrêênncciiaa  eessttããoo  nnoo  DDNNAA

ee  nnaass  aaççõõeess  ddaa  eennttiiddaaddee
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A comissão de pesquisa de mídia

está em análise da solicitação de mais

quatro institutos que solicitam creden-

ciamento. Além disso, a mesma comis-

são também prepara um novo gabarito

de pontuação das informações de mí-

dia adquiridas pelas agências de publi-

cidade, com vistas a atualização do

anexo A das Normas-Padrão.

Para o segundo semestre, além do

sistema de boleto online para facilitar o

dia a dia das contribuições dos sócios,

também haverá a inclusão no site da

entidade de vídeos com temas de me-

lhores práticas e sobre o funcionamen-

to das áreas importantes do CENP.

Para Célia Fiasco, diretora superin-

tendente da entidade, entre os projetos

de destaque implantados no primeiro

trimestre de 2012 está a validação e

eventual aprimoramento de todo pro-

cesso de certificação a cargo da Price

Whaterhouce Coopers.

“A auditoria da Price vai reconhecer

todos os procedimentos existentes na

entidade e propor aprimoramentos

que possam aumentar a qualidade ao

deferimento ou indeferimento das soli-

citações de certificação”, afirma a dire-

tora.

CCEERRTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO

A área se destacou pelo elevado nú-

mero de formulários cadastrados. Foram

1.731 solicitações, das quais 890 foram

agências recertificadas e 841 novos pe-

didos. Com os 267 cancelamentos pro-

cessados no cadastramento, foram para

consulta 1.464 processos que geraram

uma média de 4.392 contatos com o

mercado, para que fossem levantados o

maior número possível de informações

das agências. Em 2011 a área de cer-

tificação analisou cerca de 2.000 pe-

didos, dos quais 1.464 foram prove-

nientes do dia a dia das solicitações

acima descritas e 536 de agências que

passaram por vistoria técnica. A área de

revisão avaliou 410 pedidos de revisão

de agências que tiveram seus pedidos

de certificação indeferidos.

Durante o ano de 2011 foi iniciado o

processo de migração do arquivo físico

dos formulários cadastrados, para o sis-

tema digitalizado. São mais de 11.000

formulários e cerca de 80% já está no

novo sistema.

VVIISSTTOORRIIAA

2011 foi o ano que o CENP priorizou

as vistorias de verificação técnicas, vi-

sitando as agências para averiguar as

condições de estrutura física e pro-

fissional. 

Ao todo, foram feitas 550 visitas en-

tre técnicas e comerciais que represen-

tam 22% do universo de agências cer-

tificadas pela entidade.

Das 535 visitas técnicas realizadas, 95

foram na região Sul, cobrindo 20% do

total de agências certificadas, 223 no

Sudeste, 16% das agências da região, 60

no Centro-Oeste, 26% das agências da

região, 42 no Norte, representando 42%

e 115 no Nordeste, que representa 21%

das agências certificadas.

As 15 agências que passaram por vis-

toria comercial foram por procedimen-

tos pendentes de 2010. 

Assim como as demais áreas da en-

tidade, Vistoria de Verificação Técnica e

Comercial passou também por nor-

matização de seus processos.

FFIINNAANNCCEEIIRROO

A independência financeira da enti-

dade, além de rigorosas e bem-suce-

didas ações de governança, trouxe re-

sultados muito positivos em termos de

redução nos índices de inadimplência

das agências. A substituição da co-

brança trimestral por anual para as

agências menores teve uma adesão sig-

nificativa e uma redução bastante posi-

tiva de 46% na emissão dos boletos

bancários.

A área passou por uma grande rees-

truturação na equipe, com segregação

de função, visando uma maior trans-

parência e controle com vistas às boas

práticas de governança corporativa. O

foco no ano de 2011 foi a consolidação

das políticas internas e a otimização do

sistema de orçamento.

JJUURRÍÍDDIICCOO

A área jurídica, em 2011, teve uma

participação muita ativa e efetiva no Ca-

nal de Esclarecimento criado no CENP

para dirimir dúvidas sobre ajustes no

faturamento, geradas pela mudança

efetivada junto ao mercado por parte

dos veículos de comunicação, baseado

no artigo 19 da lei 12.232/2010.

Consoante na elaboração e imple-

mentação de diversas atividades em

conjunto com a diretoria, o depar-

tamento jurídico do CENP teve atuação

REALIZAÇÕES 2011
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BALANÇO 2011

TREINAMENTO INTERNO

O conhecimento que adentra a empresa
Num mundo globalizado e cada vez mais conectado,

o canal de TV por assinatura já é parte integrante da vida

de muitos cidadãos. Embora aparentemente fácil de com-

preender como o sinal de canais estrangeiros, que abrem

as portas para um universo de informação e entreteni-

mento, são sintonizados facilmente pelos televisores, o

ambiente da TV paga tem muitas particularidades.

Para esmiuçar o tema das televisões por assinatura em

toda a sua cadeia de valor, que o CENP recebeu em sua

sede, no mês de janeiro, o presidente da ABTA, Alexandre

Annenberg.

O encontro faz parte de um programa de treinamento

interno que visa capacitar a equipe de colaboradores e

ampliar os conhecimentos referentes a diversos temas do

mercado publicitário, entre outros de interesse dos fun-

cionários, como empregabi-

lidade, por exemplo, apre-

sentado pelo consultor da

Lens & Minarelli, José Au-

gusto Minarelli.

Em 2011, também participaram de palestras no CENP e

conversaram com os funcionários os seguintes executi-

vos: 

• MMaarriiaa  CCéélliiaa  FFuurrttaaddoo  ––  Diretora Executiva ANER – Asso-

ciação Nacional de Editores de Revista;

• RRaaffaaeell  SSaammppaaiioo  ––  Vice-Presidente Executivo ABA – As-

sociação Brasileira de Anunciantes;

• RRiiccaarrddoo  PPeeddrreeiirraa  ––  Diretor Executivo ANJ – Associação

Nacional de Jornais;

• LLuuiizz  RRoobbeerrttoo  VVaalleennttee  ––  Presidente Central de Outdoor.

Alexandre Annenberg - Presidente

da ABTA

na atualização das Normas de Habili-

tação e Certificação das Agências de

Propaganda, juntamente com a elabo-

ração das Normas de Vistoria de Verifi-

cação Técnica e também estudo de

reformulação da atuação do Conselho

de Ética. Atuou, junto com a área de

Certificação na elaboração das Normas

de Revisão dos pedidos de Certificação.

Por ser o ano voltado às vistorias de

verificação técnica o Conselho de Ética

teve atuação inferior ao ano de 2010.

Foram analisados 18 relações comer-

ciais entre agência/cliente apontadas

em desacordo com as normas-padrão.

Dessas, apenas sete foram considera-

das procedentes para instalação do

Conselho de Ética e foram realizadas

sete sessões de julgamento num total

de 46 procedimentos, uma vez que

existiam procedimentos pendentes de

anos anteriores.

Houve ainda a implementação das

Normas de Credenciamento de Forne-

cedores, utilizada junto aos Institutos de

Pesquisa de Mídia, além de ter sido

redigida uma proposta para as normas

do Banco Único de Preços.

RREELLAAÇÇÕÕEESS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAAIISS

Em 2011 o CENP retomou a atuação

da área de Relações Institucionais com

o propósito de ampliar as visitas ao

mercado e estabelecer relacionamento

com veículos, entidades e agências

com ênfase nos mercados regionais

locais para disseminar as atividades do

CENP. E principalmente, conhecer as

necessidades e a visão local.

Como é nova, a área de Relações

Institucionais promoveu em 2011 ape-

nas 39 visitas, das quais 13 em Curitiba,

oito em Brasília, oito em Goiânia e 10

em Belo Horizonte. Todas envolvendo

entidades, veículos e agências de pu-

blicidade.

“Nestas visitas, levamos o que o

CENP está fazendo e trazemos as

preocupações, dificuldades e especi-

ficidades de cada mercado”, afirma

Célia Fiasco.

REALIZAÇÕES 2011

@www.cenp.com.br
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A entidade que representa no Brasil

um mercado que movimenta US$ 7,5

bilhões no mundo, ABDOH - Associa-

ção Brasileira de Mídia Digital Out Of

Home acaba de se associar ao CENP.

É a primeira vez desde 1998, quan-

do oito entidades que formularam e

pactuaram as Normas-Padrão da Ativi-

dade Publicitária, que o CENP recebe

um pedido de associação de entidade

do mercado. Para Caio Barsotti, presi-

dente do CENP, trata-se de uma inicia-

tiva que reconhece todo incentivo nas

melhores práticas e na valorização de

um ambiente autorregulado.

Já para Arnold Correa, presidente da

ABDOH, passar pelo processo intenso

e rigoroso para ser associado e que

envolve  aprovaçao tanto da Diretoria

Executiva e do Conselho Executivo do

CENP dá a medida da ética comercial

que a Associação estimula e promove

no mercado.

TTEELLIINNHHAA  NNAASS  RRUUAASS

“Embora jovem, a ABDOH represen-

ta um setor promissor na área de co-

municação, e ter a chancela do CENP

nos orgulha e reforça a ter mais res-

ponsabilidade ainda na condução da

entidade em defesa de seus associa-

dos e de um mercado mais ético e

forte”, afirma Correa.

Não é novidade que as pessoas

estão mais conectadas e em movi-

mento ao longo do dia, muitas vezes

em situação de espera dentro de ele-

vadores, lojas, bancos ou outro esta-

belecimento comercial. Dessa forma,

a pulverização de monitores de alta

tecnologia, com transmissão digital e

estrategicamente posicionados po-

dem atingir o consumidor com infor-

mação e entretenimento em qualquer

lugar, fora de casa.

Recentemente, a associação orga-

nizou caravana de profissionais para

participar do Digital Media Summit em

Las Vegas visando apresentar as novi-

dades do mercado internacional para

os associados da entidade refletirem

sobre as tendências globais do meio

que mais cresce na mídia mundial.

No mesmo evento, realizado no

ano passado, e também acompanha-

do pela diretoria da entidade, uma

pesquisa com 81 cidades dos Estados

Unidos mostrou que a mídia Out of

Home atingiu 70% de cobertura entre

pessoas com mais de 12 anos, confi-

gurando-se em uma mídia de poder

de massa. E que deve ser mensurada

em sua audiência.

O resumo da viagem pode ser con-

ferido no site da entidade 

ABDOH ASSOCIA-SE
AO CENP

NOVIDADE

EEnnttiiddaaddee  éé  pprriimmeeiirraa  aassssoocciiaaddaa  ddeessddee  9988

@www.abdoh.com.br.

SOBRE A ABDOH

Nasceu com a missão de missão

de incentivar as relações entre os

associados e o mercado publicitário,

produzir e divulgar informações téc-

nicas sobre o segmento de mídia

digital Out Of Home, estabelecer

normas e procedimentos éticos do

setor, padronizar sistemas de contro-

le e avaliação, além de ajudar a dis-

seminar o conhecimento sobre o

meio, posicionando-o como uma

poderosa ferramenta da construção

de marcas de produtos e serviços.

Reúne atualmente 13 empresas as-

sociadas como sócio-fundadoras,

que representam um faturamento

da ordem de R$ 110 milhões e um

parque instalado de 20 mil monito-

res.
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ACONTECE

MERCADO EM FESTA
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EVENTOS
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O CENP promoveu um elegante almoço no restaurante Charlô, do Jockey Club, como confra-

ternização de final de ano.

Mais do que reunir representantes de diversas entidades, executivos de agências, veículos,

anunciantes e colaboradores da entidade, o encontro marcou a reunião de todos que dedicam

seu tempo, energia e inteligência para que as melhores práticas comerciais prevaleçam.
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01 Gilberto Corazza e 
Ricardo Alonso

02 Orlando Marques, Petrônio
Corrêa e Caio Barsotti

03 Roberto Muylaert e
Caio Barsotti

04 Roberto Mesquita,
Cícero Azevedo e 
Gilberto Leifert

05 Caio Barsotti e Judith Brito

06 Antonio Athayde, Silvio
Genesini, Alexandre Annenberg
e Marcelo Assumpção

07 Raul Nogueira, Luiz Valente,
Edney Narchi e João Luiz

08 Hiran Castelo Branco e
Amadeu de Paula

09 Caio Barsotti, Luiz Lara 
e Eduardo Sirotsky

10 Rafael Davini, Fred Müller, 
Ubiratan Macedo, Pedro Silva,
Flávio Rezende e Julio Casares

11 Antonio Calil Cury e 
José Augusto Minarelli

12 Marcelo Assumpção,
Rodolfo Machado Moura, João
Luiz Faria Netto, Mario Castelar,
Ricardo Alonso, Paulo Gomes e
Carlos Henrique Nascimento

13 Caio Barsotti, Paulo
Caragelasco, Thais Chede
Soares e Saint’Clair
Vasconcelos

14 Saint’Clair Vasconcelos,
Antonio Lino, Oscar Mattos e
Álvaro Pacheco

17 Flávio Rezende e Dalton Pastore

18 Ênio Vergeiro, Luiz Lara e
Thais Chede Soares

19 Tércio Sampaio Ferraz e 
Celia Fiasco

20 Frederic Kachar

21 Antonio Calil Cury e 
Valdir Barbosa

22 Flavio Rezende, Julio Casares,
Fred Müller e Paulo Chueiri

23 Dirce Arcoverde, Caio Barsotti,
Petrônio Corrêa e Adriana
Scalabrim

24 Ronie Pires, Antonio Carlos
de Moura, Ruy Mendonça,
Oscar Mattos e Paulo Fraga

18 19 20

21 22

23 24

16 17

14 15
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CRÔNICAS

MEU 1º GRANDE NEGÓCIO
Eram 10h30 de uma terça-feira quando cheguei à agência, na

rua Manoel da Nóbrega. Estava fazendo um pente-fino na

enorme relação de pequenas agências sob minha respon-

sabilidade e minha intenção era apresentar o catálogo de

publicações da editora. Recebera instruções expressas da Abril

de nunca chamar uma revista de produto e sim de publicação.

Depois de um mês de trabalho eu ainda não tinha fechado

um negócio sequer e já havia, inclusive, recebido o meu pri-

meiro salário. Aquela era a minha primeira visita do dia e tudo

estava caminhando bem.

Quem me atendeu foi a Eulália, gerente de mídia. Logo co-

mecei a apresentar as publicações do meu grupo: Capricho,

Contigo, Ilusão, Carícia, Love Story e Almanaque Fotonovelas.

Surpreendentemente, o interesse dela foi enorme. Quando a

Eulália chamou o diretor da agência eu fiquei mais empolgado e

perguntei:

- Vocês têm algum cliente com adequação para as publi-

cações que apresentei?

Essa era a pergunta-chave que eu aprendera no curso de

trainee e que até aquele momento tinha sempre recebido um

sonoro não como resposta.

Daquela vez foi diferente.

- Sim, nós temos clientes com esse perfil.

- E para qual revista? Pergunto, qual disfarçando a minha fe-

licidade.

- Para todas. Vocês têm capas disponíveis?

Isso era demais para uma manhã que prometia ser exata-

mente igual a todas as outras nos últimos 30 dias.

Pego o telefone e ligo para o Monteiro, gerente de coor-

denação de publicidade.

- Monteiro? É o Ênio. Estou com a Eulália, da agência que tem

a conta da Emi-Odeon, e eles têm interesse nas capas. Nós ainda

temos algum espaço nobre?

Fiz a pergunta de maneira mais profissional do mundo, mas

minha vontade era dizer: Você não vai acreditar, mas eles que-

rem todas as capas das revistas que apresentei. Contive minha

empolgação e passei a informação com a segurança de quem

está fazendo o seu décimo negócio do dia.

- Sim, temos as terceiras capas das duas edições da Capricho

deste mês, na Contigo, na Ilusão, na Carícia, na Love Story, no

Almanaque e até nas especiais, caso vocês tenham interesse em

fazer uma programação completa nesses títulos.

Quando ele concordou, sem manifestar nenhuma dúvida

com relação ao fato de que as terceiras capas são mais caras que

as páginas indeterminadas, e não apelou para o DPA (conhecido

Desconto Progressivo Abril para mais de um título) ou para o DPR

(Desconto Progressivo por Revista), achei tudo normal.

Ligo então para o Edir Franco, meu supervisor e anuncio:

- Fechei um grande pacote para a Emi-Odeon e coordenei os

prazos e os espaços.

- Diante do meu entusiasmo, Edir me orienta:

- Espere datilografar as autorizações, traga-as assinadas e va-

mos almoçar para comemorar.

Nessa ocasião eu já havia descoberto que a melhor coisa de

ser contato de veículo é ter muitos almoços.

Volto para a rua do Curtume, 585, e sou recebido festi-

vamente pelo gerente, Angelo de Sá (pai do conhecido JR), e

pelos outros supervisores, Antonio Perissinoto e Lívio Frioli. Além,

claro, do Monteiro.

Mas ao entregar as autorizações, vem a grande surpresa. Na

linha inferior do PI (Pedido de Inserção) estava escrito: descontar

valores pelo líquido da conta permuta Abril-Emi-Odeon relativa à

Festa do Carreteiro. Era permuta!

E eu lá sabia o que era permuta?

O Edir rapidamente percebeu o que tinha acontecido. O

cliente tentava há algum tempo encaixar os anúncios e nunca

conseguia. Não havia espaços disponíveis para permuta, natural-

mente. Quando eu apareci oferecendo os títulos e espaços no-

bres – e consequentemente, mais caros – eles não perderam a

oportunidade.

A decepção tornou-se um divertimento. O Angelo sugeriu

que comemorássemos mesmo assim e garantiu que eu nunca

esqueceria este episódio.

Era verdade. Nunca esqueci do meu “primeiro grande ne-

gócio” nem das pessoas que lá estavam. Aprendi que permuta

é fundamental, terceira capa não é tão nobre assim e, prin-

cipalmente, como é bom trabalhar em equipe.

ÊÊnniioo  VVeerrggeeiirroo
Presidente da APP e sócio-diretor da Meta 29
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O CENP - Conselho Executivo das Normas-Padrão tem

como objetivo defender o “modelo brasileiro” da in-

dústria da propaganda, inibindo as práticas anti con-

correnciais, estimulando a adoção das melhores

práticas comerciais, que criam condições à uma me-

lhor e mais adequada prestação de serviços entre os

três agentes da propaganda. 

As Normas-Padrão da Atividade Publicitária esta-

belecem que toda Agência que alcançar as metas de

qualidade estabelecidas pelo CENP, habilitar-se-á ao

recebimento do “Certificado de Qualificação Técnica”

e fará jus ao “desconto-padrão de agência”, não in-

ferior a 20% sobre o valor dos negócios que en-

caminhar por conta e ordem de seus clientes.

11.261AGÊNCIAS 
CADASTRADAS

ATÉ  12/03/2012

317 PROCESSOS 
AVALIADOS 

DEZEMBRO/11 A 09/03/2012

1.823 VISTORIAS 
TÉCNICAS E
COMERCIAIS

ATÉ  12/03/2012

3.623 3.753 3.909 3.800
3.532

@O CENP NA INTERNET

w w w. c e n p . c o m . b r

Escreva para nós (inclusive para questões técnicas): cenp@cenp.com.br
Para questões sobre ética comercial: alerta@cenp.com.br
Para questões de cadastro e certificação: cadastro@cenp.com.br
Siga no Twitter @o_CENP

FAÇA DOWNLOAD DESTA REVISTA E DAS EDIÇÕES ANTERIORES EM NOSSO SITE
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A MISSÃO DO CENP

3.110

BALANÇO DOS PROCEDIMENTOS DO CONSELHO DE ÉTICA 2002 / 2012 (ATUALIZADO EM 17/02/2012)

905
Relações comerciais
vistoriadas

584
Procedimentos
instaurados

363
Adequações

5
Vistorias pendentes

127
Novas
vistorias
por
mudanças
de 
agência 7

Procedimentos
aguardando prazo 

1
Procedimentos a
serem negociados

36
Advertências já
arquivadas

45
Procedimentos a
serem julgados 

AGÊNCIAS CERTIFICADAS

Fonte: CENP Total de reuniões de R.I.: • 39 reuniões 
(25 reuniões com Dirigentes de Veículos / 08
reuniões com Dirigentes de Entidades / 06 reuniões
com Dirigentes de Agências)

Mercados Contemplados:
• Curitiba (07 reuniões com Dirigentes de Veículos /

02 reuniões com Dirigentes de Entidades / 
04 reuniões com Dirigentes de Agências)

• Brasília (07 reuniões com Dirigentes de Veículos / 
01 reunião com Dirigente de Entidade)

• Goiânia (06 reuniões com Dirigentes de Veículos / 
02 reuniões com Dirigentes de Entidades)

• Belo Horizonte (05 reuniões com Dirigentes
de Veículos / 03 reuniões com Dirigentes de 
Entidades / 02 reuniões com Dirigentes de
Agências)

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
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Entidades fundadoras

Achei que ficou muito bacana a citação do meu nome na edição

sobre Fusões e gostei demais da revista, que não conhecia.

Se possível, inclua meu e-mail no mailing da revista em PDF, por favor.

Ricardo Amorim

Ricam Consultoria

Quanto a reportagem Fusões como solução para sobrevivência do

negócio, da edição número 27, entendemos ser, de fato, o caminho

ideal de sobrevivência das pequenas e médias agências. Pois

entendemos que para ter uma estrutura mais completa, como o

mercado atualmente exige, as agências precisam complementar suas

estruturas e ramos de atuação, e a melhor forma de consolidar este

processo se dá através da união de forças em uma fusão. Com base na

leitura desta reportagem, iniciamos internamente um processo de

escolha de parceiros para uma futura união.

Nós da Pentágono Publicidade, agência que completou 45 anos de

mercado em 2011, acreditamos muito no conceito do CENP e em sua

missão de estabelecer os princípios éticos da atividade publicitária.

Acreditamos também que o princípio de separação das agências em

grupos, realizados pelo CENP, deveriam também nortear as políticas do

setor publicitário, inclusive nos aspectos tributários e na negociação

sindical da classe, onde não há como comparar as verbas das agências

dos grupos 1 e 2 com as demais. Caso tenha interesse em aprofundar

este assunto, me coloco inteiramente a disposição.

Aproveito também para comentar que não recebemos as edições 28 e

29, e que li a matéria de fusões da última edição através da internet,

mas gostaria de ter a revista para ler com mais atenção. 

Em nome da Pentágono, agradeço a atenção dispensada, e caso tenha

mais informações sobre fusões e união de agências que possa nos

encaminhar, será de grande valia para nós.

Mauricion Martins

VP de planejamento – Pentágono – SP

CARTAS

Escreva para a CENP em Revista: cenp@cenp.com.br






