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Carta de
apresentação

Edição Especial

A CENP em Revista foi criada para atender ao mercado publi-
citário com informações e ensaios que, por suas caracterís-
ticas, não teriam grande espaço em outros veículos, mes-

mo naqueles que se dedicam e prestam serviços inestimáveis à 
nossa atividade. É uma revista do ambiente interno da publicida-
de e se dedica editorialmente a ser elo de união, pela informação, entre agências, veícu-
los e anunciantes. 

No mundo da informação, presume-se que o mercado, em qualquer setor, funcione 
melhor quanto maior for o número de dirigentes e profissionais que conhecem em deta-
lhes o mundo da atividade a que se dedicam. Por consequência, a convivência associati-
va, ponto vital de troca de informações, contribui para esta compreensão e a aplicação e 
aprimoramento das melhores práticas comerciais. 

Estamos dedicando esta edição especial a este tema e ao desejo de que em publicida-
de, que vive da ferramenta chamada informação, atores e gestores de seu mundo criati-
vo e negocial, conheçam-se melhor. 

Reunimos nesta edição um perfil das entidades fundadoras do CENP – e o do Conar, 
síntese do que desejamos - mostrando realizações, enumerando as conquistas ao longo 
do tempo e, principalmente, incentivando a participação dos agentes deste mercado em 
seu corpo de associados. Trata-se de fazer um registro das lutas, defesas e iniciativas que, 
com a correria e o passar do tempo, como já estão mimetizadas em nossa vida publicitá-
ria, podem parecer esquecidas, mas são de grande interesse para o mercado e de gran-
de ajuda para todos nós. 

É uma contribuição modesta, mas que pode servir de elo de solidariedade entre os que 
fazem a publicidade e defendem a liberdade de expressão, especialmente a publicitária, 
que assegura, em qualquer lugar do mundo, a liberdade de informar e ser informado.

Cremos, que além de documento para a história, esta edição deve ser usada como for-
ma de promoção e incentivo à vida associativa, principalmente dessa enorme massa de 
jovens que está entrando no mercado publicitário e que precisa contar com a experiência 
da bússola de quem fez o passado para seguir na direção certa.

É propósito e desejo.

Caio Barsotti
Presidente do CENP



Edição Especial

Pela liberdade de 
expressão comercial e 
contra as irregularidades 
na publicidade
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Um propósito duplo move o Co-
nar – Conselho Nacional de Au-
torregulamentação Publicitária: 

a defesa da liberdade de expressão co-
mercial e a ação contra a publicidade en-
ganosa ou abusiva, evitando que ela 
cause constrangimento ou prejuízo a 
consumidores e empresas. 

É responsabilidade da entidade aplicar 
o Código Brasileiro de Autorregulamenta-
ção Publicitária, o documento que há 35 
anos baliza a ética das mensagens publi-
citárias no país. O Conar se ocupa de to-
das as expressões da atividade – além 
dos filmes, spots e anúncios convencio-
nais, também os cartazes de pontos de 
venda, sites e ações de merchandising, 
por exemplo, devem respeitar as reco-
mendações do Código. Apenas a propa-
ganda política, objeto de legislação espe-

cífica, fica fora do raio de ação do Conar.
O Código, aprovado em 1978 durante 

o III Congresso Brasileiro de Publicidade, 
vem sendo aperfeiçoado regularmente 
ao longo dos anos. As últimas alterações 
que sofreu datam de meados de 2011, 
com aprovação de novas normas para a 
publicidade com apelos de sustentabili-
dade, e do começo de 2013, versando 
sobre ações de merchandising dirigidas 
ao público menor de idade.

Constituído por publicitários e profis-
sionais de outras áreas, o Conar é uma 
organização da sociedade civil sustenta-
da pela contribuição dos seus associa-
dos. No momento, são 163 anunciantes, 
109 agências e 151 veículos associados, 
além de 17 entidades e fornecedores. O 
Conar não aceita verbas públicas. Todos 
os conselheiros da entidade trabalham 

para ela de forma voluntária. Os proces-
sos são julgados pelo Conselho de Ética, 
um grupo de cerca de 180 profissionais 
indicados pelas entidades fundadoras 
do Conar ou convidados por ele a repre-
sentar a sociedade civil no Conselho.

É garantido amplo direito de defesa 
aos envolvidos nos processos, com duas 
instâncias de recurso. No entanto, a deci-
são inicial deve ser aplicada de imediato. 
O Conar pode, também, conceder me  -
dida liminar de sustação, se considerar 
cabível. Neste caso, um anúncio deixa de 
ser exibido numa questão de horas.

Quando comprovada a procedência 
de uma denúncia, o Conselho de Ética 
propõe a alteração ou sustação do anún-
cio, podem também aplicar advertência 
ao anunciante e sua agência. Demons-
trada a conformidade do anúncio à lei e 

21/10/2005: 
Inaugurado o Centro 
de Referência sobre 
Liberdade de 
Expressão, primeira 
biblioteca brasileira 
especializada no 
tema.

5/5/2005: O 6º Ebap, 
Encontro Brasileiro de 
Agências de Publicidade, 
realizado em Brasília, 
presta homenagem solene 
ao Conar pelos seus 25 
anos de fundação. Em 
dezembro, também a ABP 
homenageou o Conar pela 
data.

10/2003: Novas 
normas éticas 
para a publicidade 
de bebidas 
alcoólicas são 
incorporadas ao 
Código.

29/05/1991: 
Ivan Pinto 
assume a 
presidência 
do Conar. 

07/07/1988 
Luiz 
Fernando 
Furquim 
eleito para a 
presidência 
do Conar.

22/10/1980: Viagem a Brasília, 
para debater o projeto de lei 
5.567/78, de ex-senador José 
Lindoso que previa a instituição 
de órgão federal de controle 
prévio da publicidade. Viagens 
deste tipo serão uma constante 
nos anos seguintes na defesa
da indústria da liberdade de 
expressão comercial.

05/05/1980: 
Fundação do 
Conselho Nacional 
de Autorregula-
mentação 
Publicitária, Conar. 
Petrônio Corrêa é 
o primeiro 
presidente da 
entidade.

1978: O Código 
Brasileiro de 
Autorregulamen-
tação Publicitária 
é aprovado 
durante o III 
Congresso 
Brasileiro de 
Propaganda.

1979: Fundação da 
Comissão Nacional 
de 
Autorregulamentação 
Publicitária, que 
promoveu as 
primeiras 
conciliações e 
julgamentos. 

07/08/1980: 
Reunião inaugural 
da Plenária do 
Conselho de Ética. 
Gilberto C. Leifert, 
hoje presidente do 
Conar, participa 
como diretor 
executivo. 

27/05/1983: 
Em circular aos 
associados, o 
Conar comunica 
o fim da 
censura prévia à 
publicidade.

29/03/1990: 
O quadro 
social do 
Conar 
ultrapassa a 
casa dos 
200 
associados.

04/07/1998: 
Gilberto C. 
Leifert é 
eleito 
presidente
do Conar.

2/3/2005: 
Gilberto C. 
Leifert é 
empossado 
como membro 
do Conselho de 
Comunicação 
Social do 
Senado 
Federal.

30/9/2005: Conar comemora jubileu, 
homenageando Caio A. Domingues (in 
memoriam), Carlos Alberto Nanô, Dionísio 
Poli, Geraldo Alonso (in memoriam), Ivan 
Pinto, João Luiz Faria Neto, José Maria 
Homem de Montes (in memorian), Luiz 
Celso de Piratininga, Luiz Fernando 
Furquim, Mauro Salles, as Organizações 
Globo, Pedro Kassab, Petrônio Corrêa, 
Saulo Ramos e Gilberto C. Leifert.

21/4/2006: O Conar torna-se 
membro correspondente da 
Easa, European Advertising 
Standards Alliance, que 
congrega as entidades 
europeias de autorregu lamen-
tação publicitária. O Brasil é o 
1º país latino-americano e o 
4º fora da Europa a receber 
esta distinção.



à ética, o Conar arquivará a reclamação. 
O órgão não exerce censura prévia em 
hipótese alguma.

Com sede em São Paulo e Câmaras 
de Ética no Rio, Porto Alegre, Brasília e 
Recife, o Conar atende a denúncias de 
consumidores gratuitamente, bastando 
que sejam enviadas por escrito e clara-
mente identificadas. Também empresas 
associadas e autoridades podem formu-
lar denúncias à entidade. Ela própria po-
de abrir processos, a partir do trabalho 
da sua equipe de monitoria.

O Conar foi fundado em 1980 pelas 
entidades mais importantes do mercado 
publicitário: ABA, ABAP, ABERT, ANER, 
ANJ e Central de Outdoor. Representan-
tes dessas entidades integram o Conse-
lho Superior do Conar, responsável, pela 
eleição da diretoria da entidade e pela 
atualização do Código. A entidade con-
ta também com a adesão da ABTA, FE-
NEEC e IAB.

HISTÓRIA
O Código nasceu de uma ameaça ao 

setor: no final dos anos 70, o governo fe-
deral pensava em sancionar uma lei 
criando uma espécie de censura prévia à 
propaganda. Se a lei fosse implantada, 
nenhum anúncio poderia ser veiculado 
sem que antes recebesse um carimbo de 
“Aprovado” ou algo parecido.

As implicações burocráticas seriam 
inimagináveis e odiosas diante do retro-

cesso que tal controle representaria para 
um país que reconquistava a duras pe-
nas seu direito à liberdade de expressão.

Diante dessa ameaça, uma resposta 
inspirada: autorregulamentação, sinteti-
zada num Código, que teria a função de 
zelar pela liberdade de expressão comer-
cial e defender os interesses das partes 
envolvidas no mercado publicitário, in-
clusive os do consumidor. A ideia brotou 
naturalmente a partir do modelo inglês e 
ganhou força pelas mãos de alguns dos 
maiores nomes da publicidade brasileira.

Com o risco de se cometer alguma in-
justiça, vale lembrar Mauro Salles e Caio 
Domingues, relatores do projeto do Có-
digo, e a participação de Petrônio Corrêa, 
Luiz Fernando Furquim de Campos e Dio-
nísio Poli, representando respectivamen-
te as agências, os anunciantes e os veícu-
los de comunicação, que articularam lon-
ga e pacientemente o reconhecimento 
do Código pelas autoridades federais, 
convencendo-as a engavetar o projeto 
de censura prévia e confiar que a própria 
publicidade brasileira era madura o bas-
tante para se autorregulamentar.

A missão revelou-se um sucesso em 
Brasília e no resto do Brasil. Num espaço 
de poucos meses, anunciantes, agên-
cias e veículos subordinaram seus inte-
resses comerciais e criativos ao Código, 
solenemente entronizado durante o III 
Congresso Brasileiro de Propaganda, em 
1978. Nunca mais o abandonariam.

Logo em seguida, era fundado o Co-
nar, encarregado de fazer valer o Códi-
go. Desde então e até esta data, o Co-
nar já instaurou mais de oito mil pro-
cessos éticos e promoveu um sem-nú-
mero de conciliações entre associados 
em conflito.
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DIRETORIA
GESTãO 2012/2014

Presidente
Gilberto C. Leifert

1º Vice-Presidente 
Geraldo Alonso Filho

2º Vice-Presidente
Eduardo Bernstein

3º Vice-Presidente 
Antonio Carlos de Moura

VP Executivo
Edney G. Narchi

Diretor de Assuntos Jurídicos 
João Luiz Faria Netto

Diretor
Fernando Portela

Diretor 
Dorian Taterka

11/2012: 
Conar 
participa 
da reunião 
do VI 
Conared, 
em Lima, 
Peru.

19/9/2011: 
Conar participa 
da reunião do 
V Conared, na 
Argentina. 
Encontro 
terminou com 
divulgação da 
Carta de 
Buenos Aires.

1/8/2011: 
Entram em
vigor as novas 
normas éticas 
para a 
publicidade
com apelos de 
sustentabilidade.

11/2009: O Conar lança o 
livro “O Fator Publicidade de 
Alimentos e Refrigerantes e 
sua Relação com a 
Obesidade – Produtos 
Seguros, Alimentação 
Balanceada, Atividade Física 
e Informação: A Dieta do 
Conar”, uma contribuição 
para o debate da matéria.

17/6/2009: A Advocacia Geral 
da União conclui pela 
necessidade de suspensão da 
vigência da RDC nº 96/2008 
da Anvisa, que trata de 
publicidade de medicamentos, 
ou sua pura e simples 
revogação. A manifestação da 
AGU foi provocada por 
consulta do Conar.

10/6/2008: A Câmara dos Deputados 
promove o 1º Fórum Brasileiro de 
Autorregulamentação  da 
Comunicação Social, uma iniciativa 
da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e 
Informática, com participação de 
publicitários, juristas e representantes 
de diversas entidades do setor da 
comunicação e da sociedade civil.

Junho/2006: Anunciadas as 
novas normas para a publicidade 
de produtos e serviços para 
crianças e adolescentes e 
alimentos e bebidas não 
alcoólicas. Lideranças 
empresariais e políticas, 
inclusive o presidente da Câmara 
dos Deputados, Aldo Rebelo, 
aplaudem a iniciativa do Conar.

4/2013: 
Conar 
participa
da 
assembleia 
da EASA,
em Milão.

Abril/2007: Conar 
participa de assembleia 
da EASA, em Londres.

Julho/2008: O IV 
Congresso Brasileiro de 
Publicidade aprova por 
aclamação a tese 
central do evento, 
aberta com uma 
condenação às 
ameaças à liberdade de 
expressão comercial.

12/2008: Conselho de 
Ética estabelece novo 
recorde de 
representações 
julgados ao longo do 
ano: 448.

7/10/2010: Começa, no Rio, a IV 
reunião do Conared, organizada 
pelo Conar, como parte das 
comemorações dos trinta anos da 
entidade. Participam também do 
Conared representações da 
Argentina, Chile, México, Paraguai, 
Peru e Uruguai. O encontro 
termina com a divulgação da Carta 
do Rio de Janeiro.

09/2011: Lançado 
o livro 
"Autorregulamen-
tação e Liberdade 
de Expressão, a 
Receita do Conar".

22/9/2011: 
Instalada a 8ª 
Câmara do 
Conselho de 
Ética, com 
sede no
Recife.

1/3/2013: Entra em 
vigor o veto a ações de 
merchandising dirigidas 
a público infantil.



Meio século de união 
dos anunciantes

Edição Especial

Plenário e auditório do ENA- Encontro Nacional de Anunciantes da ABA em 2011



C om 53 anos de existência, a ABA - 
Associação Brasileira de Anuncian-
tes é uma entidade que reúne as 

principais empresas anunciantes do país 
(206 associadas), com a finalidade de re-
presentá-las institucionalmente, defen-
dendo e orientando seus pontos de vis-
ta, direitos, interesses e prerrogativas.

A ABA atua para valorizar o marke-
ting e a comunicação como ativo com-
petitivo nos negócios e contribui para 
as empresas e profissionais atuarem 
com excelência nesses campos, com 
foco na formação e capacitação das 
melhores práticas e disseminação das 
tendências nacionais e internacionais.

Para fomentar o networking, a Enti-
dade promove e incentiva fortemente 
o relacionamento entre anunciantes, 
empresas e profissionais de comunica-
ção e marketing no Brasil, facilitando 
as trocas e fortalecendo a colaboração 
do mercado.

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ABA
•  Defesa permanente e intransigente 

da liberdade da comunicação co-
mercial;

•  Promoção do conceito de responsa-
bilidade civil do anunciante e da pro-
paganda;

•  Defesa do princípio da autorregula-
mentação;

•  Manutenção do permanente diálo-
go com toda a sociedade;

•  Busca da maior eficácia da comuni-

cação e do aumento de sua rentabi-
lidade;

•  Maximizar a gestão da marca como 
ativo competitivo das organizações;

•  Promoção do conceito de que a re-
putação é essencial para alcançar e 
manter o sucesso dos negócios;

•  Incentivo ao emprego da criatividade 
de forma ética em todos os aspectos 
do marketing mix,visando ganho de 
competitividade nos negócios.

COMITÊS
Comitês Técnicos — Organizados e 

mantidos pela ABA têm a função de 
analisar, debater, propor soluções e 
emitir pareceres sobre temas levanta-
dos pelos seus integrantes (executivos 
de associadas), pela Diretoria da ABA e 
convidados. É por meio desta troca de 
experiências que muitos projetos e do-
cumentos de melhores práticas são ge-
rados nas seguintes áreas:

1. Comunicação Corporativa
Presidente: Gislaine Regina Rossetti, 
Diretora de Relações Institucionais 
América do Sul da Basf
Missão: Desenvolver projetos e deba-
ter questões que possam melhorar a 
eficácia das ferramentas de Comuni-
cação Corporativa, bem como au-
mentar a percepção da importância 
desta área, que é fundamental para a 
construção da imagem Institucional 
da Empresa.

2. Mídia 
Presidente: Malu López, Diretora de 
Mídia da Unilever Brasil
Missão: Analisar a questão da mídia so-
bre o prisma das empresas anunciantes, 
apresentando e debatendo os mais re-
centes conceitos e práticas de planeja-
mento, gestão de verbas, negociações 
e sistemas de aferição de resultados dos 
investimentos. Ajudar as associadas a 
compreender a evolução da Mídia e a 
integração entre os diversos meios de 
comunicação. Estudar as transforma-
ções no mercado de comunicação, em 
consequência das rápidas mudanças 
das tecnologias digitais e suas aplica-
ções. Debater questões que promovam 
a excelência e qualidade da área.

3. Jurídico
Presidente: Nelcina Tropardi, Legal Di-
rector da Unilever Brasil
Missão: Discutir e procurar soluções 
para as iniciativas que ameaçam o di-
reito da liberdade da comunicação co-
mercial. Elaborar pareceres e contratos 
para facilitar o relacionamento das as-
sociadas com suas agências e fornece-
dores. Dar suporte jurídico às consultas 
feitas pelos demais Comitês.

4. Inteligência de Mercado
Presidente: Richardson Nelson, Diretor 
de Inteligência de Mercado da Nextel
Missão: Promover a valorização e a 
melhoria da qualidade da pesquisa em 
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todas as suas áreas. Gerar ideias e tro-
ca de experiências que resultem no 
melhor uso dessa ferramenta pelas 
empresas, que buscam conhecimento 
de novos processos para a tomada de 
decisões, identificação de oportunida-
des, ações rápidas, inteligentes e efi-
cientes, compatíveis com a nova reali-
dade do mercado.

5. Trade Marketing
Presidente: Rogério Lima, Gerente de 
Trade Marketing da Boeringher-Inge-
lheim
Missão: Desenvolver projetos e apro-
fundar os conhecimentos sobre as fer-
ramentas e as novas técnicas do marke-
ting promocional e experimental. Discu-
tir as necessidades e as melhores práti-
cas de Promoção, Trade Marketing e 
Comunicação no Varejo, bem como o 
relacionamento com os diversos canais. 
Neste Comitê, o executivo tem a opor-
tunidade de compartilhar experiências 
e discutir métodos, possibilitando o 
aprendizado do ambiente promocional 
em que todas as empresas operam.

6. Relações com o Consumidor
Presidente: Sandra Linhares, Gerente 
de Atendimento SAC do Itaú Unibanco
Missão: Promover a troca de informa-
ções e de práticas que possibilitam a 
difusão de procedimentos de interes-
se da área de Atendimento ao Consu-
midor, a fim de desenvolver sua eficá-

cia e maximizar os investimentos na 
área. 

7. Relações Governamentais
Presidente: Juliana Nunes, Diretora de 
Assuntos Corporativos & Sustentabilida-
de da Brasil Kirin
Missão: Atuar de forma ética e transpa-
rente, na defesa dos interesses das em-
presas anunciantes, junto aos repre-
sentantes dos principais públicos de in-
teresse, e agregar valores multisseto-
riais à construção de políticas públicas.

8. Produção
Presidente: Gabriela Souza, Gerente 
de Produção da Unilever
Missão: O comitê analisa fatos que se-
jam gerados unilateralmente por agên-
cias e produtoras, como aumento de 
preços, tentativa de imposição de tabe-
las cartelizadas, mudança nos sistemas 
de contratação, negociação e trabalho. 
Os encontros são realizados em função 
de problemas pontuais que sejam levan-
tados pelas associadas e que tenham 
características comuns aos anunciantes.

9. Sourcing
Presidente: Sandy Soares, Gerente de 
Compras de Marketing da Peugeot
Missão: Discutir conceitos, definir me-
lhores práticas e compartilhar informa-
ções, otimizando a competência e si-
nergia de Compras e Marketing. Visão 
local, sem perder a perspectiva global.

10. Integração, Gestão, Processos e 
Inovação em Comunicação de 
Marketing
Presidente: Maria Lúcia Antônio, Ge-
rente de Publicidade da Fiat
Missão: Analisar e apontar as melhores 
práticas para a gestão da comunicação 
de marketing no Brasil.

Comitês de Melhor Prática — Foram 
criados para promover o maior conheci-
mento e desenvolvimento de uma dis-
ciplina ou atividade específica da ges-
tão, do marketing e da comunicação 
das organizações. Integrados por exe-
cutivos de associadas e especialistas 
convidados têm como função primor-
dial discutir assuntos relacionados a:

1. Branding
Presidente: Stephan Duailibi Younes, 
Gerente de Marketing Grupo Marista
Propósito: Ampliar o espectro de estu-
do da marca, com aprofundamento de 
análises, discussões e recomendações 
para os associados e o mercado. Maxi-
mizar a gestão da marca como ativo 
competitivo das organizações e promo-
ver o conceito de que a marca é o maior 
patrimônio dos anunciantes. Desenvol-
ver e melhorar a prática de branding nas 
empresas, através da integração das 
suas diversas técnicas de gestão. 

2. Sustentabilidade
Presidente: Claudia Pires, Gerente de 



Sustentabilidade da Pepsico
Propósito: Produzir acervo de conheci-
mento e documento de melhores prá-
ticas em comunicação relacionada à 
sustentabilidade, direcionada às em-
presas anunciantes, visando a cons-
cientização crescente dos profissionais 
das áreas envolvidas (Marketing, Co-
municação e Sustentabilidade) sobre o 
papel fundamental que eles e as orga-
nizações nas quais trabalham exercem 
na sociedade, como agentes fomenta-
dores e influenciadores das políticas 
públicas e privadas (de investimento 
socioambiental) relacionadas à susten-
tabilidade.

3. Conteúdo de Marca
Presidente: Gustavo Ferro, Gerente Se-
torial de Publicidade da Petrobras
Propósito: Identificar, disseminar e in-
crementar as melhores práticas no pro-
cesso de geração de comunicação por 
conteúdo - considerada como todas as 
formas de comunicação que conju-
gam o entretenimento com uma mar-
ca -, com a ordenação e formatação de 
suas atividades principais, incluindo a 
distribuição, identificação dos agentes 
em suas diversas etapas, definição de 
itens que integram os custos de remu-
neração, além do estabelecimento de 
padrões éticos adequados. 

4. Patrocínios e Investimentos de 
Marketing em Cultura, 
Entretenimento e Esportes
Presidente: Graziela Godinho, Chefe 
da Área de Comunicação dos Correios. 
Propósito: Discutir, analisar, debater, 
propor soluções e emitir pareceres so-
bre melhores práticas nessa área. Os 
temas de discussão serão elaborados 
pelos seus integrantes, pela diretoria 
da ABA, colaboradores, conselheiros e 
convidados. Através da troca de experi-
ências, o grupo poderá desenvolver 
projetos, guias e documentos sugerin-
do as mais adequadas propostas de 
gestão em patrocínio.

O QUE A ABA FAZ PELOS SEUS 
ASSOCIADOS
•  Representa e defende interesses co-

muns dos anunciantes junto ao mer-
cado da comunicação de marketing e 
nas diversas esferas governamentais;

•  Desenvolve e recomenda melhores 
práticas;

•  Cria conteúdos, incentivando a troca 
de informações;

•  Discute, reconhece e antecipa ten-
dências;

•  Atende às necessidades práticas do 
setor, tanto gerais como pontuais, 
que sejam comuns ao coletivo, com 
perspectiva de longo prazo;

•  Edita a Revista da ABA,que se posicio-
na como porta-voz dos anunciantes.

CONTEÚDO EXCLUSIVO PARA OS 
EXECUTIVOS DAS ASSOCIADAS
•  Atualização sobre as novas técnicas 

e ferramentas em todas as áreas da 
comunicação de marketing;

•  Conhecimento das melhores práti-
cas nacionais e internacionais;

•  Discussão e reconhecimento das 
principais tendências da área;

•  Informações sobre os melhores ca-
ses de marketing e comunicação, 
através de apresentações feitas por 
agências, veículos, fornecedores e 
empresas anunciantes;

•  Rede de relacionamento na área do 
marketing e da comunicação;

•  Acesso ao conteúdo exclusivo do 
www.aba.com.br.

INSTITUIÇãO DE REFERÊNCIA 
NACIONAL E INTERNACIONAL

No Brasil, a ABA é fundadora, inte-
grante e co-dirigente do Conar – Con-
selho Nacional de Autorregulamenta-
ção Publicitária e do CENP – Conselho 
Executivo das Normas-Padrão.

No campo internacional, a ABA é 
fundadora, integrante e tem assento 
permanente na diretoria da WFA – Fe-
deração Mundial de Anunciantes 
(www.wfanet.org), entidade que reú-

ne associações nacionais de anuncian-
tes em 55 países.

PROGRAMA ABA DE 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Regularmente, a ABA organiza even-
tos: fóruns nacionais e internacionais, 
workshops e cursos técnicos, contri-
buindo para a formação e desenvolvi-
mento de novos profissionais e para o 
aprimoramento de executivos mais ex-
perientes. 

Entre os principais eventos, a ABA 
organiza o Encontro Nacional de Anun-
ciantes (ENA) que acontece a cada dois 
anos. Neste ano trará como tema: Pro-
pósito, organização do marketing e 
transformação".

DIRETORIA
GESTãO 2012/2014

Presidente
João Batista Ciaco
Diretor de Publicidade e Marketing 
LATAM da Fiat; 

1º Vice-Presidente
Rodrigo Lacerda, 
Diretor de Marketing Corporativo 
do Grupo Dass; 

Cinco Vice-Presidentes 
(Executivos da Ferrero, Avon, 
Natura, Petrobras e Danone)

13 Diretores (Executivos da J&J, 
Mastercard, Diageo, Correios, 
Banco do Brasil, BMW, Lenovo, 
Camargo Correa, Sky, SECOM/PR, 
Avon, P&G e LG.

CONSELHO SUPERIOR
Presidente: Luiz Carlos Cavalcanti 
Dutra Jr., Grupo Votorantim; e mais 
Executivos da AmBev, BRF Foods, 
Nestlé, Michellin, Claro, Actavox, 
Coca-Cola Brasil, Pepsico, Unilever, 
Citroën e Reckitt Benckiser.
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Edição Especial

A maior congregadora 
corporativa da 
publicidade nacional

Presença da diretoria da ABAP no evento FORCOM em 2009
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Fundada em 1º de agosto de 1949, 
no Rio de Janeiro a ABAP - Associa-
ção Brasileira de Agências de Pu-

blicidade defende e divulga os interes-
ses de agências brasileiras associadas à 
indústria de comunicação. Está presen-
te em todos os estados do País e é a 
maior organização do setor na América 
Latina. Suas 260 associadas são respon-
sáveis por 79% do investimento publici-
tário brasileiro em mídia, movimentan-
do um universo de 3.200 profissionais 
e 4.100 clientes.

Dentre as realizações da ABAP estão 
co-fundação do Conar - Conselho Na-
cional de Autorregulamentação Publici-
tária, do CENP - Conselho Executivo das 
Normas-Padrão, do IVC - Instituto Verifi-
cador de Circulação, do Fórum Perma-

nente da Indústria da Comunicação 
(Forcom), do Fórum de Produção Publi-
citária e do Fórum do Audiovisual e do 
Cinema (FAC).

 Além disso, a ABAP inspirou a lei 
4680/65, conhecida como a Lei da Pro-
paganda, e foi responsável pela reali-
zação de quatro Congressos Brasileiros 
de Publicidade e do 5º Congresso da 
Indústria da Comunicação. A entidade 
também contribuiu de forma decisiva 
para a aprovação da Lei 12.232, que re-
gulamenta os critérios para licitações 
públicas.

A associação é sister association de 
duas importantes entidades: Associa-
ção Americana de Agências de Publici-
dade (AAAA) e Associação Europeia de 
Agências de Comunicação (Eaca). A 

ABAP também faz parte da Confedera-
ção da Publicidade dos Países de Lín-
gua Portuguesa (CPPLP), sediada em 
Lisboa.

LINHA DO TEMPO
A história da ABAP confunde-se com 

a história da publicidade brasileira. As 
iniciativas mais importantes podem ser 
destacadas como:
•  O 1° Congresso Brasileiro de Propa-

ganda (1959) foi convocado e lidera-
do pela Entidade para criar as nor-
mas e práticas que regeriam a ativi-
dade publicitária.

•  A aprovação da Lei 4.680/65 e a sua 
regulamentação, igualmente teve a 
ABAP à frente das lideranças do setor.

•  O segundo e o terceiro Congressos 

1959: 
O 1° Congresso Brasileiro de 
Propaganda foi convocado e 
liderado pela Entidade para 
criar as normas e práticas que 
regeriam a atividade 
publicitária.

1962: 
A criação do IVC – Instituto 
Verificador de Circulação, 
igualmente, aconteceu, 
com a ABAP liderando as 
empresas do setor.

1969/1978: 
O segundo e o terceiro Congressos também foram 
organizados e liderados pela ABAP e se constituíram 
como fundamentais para a organização do mercado 
e a implantação de novas práticas comerciais e a 
consolidação das relações entre agências, clientes, 
anunciantes e veículos.

1980: 
A criação do Conar, que teve 
como seu primeiro presidente 
um presidente da ABAP, 
nasceu sob a liderança da 
entidade, em plena vigência 
do regime militar.
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(1969/1978) também foram organi-
zados e liderados pela ABAP e se 
constituíram como fundamentais 
para a organização do mercado e a 
implantação de novas práticas co-
merciais e a consolidação das rela-
ções entre agências, clientes, anun-
ciantes e veículos.

•  A criação do IVC – Instituto de Verifi-
cador de Circulação (1962), igual-
mente, aconteceu, com a ABAP lide-
rando as empresas do setor.

•  A criação do Conar (1980), que teve 
como seu primeiro presidente um 
presidente da ABAP, nasceu sob a li-
derança da entidade, em plena vi-
gência do regime militar.

•  Igualmente a criação do CENP, em 
1998, teve a participação da ABAP. A 

entidade liderou o grupo de associa-
ções fundadoras do Conselho e, por 
sua indicação, Petrônio Corrêa, ex-
presidente da ABAP, por dois manda-
tos, coordenou os trabalhos do gru-
po que discutiu as Normas-Padrão, e 
foi escolhido o primeiro presidente 
do CENP.

•  A realização do IV Congresso de Pu-
blicidade (2008) - 30 anos depois do 
anterior, realizado na primeira déca-
da do século XXI - foi um divisor de 
águas entre a velha e a nova comuni-
cação comercial no Brasil, foi igual-
mente realizado pela ABAP, com 
apoio de 23 entidades do setor. O 
evento foi aberto por Kofi Annan, Se-
cretário Geral da ONU, Prêmio Nobel 
da Paz. No mesmo Congresso nasce-

ram: o ForCom Fórum Brasileiro da In-
dústria da Comunicação, que é presi-
dido pela ABAP, e a Frente Parlamen-
tar da Indústria da Comunicação, com 
132 deputados e 38 senadores.

•  O PL 3305, que criava novos critérios 
para seleção de agências nas licita-
ções das contas públicas federais, 
nasceu de entendimentos da ABAP 
com o então deputado José Eduardo 
Martins Cardozo, e teve como base a 
proposta da entidade ao TCU sobre as 
mudanças dos mencionados critérios.

•  O PL, ao chegar no Senado, onde foi 
aprovado, tornou-se a Lei 12.232, 
san   cionada pela Presidência da Re-
pública, em abril de 2010.

•  O V Congresso (2012), organizado 
pela ABAP, com o apoio de 37 enti-

1998: 
Igualmente a criação do CENP, teve a participação da ABAP. 
A entidade liderou o grupo de associações fundadoras do 
Conselho e, por sua indicação,Petrônio Correa, ex-
presidente da ABAP, por dois mandatos, coordenou os 
trabalhos do grupo que discutiu as normas-padrão,e foi 
escolhido o primeiro presidente do CENP.

Abril/2010:
O PL, ao chegar no 
Senado, onde foi 
aprovado,tornou-se a 
Lei 12.232, san   cionada 
pela Presidência da 
República.

2008: 
A realização do IV Congresso de 
Publicidade - 30 anos depois do 
anterior, realizado na primeira década 
do século XXI - foi um divisor de águas 
entre a velha e a nova comunicação 
comercial no Brasil.

2012: 
O V Congresso, organizado pela ABAP, com 
o apoio de 37 entidades da Indústria da 
Comunicação, foi o primeiro que contemplou 
o debate de todas as vertentes do setor e 
não apenas publicidade, mas todas sob o 
guarda-chuva da Liberdade de Expressão. 
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dades da Indústria da Comunicação, 
foi o primeiro que contemplou o de-
bate de todas as vertentes do setor e 
não apenas publicidade, mas todas 
sob o guarda-chuva da Liberdade de 
Expressão. Com 1.380 participantes 
credenciados, mais convidados es-
peciais, inclusive do Exterior, totali-
zando quase 1.500 presenças. Da 
abertura participaram o Arcebispo 
Desmond Tutu, Prêmio Nobel da 
Paz, e o Ministro Carlos Ayres Britto, 
então presidente do STF. 

RESUMO DOS EVENTOS 
REALIZADOS PELA ABAP
•  Projeto "Comunicar e Crescer", para 

pequenos e médio empresários.
•  Projeto Vida Saudável, com apoio 

das entidades médicas e do Ministé-
rio da Saúde. (sem dinheiro público)

•  Road Show sobre a Lei 12.232.
•  Projeto "Nordeste,a Bola da Vez", so-

bre oportunidades de negócios na 
região.

•  Campanha de Valorização da Propa-
ganda Brasileira, juntamente com a 
ABA.

•  Road Show sobre Publicidade Infantil.
•  Indicadores de Sustentabilidade para 

a Indústria da Comunicação. (Publi-
cação)

•  Diretrizes da ABAP para Concorrên-
cias da Iniciativa Privada. (Publicação)

•  Comunicar e Crescer. (Cartilhas 1,2,3)
•  Seminário sobre Criatividade (Story 

Tellers). Publicação com temas do 
seminário.

•  Seminário A Livre Iniciativa no Com-
bate à Crise (crise de 2008) mais pu-

blicações referentes ao assunto.
•  Seminário Atitudes Positivas para se  

Enfrentar a Crise (crise de 2008) mais 
publicações relativas ao tema.

•  Projeto "Somos Todos Responsá-
veis" para as mídias digitais mais se-
minários e publicações referentes 
ao assunto.

DIRETORIA
GESTãO 2013/2015

Presidente Nacional
Orlando dos Santos Marques 
Publicis Brasil

Vice-Presidente de Relações 
Institucionais
Armando José Strozenberg 
Havas Worldwide Brasil

Vice-Presidente de Relações 
Governamentais
João Roberto Vieira da Costa 
Nova S/B Comunicação

Vice-Presidente de Gestão de 
Agências e Relações com o 
Mercado
Antônio Lino Pinto
Talent Comunicação e 
Planejamento

Vice-Presidente de Assuntos 
Regionais
Severino Cavalcanti Queiroz Filho
Ampla Comunicação

Diretor Executivo
Decio Vomero 
ABAP

Diretor para Assuntos Legais
Antônio Martins Fadiga 

Diretor de Relações 
Interassociativas 
Otto de Barros Vidal Júnior 
PPR- Profissionais de Publicidade 
Reunidos

Diretor Administrativo 
Financeiro
Paulo Zoéga Neto 
QG Comunicação S/A

Diretor Regional Sudeste 
Clóvis Speroni 
Agência 3 Comunicação 
Integrada (Speroni Comunicação)

Diretora Regional Nordeste 
Eliziane Colares 
Advance Comunicação e 
Marketing



Uma história plena de 
lutas e conquistas

Edição Especial

Reunião de fundação da ABERT, em 1964, com João Calmon, seu primeiro presidente
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A história da ABERT começa no en-
contro de representantes de 213 
empresas de todo país, no Hotel 

Nacional, em Brasília, no dia 27 de no-
vembro de 1962. Naquele momento 
um grupo de empresários do setor se 
mobilizou contra 52 vetos apresenta-
dos pelo presidente da República à 
época, João Goulart, ao Código Brasilei-
ro de Telecomunicações, que havia 
sido aprovado no Congresso Nacional. 
O grupo foi liderado por João Medeiros 
Calmon, presidente da Associação de 
Emissoras do Estado de São Paulo 
(AESP), que se tornaria o primeiro pre-
sidente da Abert.

Naquele momento, o Brasil vivia um 
período de instabilidade institucional, 
radicalização política e crise econômi-
ca e financeira. Neste ambiente con-
turbado, o setor de radiodifusão preci-
sou se mobilizar para defender princí-
pios que garantiriam a livre atividade 
das empresas de comunicação no país. 
Todos os vetos presidenciais, que alte-
ravam o regulamento aprovado pelo 
Congresso Nacional, acabaram rejeita-
dos. Foi uma vitória da mobilização do 
setor que começava a se organizar. 

Em meio século, as conquistas fo-
ram muitas e importantes, mas a ABERT 
destaca a defesa das liberdades, em to-
das as suas formas, e a garantia das 
condições imprescindíveis para a livre 
atuação e o crescimento das emissoras 

de rádio e televisão no Brasil. Uma vigi-
lância permanente foi mantida sobre 
qualquer ameaça à liberdade de im-
prensa e de expressão comercial. A pri-
meira é intrínseca à democracia. A se-
gunda, um pressuposto essencial para 
a viabilidade econômica e a indepen-
dência dos veículos de comunicação. 

 A entidade teve a participação deci-
siva na elaboração da Carta de 1988, na 
qual se restabelece a distinção ele-
mentar entre radiodifusão e telecomu-
nicações, e se consagra, com a devida 
ênfase, no capítulo V, o instituto da co-
municação social e as especificidades 
da radiodifusão, os direitos, os meios, 
as responsabilidades e garantias à ativi-
dade das emissoras. Destaca-se, por 
exemplo, a defesa do interesse nacio-
nal ao estabelecer limite ao capital es-
trangeiro em empresas jornalísticas e 
de radiodifusão.

Hoje, aos 62 anos, as emissoras de 
TV brasileiras estão organizadas em 
todo o país e são uma referência inter-
nacional em tecnologia e produção de 
conteúdo. Isso foi possível devido ao 
modelo federativo de radiodifusão, ga-
rantido pela atuação da ABERT.

Este modelo é formado por milha-
res de emissoras de pequeno, médio e 
grande porte que se valem da econo-
mia de escala para distribuir conteúdo 
de TV. Grandes centros de produção, 
dotados de infraestrutura tecnológica 

de ponta e de mão de obra altamente 
capacitada, distribuem sinais a cente-
nas de emissoras afiliadas (e milhares 
de retransmissoras).

Emissoras situadas de norte a sul 
contribuem com produção regional e 
local, refletindo as diferentes realida-
des e costumes, valorizando-os e re-
produzindo-os em âmbito nacional.

A TV BRASILEIRA DO SéCULO 21 
ESTá EM ESTáGIO AVANÇADO 
DE DIGITALIZAÇãO

Aos 90 anos, o rádio brasileiro com-
bina ativos como interatividade, pene-
tração e confiabilidade. E acompanha 
as novas tecnologias - um exemplo é a 
internet, onde estão 80% das emisso-
ras, não só com som, mas com vídeos, 
chats, fotos, além das redes sociais. É a 
reinvenção do rádio, que mantém in-
tacta sua importância como prestador 
de serviços e fonte de informação lo-
cal, mas agrega novas ferramentas 
para conquistar novos públicos. 

Entre os desafios atuais enfrenta-
dos pela ABERT, fundamentais para o 
futuro do rádio e da TV no País, desta-
ca-se a defesa das faixas de frequên-
cia, estratégicas para as emissoras bra-
sileiras, e hoje tão cobiçadas por gran-
des grupos empresariais estrangeiros. 
Também a destinação dos canais 5 e 6 
da televisão para o rádio AM, o que 
definirá o futuro de mais de 2 mil 
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emissoras, e ainda a flexibilização da 
transmissão do programa A Voz do 
Brasil.

Atualmente, a ABERT representa três 
mil emissoras de rádio e TV, com perfis 
diversos, e está ligada a 21 associações 
estaduais. Atua em nome de um setor 
que mobiliza cerca de 350 mil profissio-
nais, de forma direta e indireta, e arca 
com custos anuais da ordem de R$ 4,5 
bilhões, sem contar o investimento em 
equipamentos e tecnologia. 

DIRETORIA
GESTãO 2012/2014

Presidente
Daniel Pimentel Slaviero

Vice-Presidente
Vicente Jorge Rodrigues

Diretor Geral
Luis Roberto Antonik

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇãO E 
FINANÇAS

Daniel Pimentel Slaviero;  
Vicente Jorge E. Rodrigues e 
Orlando José Zovico

Plenária do 26º Congresso Brasileiro de Radiodifusão, mais de 2000 radiodifusores comemoram os 50 anos da entidade, em Brasília
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CONSELHO SUPERIOR DA ABERT – 2012/2014

Câmara de Televisão

Daniel Pimentel Slaviero – (SBT) Luiz Augusto Barreto – TV Ponta Negra (SBT)
Eduardo Carlos – TV Cabo Branco (Globo) Carlos Lindemberg Neto – TV Gazeta (Globo)
Fábio Coletti Barbosa – (Abril) Arnaldo Tibyriça – (Abril)
Guilherme Stoliar – (SBT) Roberto Franco – (SBT)
Jaime Câmara Junior – OJC (Globo) Cristiano Câmara – OJC (Globo)
Jaime Machado da Ponte Filho – TV Jangadeiro (SBT) Edilmar Norões – TV Verdes Mares (Globo)
João Monteiro de Barros Filho (Rede Vida) João Monteiro de Barros Neto (Rede Vida)
João Roberto Marinho (Globo) Guilherme Cunha Pereira – RPC (Globo)
Nelson Sirotsky – RBS (Globo) Alexandre Jobim – RBS (Globo)
Otávio Gadret – TV Pampa (Rede TV) Alexandre Gadret – TV Pampa (Rede TV)
Vicente Jorge Rodrigues – TV Asa Branca (Globo) José Bonifácio Coutinho Filho –EPTV (Globo)

Câmara de Rádio

Acácio Luiz Costa – Rádio Eldorado (SP) Filomena Salemme – Rádio Eldorado (SP)
Alfredo Raymundo Filho – Rádio Tupi (RJ) Ricardo Henrique Raymundo – Rádio Tupi (RJ)
Antonio Carlos Magalhães Júnior – Rede Vida (BA) Agostinho Campos – Soc. Rádio Carijós (AMIRT)
Emanuel Soares Carneiro – Rádio Itatiaia (BH) Carlos Rubens Doné – Rádio Itatiaia (BH)
Fernando Di Genio – Rádio Mix (SP) Fábio Correa de Faria – Rádio Mix (SP)
João C. de Paes Mendonça – J. do Comércio (Recife) Paulo Fernandes – Jornal do Comércio (Recife)
José Inácio G. Pizani – Sistema Clube (Ribeirão Preto) Rafael Pizani – Sistema Clube (Ribeirão Preto)
Marcelo Carvalho – Jovem Pan (SP) Paulo Machado de Carvalho Neto – Jovem Pan (SP)
Marise W. Hartke – Rádio Diplomata (Blumenau) Francisco Paes de Barros – Rádio Capital (SP)
Orlando José Zovico – Sistema Jornal (Limeira) Ricardo Zovico – Sistema Jornal (Limeira)
Paulo Tonet Camargo – Organizações Globo (BSB) Marco Túlio Nascimento – SGR (RJ)

Associações

Cadeira das associações estaduais – Rádio Hilton Alexandre AERJ (RJ)
Cadeira das associações estaduais – TV Edilmar Norões ACERT (CE)

Presidente: Daniel Pimentel Slaviero
Vice-Presidente: Vicente Jorge Rodrigues



Pelo desenvolvimento 
da TV a cabo brasileira

Edição Especial

Estande da entidade na Feira e Congresso 2012 da ABTA
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N a união dos operadores, pro-
gramadores e fornecedores de-
dicados a serviços de comuni-

cação por acesso condicionado, a ABTA 
- Associação Brasileira de Televisão por 
Assinatura - é a voz do setor nas rela-
ções com o governo e com o mercado. 
Constituída em 1989, como ABRACOM 
– Associação Brasileira de Antenas Co-
munitárias, quatro anos depois, mudou 
sua denominação para ABTA.

Desde então a Associação orienta e 
defende os interesses dos associados 
em assuntos legislativos, tributários, 
técnicos e específicos de cada seg-
mento que compõe a indústria, numa 
postura ativa diante dos temas de 

maior relevância para o setor.
Tem papel fundamental no desen-

volvimento da indústria ao investir em 
estudos e publicações e ao fomentar a 
troca de informações, promovendo de-
bates, eventos e campanhas, seja jun-
to ao público interno ou externo. Em 
sintonia com as tendências mundiais e 
as constantes mudanças do mercado, 
a ABTA adota postura focada na melho-
ria da qualidade e no crescimento da 
TV por Assinatura no Brasil.

A ABTA tem 53 empresas associa-
das, que representam cerca de 90% do 
mercado de TV por Assinatura no Brasil, 
nas seguintes categorias: operadores 
(empresas proprietárias e/ou que ope-

ram centrais de recepção, processa-
mento, geração e distribuição do sinal 
aos assinantes); programadores (que 
atuam na compra de programação ex-
terna, adaptação, produção e edição 
de conteúdos fornecidos pelas opera-
doras); e fornecedores de equipamen-
tos e serviços relacionados ao setor. 

LINHA DO TEMPO
Nos últimos anos, a TV por Assinatu-

ra tem crescido em ritmo acelerado no 
Brasil. O setor saltou de uma base de 
3,5 milhões de assinantes em 2003 para 
cerca de 16,8 milhões de usuários em 
março de 2013, segundo dados da Ana-
tel, atingindo assim aproximadamente 
53,8 milhões de telespectadores. 

O avanço do setor deve-se a diver-
sos fatores, em especial: à qualidade 
dos serviços de TV por Assinatura; à 
ampliação das ofertas para atingir dife-
rentes perfis de assinantes; ao interes-
se dos próprios usuários em acessar 
cultura, educação e entretenimento; e 
ao aumento do poder aquisitivo da po-
pulação brasileira.

Mesmo com o crescimento expressi-
vo do setor na última década, ainda há 
um enorme potencial de expansão nos 
próximos anos. Prova disso é que hoje 
menos de 30% dos domicílios brasilei-
ros têm TV por Assinatura, enquanto 
que em países vizinhos, como a Argen-Palestra de Alexandre Annenberg, consultor, no Congresso ABTA 2012
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tina, essa penetração ultrapassa os 70%. 
Além do crescimento orgânico do 

setor, a TV por Assinatura deve exercer 
um papel fundamental para o Brasil 
nos próximos anos, ao contribuir com 
a infraestrutura necessária de teleco-
municações. 

Tendo a pluralidade como caracte-
rística marcante, a TV por Assinatura 
proporciona ao telespectador alternati-
vas de acesso a conteúdos culturais, 
educacionais e de entretenimento, a 
qualquer hora, local e equipamento.

Indicador 2012
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5.811.065 5.493.592 5,8% 4.597.699 26,4%

Faturamento Total 

(incluindo publicidade)

6.416.442.142 6.038.294.650 6,3% 5.271.259.571 21,7%

Faturamento com 

Publicidade

405.564.834 352.650.861 15,0% 371.259.571 9,2%

Empregos Diretos e 

Indiretos

94.174 96.705 -2,6% 93.936 0,3%

B
il

h
õ

e
s 1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

0,1

2001

 1T       2T      3T      4T      Ano

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,2 0,2

0,3
0,4

0,5

0,6

0,8 0,8

1,0

0,2 0,2

0,3

0,4

0,4

0,3

0,3

0,4



CONSELHO EXECUTIVO DAS NORMAS-PADRÃO22

DIRETORIA
GESTãO 2012/2014

Presidente
Oscar Vicente Simões de Oliveira

CONSELHO DIRETOR
Claro TV
Titular
Antônio João Filho 
Suplente
Antônio Carlos Martelleto

ESPN
Titular
German Hartenstein
Suplente
Marcello Zeni

Globosat
Titular
Ana Maria Gemignani Silva
Suplente
Giani Giraldi Scarin

Globosat
Titular
José Francisco de Araújo Lima
Suplente
Georgeane Andrea Oliveira 
Fukumura

G2C
Titular
Fernando Nascimento Ramos
Suplente
Ana Paula Teixeira Cavarsan

Net Servicos
Titular
José Antônio Guaraldi Félix
Suplente
Fernando Alberto Coelho de 
Magalhães

Net Serviços
Titular
Gilberto Sotto Mayor

Suplente
Rodrigo Modesto Ortiz Duclós

Sky
Titular
Adir Souza Matos
Suplente
Luiz Eduardo Baptista

Telefonica
Titular
Roberto Della Piazza Filho
Suplente
Gustavo Fonseca

Turner
Titular
Anthony Edward Doyle
Suplente
Fernanda Ruiz Tomazoni

VIACABO
Titular
Paulo Cézar Rosa Martins
Suplente
Leandro Salatti

CONSELHO FISCAL
Brasil Telecomunicações
Marcelo Ribeiro
Ebert Gomes de Sousa

Net Serviços
Flauzino Alves Ferreira Neto

Videomar
Jaime Machado da Ponte Filho 
Eduardo Pauletti

Consultor
Alexandre Annenberg

Diretor ABTA-DF
Eduardo Jardim

Diretora Executiva
Marcia Valdujo

A ABTA é membro e entidade funda-
dora do CENP - Conselho Executivo das 
Normas-Padrão, sendo representada 
por Alexandre Annenberg (conselheiro 
da entidade mantenedora), e, no Con-
selho Executivo, Gilberto Corazza (Tur-
ner) e Fred Müller (Globosat) como titu-
lares e Herbert Zeizer (Globosat) e Mar-
cello Zeni (ESPN) como suplentes. No 
Conselho de Ética, a ABTA é representa-
da por: Marcello Zeni (ESPN), Marcelo 
Pacheco (ESPN), Maurício Jacob (Dis-
ney), Gilberto Corazza (Turner), Robert 
Mills (ESPN), Herbert Zeizer (Globosat) 
e Renata Policicio (Turner).

No Conar, a  ABTA integra o Conse-
lho de Ética, sendo que é representada 
por Alexandre Annenberg,  Fred Müller 
(Globosat), Marcelo Pacheco Monzo 
(ESPN) e Maurício Jacob (Disney).

Além de participar ativamente de im-
portantes entidades como o Conar e o 
CENP, a ABTA também se relaciona com 
a ABA e o Grupo de Mídia.

Para ilustrar o crescimento deste 
mercado a ABTA apresenta dois qua-
dros importantes na página anterior.

Eles mostram que a quantidade de 
assinantes de internet banda larga, ser-
viço oferecido pelas operadoras de 
cabo, atingiu um crescimento de 26,4% 
no ano, chegando a 5,8 milhões ao final 
de 2012, com um crescimento trimestral 
de 5,8%.



Pela excelência do 
conteúdo editorial

Edição Especial

Da esquerda para direita: Sidnei Basile, Thomaz 
Souto Correa, Roberto Muylaert, Roberto Civita, Jairo 

Leal e José Carlos de Salles Gomes Neto durante IV 
Fórum ANER de Revistas em 2010
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D etentora da marca Revista©, a 
ANER é uma entidade nacional, 
sem fins lucrativos, que repre-

senta as principais editoras do país e 
tem como base conteúdo editorial de 
credibilidade, complementado por pu-
blicidade relevante. Foi fundada, em 
1986, com o objetivo de promover e 
defender os interesses comuns deste 
mercado sob todos os aspectos.

A ANER é uma voz influente que in-
centiva a inovação e a vitalidade do 
meio, promovendo valores e benefí-
cios do conteúdo editorial multiplata-
forma para leitores e mercado anun-
ciante.

A recuperação da relevância junto 
ao leitor e ao mercado anunciante é 
um dos desafios constantes que a Enti-
dade enfrenta, pois distingue a revista 
como um instrumento que transmite 
cultura, informação e conhecimento. 
O fortalecimento das bancas e a ex-

pansão de sua atuação em Brasília são 
outros assuntos que a ANER está enga-
jada atualmente.

Entre as conquistas mais recentes, a 
Associação destaca a inclusão das re-
vistas no Vale-Cultura e a desoneração 
da folha de pagamento. A estreita rela-
ção com Brasília permitiu a entidade 
conquistar vitórias em temas como 
isenção do PIS/Cofins, rotulagem do 
papel imune, adoção da nota fiscal 
eletrônica, entre outros benefícios al-
cançados para as editoras.

Para o aprimoramento dos profis-
sionais do meio, a ANER promove uma 
série de workshops, palestras e semi-
nários. O Fórum ANER de Revistas, que 
realizou sua 6ª edição no ano passa-
do, recebe participantes e palestrantes 
do mundo inteiro, tornando-se uma 
das grandes referências na área de 
eventos direcionados ao mercado de 
comunicação.

LINHA DO TEMPO
Em 26 anos de vida, a ANER partici-

pou ativamente das discussões mais re-
levantes relacionadas ao mercado edi-
torial brasileiro. Em 1989, acompanhou 
a elaboração da Constituição Federal e 
a maneira como ela poderia influenciar 
o negócio das revistas. Entre os interes-
ses pretendidos, foram contemplados a 
preservação da imunidade tributária às 
empresas jornalísticas e o controle acio-
nário das empresas jornalísticas. 

A entidade também realizou um tra-
balho intenso pela aprovação da Emen-
da 36, que alterava os dispositivos do 
Artigo 222 da Constituição Federal, per-
mitindo a presença de até 30% de capi-
tal estrangeiro no quadro acionário das 
empresas jornalísticas e de radiodifu-
são. Em conjunto com entidades de 
classe, colaborou com a elaboração do 
Código de Autorregulamentação de 
Venda Avulsa, revitalizando as bancas 

1989: Acompanhou a elaboração da 
Constituição Federal e a maneira como ela 
poderia influenciar o negócio das revistas. 

1994: Defesa do meio revista 
através de campanhas publicitárias 
realizadas pela ANER.

2002: A entidade realizou um trabalho intenso pela 
aprovação da Emenda 36, que alterava os dispositivos do 
Artigo 222 da Constituição Federal, permitindo a presença 
de até 30% de capital estrangeiro no quadro acionário das 
empresas jornalísticas e de radiodifusão.
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e despoluindo o espaço de produtos 
defasados e promocionais. 

Outro ponto importante da defesa 
do meio foram as campanhas publicitá-
rias realizadas pela ANER, desde 1994. 
Valorização das revistas, incentivo à lei-
tura, fortalecimento das marcas e reco-
nhecimento da banca como centro cul-
tural foram alguns dos temas aborda-
dos. Mais recentemente, a ANER forta-
leceu sua presença em Brasília e con-
seguiu a inclusão das revistas no Vale 
Cultura, além de vitórias em temas jurí-
dicos como isenção do PIS/Cofins, ro-
tulagem do papel imune, adoção da 
nota fiscal eletrônica, entre outros.

Atualmente, a ANER conta com 64 
associados, que representam cerca de 
90% do mercado de revistas de consu-
mo do Brasil. A maior parte dos asso-
ciados publicam revistas de consumo, 
mas também temos algumas editoras 
que publicam revistas B2B e customiza-

das. Além disso, também fazem parte 
da ANER como sócios-colaboradores 
empresas que fornecem serviços e 
produtos para a indústria de revistas.

As vantagens em se associar à ANER 
podem ser assim elencadas:

•  Atua junto aos  organismos governa-
mentais, empresariais e entidades 
de classe em defesa do fortaleci-
mento do meio;

•  Defende o meio das restrições à pu-
blicidade;

•  Luta pela  liberdade de expressão co-
mercial e editorial;   

•  Promove as revistas junto aos anun-
ciantes, agências de publicidade, 
por meio de ferramentas de comuni-
cação e marketing apoiadas em pes-
quisas;

•  Apoio jurídico nas questões que 
comprometem o perfeito desempe-
nho do setor;

•  Aprimoramento profissional através 
de workshops e palestras;

•  Mantém diálogo contínuo  entre  dis-
tribuidores, fornecedores de papel, 
indústrias gráficas e entidades afins.

•  Descontos exclusivos  em eventos  e 
programas de desenvolvimento pro-
fissional da entidade e das principais 
associações do mercado de comuni-
cação do Brasil;

•  Participação gratuita em eventos, 
workshops e palestras;

•  Engajamento na criação  de padrões, 
diretrizes e melhores práticas do 
mercado editorial de revistas;

2004: Em conjunto com entidades de classe, 
colaborou com a elaboração do Código de 
Autorregulamentação de Venda Avulsa, revitalizando 
as bancas e despoluindo o espaço de produtos 
defasados e promocionais.

2009: Conseguiu a inclusão das revistas 
no Vale Cultura, além de vitórias em temas 
jurídicos como isenção do PIS/Cofins, 
rotulagem do papel imune, adoção da nota 
fiscal eletrônica.
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•  Acesso prioritário a informativos  
com notícias relevantes ao meio;

•  Desempenha papel chave nos siste-
mas auto-regulatórios em publicida-
de, editorial e toda cadeia de supri-
mento;

•  Uso do selo ANER no expediente das 
revistas incorporando-as ao vasto 
universo da comunicação;

•  Carta de Exclusividade  de publicação 
do título;

•  Oportunidade para veiculação de 
campanhas para o fortalecimento do  
meio;

•  Acesso a pesquisas nacionais e inter-
nacionais de relevância para o meio 
revista.

Alguns eventos são promovidos pela 
ANER durante o ano como: palestras, 

fóruns, e workshops temáticos relacio-
nados ao mercado; um grande Fórum 
de Revistas anual, que reúne os princi-
pais editores nacionais e convidados in-
ternacionais com reconhecida experi-
ência no mercado de revistas, onde se 
é realizada a premiação da Melhor 
Capa do Ano, competição que envolve 
as editoras associadas e conta com a 
participação popular pela Internet.

A ANER mantém estreito relaciona-
mento com diversas entidades de mí-
dia (ANJ, Anatec e ABERT), publicidade 
(ABA, ABAP, APP, CENP, Conar e Grupo 
de Mídia), pesquisa (IVC e Marplan), pa-

pel e impressão (Abigraf e Bracelpa), li-
vros (CBL e Snel) e defesa da liberdade 
de expressão (Instituto Palavra Aberta).

DIRETORIA
GESTãO 2013/2014

Presidente
Frederic Kachar
Editora Globo

1º Vice-Presidente
Fernando Costa
Editora Abril

2º Vice-Presidente
Marcelo Salles Gomes
Editora Meio&Mensagem 

Diretor Tesoureiro
Roberto Araújo
Editora Europa

Diretor Secretário
Alessandro Gerardi
Editora TRGD

Conselheiro
Paulo Afonso
Editora Escala

Diretor Conselheiro
Paulo Houch
Editora Online

Diretor Conselheiro
Ernani Paciornik
GR1

Diretor Conselheiro
Caco Alzugaray
Editora Três

Diretor Jurídico
Lourival Santos
Lourival J. Santos Advogados

Diretora Executiva
Maria Célia Furtado

Panorâmica do VI Fórum ANER de Revistas em 2012



Muito mais que 
o papel do jornal

Edição Especial

Foto histórica da mesa de fundação da ANJ , em 1979
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A ANJ foi fundada em agosto de 
1979, com o objetivo de promover 
a liberdade de imprensa, defender 

os legítimos interesses dos jornais brasi-
leiros e realizar a troca de informações e 
disseminação das melhores práticas na 
indústria jornalística do país. A criação da 
entidade ocorreu num período em que 
diversos segmentos da sociedade brasi-
leira se mobilizavam e se organizavam 
em favor da abertura política do país, no 
último governo do período militar.

Com o surgimento da ANJ, os jornais 
brasileiros passaram a trabalhar de forma 
articulada e coordenada pela liberdade 
de imprensa e por avanços de qualidade 
na indústria jornalística brasileira.

A defesa e promoção da liberdade 
de imprensa sempre foi o principal de-

safio da ANJ, que ao longo de sua histó-
ria contribuiu intensamente para as con-
quistas nessa área, com destaque para o 
trabalho feito durante a Assembleia Na-
cional Constituinte, resultou na Consti-
tuição de 1988, que consagrou a ampla 
liberdade de expressão como um dos 
pilares da nossa democracia. 

A modernização dos jornais brasilei-
ros, que tem padrão de qualidade com-
parável aos dos melhores do mundo, 
deveu-se em parte ao permanente es-
forço da ANJ, por meio de seus comitês 
temáticos e do estímulo e debate das 
melhores práticas em nosso setor. Mais 
recentemente, com a Internet e as mí-
dias digitais, a ANJ tem sido um fórum 
de formulação e execução de ações 
que permitam construir um modelo de 

negócios autossustentável dentro dessa 
nova realidade.

A Associação atualmente conta com 
140 associados com perfis diversifica-
dos. Desde jornais menores, com cinco 
mil a dez mil exemplares diários de cir-
culação, até jornais com mais de 200 mil 
exemplares de circulação. Jornais de to-
das as unidades da federação estão na 
ANJ e eles são responsáveis por cerca de 
90% da circulação diária do país. 

Os benefícios e serviços que a ANJ 
oferece a seus associados podem ser 
classificados em:
•  Apoio em questões de interesse dos 

jornais brasileiros junto ao Congresso 
Nacional, Ministérios, Órgãos Públi-
cos e Entidades Civis;

•  Acesso ao sistema de acompanha-

1980: A ANJ foi uma das principais 
estimuladoras e articuladoras para 
o surgimento do Conselho Nacional 
de Autorregulamentação 
Publicitária, o Conar, diante de 
objetivo do governo de criar uma 
autarquia federal com o objetivo de 
regulamentar os conteúdos das 
mensagens publicitárias.

1982: Criação dos Núcleos Industrial e de 
Comercialização da ANJ, grupos de debate, 
formulação e execução de ações conjuntas dos 
jornais brasileiros, na área gráfica e de publicidade, 
que deu origem aos Comitês Temáticos. Hoje são dez 
comitês, que atuam nas principais áreas da indústria 
jornalística, e que são integrados por executivos dos 
jornais associados, com o objetivo de trabalhar em 
beneficio do conjunto dos jornais do país.

1986: Filiação da ANJ à 
Federação Internacional dos 
Editores de Jornais, organização 
com sede em Paris que hoje é a 
Associação Mundial de Jornais, 
a principal referência do setor.

1998: Criação do Conselho 
Executivo das Normas Padrão 
(CENP). A ANJ foi uma das 
entidades fundadoras do CENP, 
que tem o objetivo de assegurar 
as melhores práticas comerciais 
dentro do mercado publicitário 
brasileiro.

1981: Combate aos artifícios usados 
pela autoridades da Receita para 
burlar o princípio histórico e 
constitucional da imunidade tributária 
para o papel de imprensa.

1985: Realização em Salvador do 1º 
Encontro Nacional de Jornais, que seria 
o embrião do Congresso Brasileiros de 
Jornais, evento que em 2012 estará em 
sua décima edição.

1987/1988: Intensa participação da ANJ nas 
atividades da Assembleia Nacional Constituinte. 
Junto com a ABERT e ANER, a ANJ se mobilizou 
na defesa de uma sociedade democrática,  da 
liberdade de expressão e da liberdade de 
empreendimento. Entre as vitórias da ANJ, além 
do direito constitucional à ampla liberdade de 
expressão, esteve também a manutenção do 
princípio da imunidade tributária.

1989: A ANJ passa a estimular 
com vigor que os jornais 
associados realizem auditoria 
permanente de sua circulação, 
numa forma de dar credibilidade 
e transparência aos números 
com que trabalha o mercado 
publicitário e de comunicação 
em geral.



29CENP - EDIÇÃO ESPECIAL

mento legislativo, no qual o associado 
terá acesso aos projetos de lei de inte-
resse da indústria Jornal, em tramita-

ção na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal;

•  Acompanhamento dos acontecimen-

tos nacionais e internacionais relacio-
nados à indústria jornalística, como li-
berdade de expressão, desenvolvi-
mento tecnológico, recursos huma-
nos, abastecimento de papel de im-
prensa, marketing e publicidade;

•  Assessoria jurídica de caráter não indi-
vidualizado;

•  Participação em campanhas institucio-
nais de valorização da mídia jornal;

•  Figuração no expediente do Jornal ANJ, 
que é distribuído bimestralmente a um 
mailling dirigido de 5.000 nomes;

•  Direito a participar, com tarifas dife-
renciadas, dos eventos realizados 
pela ANJ;

•  Possibilidade de participar, com tarifas 
diferenciadas, de alguns eventos rea-
lizados por entidades congêneres ou 

1990: Início de 
pesquisas de 
mercado 
realizadas pela 
ANJ para defender 
os jornais como 
veículos 
publicitários de 
grande eficiência.

1991: Criação 
do Código de 
Ética da ANJ.

Década de 90: Ao longo dessa década, por iniciativa da ANJ, os principais jornais brasileiros 
uniformizaram seus tamanhos, com padrões únicos para os modelos standard e tabloide, de 
forma a facilitar o relacionamento da indústria jornalística brasileira com agências de publicidade 
e anunciantes. Ao longo dessa década, a ANJ também estimula os jornais associados a 
colocarem em prática projetos de uso do jornal em salas de aula, como instrumento de 
aprendizado e formação de cidadania, criando depois o Programa Jornal e Educação, que 
coordena essa ações individuais dos jornais. Ainda nessa década, a ANJ organiza uma série de 
eventos que contribuíram para a modernização dos jornais brasileiros -  nas áreas gráfica, 
editorial e administrativa – possibilitada pela estabilização da economia, a partir do Plano Real.

2002: Aprovação da Proposta de 
Emenda Constitucional que limita 
em até 30% a participação 
estrangeira no capital das 
empresas jornalísticas.

2003: A ANJ, junto com outras entidades, 
evita a criação do Conselho Federal de 
Jornalismo, que pretendia uma 
regulamentação governamental do exercício 
do jornalismo, abrindo a possibilidade de 
interferências na publicação das 
informações e opiniões veiculadas por 
jornais e outras mídias.

2009: Fim da Lei de 
Imprensa, que, em 
contradição com a 
Constituição, limitava o livre 
exercício do jornalismo.  
A ANJ participou 
intensamente do trabalho 
que resultou no fim da 
legislação autoritária.

2010: Intensificação do debate na ANJ pela 
valorização dos conteúdos jornalísticos nas 
mídias digitais. Como resultado desse esforço, 
os jornais brasileiros decidem sair do Google 
News e muitos começam a cobrar por seus 
conteúdos veiculados pela internet.

Deputado Miro Teixeira palestra na comemoração dos 30 anos da ANJ, com a entrega do 
Prêmio ANJ de Liberdade de imprensa
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parceiras da ANJ – nacionais e interna-
cionais (WAN-IFRA, SIP, INMA, ANER, 
etc);

•  Manifestação formal da instituição em 
casos de ameaça à liberdade de im-
prensa e do livre exercício da profis-
são de jornalista;

•  Assessoria na implantação de progra-
mas de Jornal e Educação;

•  Recebimento do Informativo ANJ, 
uma seleção das principais notícias re-
lacionadas à indústria jornalística e ao 
mercado de comunicação;

•  Acesso ao clipping ANJ, com serviço 
de rastreamento do noticiário relativo 
à indústria jornalística e ao mercado 
de comunicação;

•  Consultoria permanente nas diversas 
áreas que afetam as atividades das so-
ciedades jornalísticas, por meio dos 
Comitês;

•  Possibilidade de integrar os diversos 
comitês temáticos da ANJ de acordo 
com o interesse do jornal (Comitê Edi-
torial, Anunciante, Jurídico, Relações 
Governamentais, Gestão, RH, Merca-
do Leitor, Tecnologia etc);

•  Participação no Programa ANJ de De-
fesa da Liberdade de Imprensa.
A cada dois anos a Entidade promo-

ve o Congresso Brasileiro de Jornais. O 
10º CBJ acontecerá em 2014. Além dis-
so, foi iniciado o Programa de Qualifi-
cação para a Indústria Jornalística Brasi-
leira, que visa a aprimorar os profissio-
nais que trabalham nos jornais associa-

dos, nas áreas gráfica, editorial, de 
mar keting, gerência etc. O primeiro 
evento do Programa este ano será um 
curso de treinamento para gerencia-
mento de cores.

A ANJ tem permanente interlocução 
com entidades representativas do meio 
publicitário como: o CENP, o Conar e o 
IVC, onde tem representantes. A Asso-
ciação trabalha em conjunto com essas 

e outras entidades em favor de um 
mercado de comunicação próspero, 
ético e transparente. Temos também 
relação intensa e constante com outras 
entidades representativas dos meios 
de comunicação, como a ABERT e 
ANER. Com frequência trabalhamos 
junto às autoridades governamentais 
na defesa dos interesses comuns da 
mídia brasileira.

DIRETORIA
GESTãO 2012/2014

Presidente
Carlos Fernando M. Lindenberg 
Neto
A Gazeta (ES) 

Vice-Presidentes
Álvaro Teixeira da Costa
Correio Braziliense (DF)

Francisco Mesquita Neto
O Estado de São Paulo (SP)

Jaime Câmara Júnior
O Popular (GO)

João Roberto Marinho
O Globo (RJ)

Luciana de Alcântara Dummar
O Povo (CE)

Maria Judith Brito
Folha de São Paulo (SP) 

Mário Alberto de Paula Gusmão
Jornal NH (RS)

Nelson Pacheco Sirotsky
Zero Hora (RS)

Sylvino de Godoy Neto
Correio Popular (SP)

Walter de Mattos Jr.
Diário Lance! (RJ)

Diretor Executivo
Ricardo Pedreira



Edição Especial

A união que faz a 
força dos exibidores 
de placas e painéis

Talent: vencedora do 19º Prêmio Central de Outdoor e o presidente de entidade, Marcelo Machado
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D urante a realização de um semi-
nário da ABA - Associação Brasi-
leira de Anunciantes no Rio de 

Janeiro, nasceu o primeiro embrião da 
Central de Outdoor, oficialmente consti-
tuída em agosto de 1977, na sede da Lo-
cal Publicidade, em São Paulo. O objeti-
vo era mostrar que o meio outdoor pre-
cisava de uma voz para que pudesse va-
lorizar a atividade, que, já naquela épo-
ca, entendia a necessidade de profissio-
nalização do negócio.

A proposta da entidade foi desenvol-
vida em termos de posturas, de valori-
zação do meio, de formação de uma 
entidade de classe com força e repre-
sentação, atitudes que são aplicadas no 
mercado até os dias de hoje. A Central 
foi formada na época pela união das 
seguintes empresas: Alvo Exibidora de 
Cartazes e Painéis, Colagem Propagan-
da, Época, Espaço Propaganda, Exibição 
Propaganda, L&C Cartazes Murais, Local 

Publicidade, Pintex Organização de Pu-
blicidade, Publicidade Karvas, Publicida-
de Klimes São Paulo e Publix. 

A Central do Outdoor ajuda a profis-
sionalizar cada dia mais o mercado pu-
blicitário. É responsável por parte da 
evo  lução que o meio conquistou, e ain-
da conquista, a cada quinzena, honran-
do as lutas e batalhas que o outdoor 
enfrentou para hoje desfrutar do sabor 
de vitória com muito profissionalismo, 
sendo reconhecido como uma das mí-
dias mais eficientes no mercado da co-
municação.

Nascida para organizar o meio, por-
que antes não havia padronização e 
cada empresa usava um padrão dife-
rente de cartaz de rua, a Central, com 
trabalho e dedicação de seus dirigen-
tes em sintonia com o mercado, conse-
guiu padronizar a mídia outdoor e des-
sa maneira, os empresários passaram a 
ter maior agilidade e eficiência de im-
pressão e programação.

A Central de Outdoor apostou numa 
qualificação e profissionalização do 
meio, e no avanço no uso de novas 
tecnologias. Hoje, a Entidade continua 
com a bandeira da profissionalização 
constante, auxiliando na moderniza-
ção das empresas e investindo na in-
trodução de novas tecnologias, que 

vão garantir o futuro dessa atividade 
tão importante para agências de pro-
paganda e anunciantes.

Além disso, duas vezes por ano a 
Central reúne o mercado para discutir 
as tendências do setor. Uma reunião é 
a Convenção Anual que acontece no 
primeiro semestre do ano e a segunda 
é o workshop, que acontece no segun-
do semestre.

Dentro do trabalho realizado, uma 
conquista também obtida foi a criação 
do Guia de Qualidade e Procedimento 
para as empresas do setor. Nesse mo-
mento, encontra-se finalizada a revisão 
do Guia de Qualidade que já traz o uso 
de novas tecnologias e foi lançada na 
Convenção, que aconteceu nos dias 
15, 16 e 17 de maio de 2013 em Cam-
pos do Jordão. 

A Central de Outdoor tem 1.300 as-
sociados. Para atender aos interesses 
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de afiliados e seccionais, são feitas reu-
niões constantes e a atuação é de for-
ma institucional. Toda a relação da 
Central com as afiliadas é de forma ins-
titucional no intuito de aprimorar o de-
senvolvimento do meio Outdoor.

Os afiliados da Central de Outdoor 
são empresas exibidoras de outdoor em 

todo território nacional. No caso de São 
Paulo, a participação foi dividida em 
duas partes, as empresas que atuavam 
apenas na capital, acabaram encerrando 
as suas atividades. E aquelas que opera-
vam também fora da capital continuam 
atuando normalmente. Em ambos os ca-
sos, a Central deu e continua dando 

todo o apoio institucional necessário.
O relacionamento com as entidades 

do meio publicitário é o melhor possí-
vel, já que a Central de Outdoor tem fir-
mado parcerias importantes com entida-
des como a ABA, CENP, Conar, Sepex e 
Fenapex, dentre outras, sendo inclusive 
sócia fundadora de algumas delas.

Cerimônia de abertura do 19º. Prêmio Central de Outdoor em 2012
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DIRETORIA
GESTãO 2012/2014

Diretor Presidente
Marcelo Marcondes de Moura
Aurum

1º Diretor Vice-Presidente
Antônio Carlos Gimenez
Bauru Outdoor

Diretor Secretário 
André Ziller
GranBh Outdoor

Diretor Financeiro
Luiz Roberto F. Valente Filho
Colagem Propaganda 
Exterior

Diretor de Postura e ética
Valério Junkes
Junkes & Borba

Diretor de Serviço 
Comunitários
Márcio R. Latorre Soave
Promover Publicidade & 
Propaganda

Diretor de Planejamento e 
Pesquisas
Waldir Pereira de Souza 
Satélite Painéis

Diretor de Novos Projetos
Halisson Tadeu Pontarolla
U. P. Painéis e Cartazes

Diretor de Assuntos Públicos
André Luís Beck
Suldoor Locações

•  A entidade promove a união das 
empresas exibidoras para 
melhor prestação de serviços de 
qualidade à seus clientes e ao 
público, em particular;

•  Preserva, defende, fomenta e 
intensifica a exploração do meio 
de comunicação outdoor, 
visando sempre o seu 
progresso;

•  Empreende estudos e pesquisas 
em todos os níveis: municipal, 
estadual, federal e internacional, 
para aprimoramento da 
utilização do meio outdoor;

•  Estabelece contatos e acordos 
com outras associações 
congêneres no Brasil e em 
outros países, cujos objetivos 
sejam análogos;

•  Promove pesquisas econômicas 
do setor, estudos e análises 
comparáveis a outros veículos 
de publicidade e comunicação, 
desde que digam respeito ao 
setor publicitário;

•  Participa de eventos publicitários, 
representando as empresas 
afiliadas e o meio outdoor, 
instituindo premiações quando 
necessário;

•  Divulga a eficiência do meio 
outdoor através de campanhas 
publicitárias em nível nacional e 
também regional, quando for 
conveniente;

•  Defesa dos interesses de suas 
afiliadas junto aos poderes 
públicos constituídos, 
propugnando por 
regulamentações 
governamentais caso seja 
necessário;

•  Colabora com as autoridades 
ligadas à problemática da 
propaganda e publicidade, 
assessorando-as como órgão 
técnico ou consultivo, na 
equação e solução dos 
problemas a que estão afetos.

AS VANTAGENS EM SE ASSOCIAR À CENTRAL DE OUTDOOR



O grau maior da 
publicidade brasileira

Edição Especial

Fundação da FENAPRO, em 1979, com a presença do Ministro do 
Trabalho Murilo Macedo e o publicitário Luis Salles



CONSELHO EXECUTIVO DAS NORMAS-PADRÃO36

N ão existe no mercado publicitá-
rio brasileiro alguém que não 
conheça e não saiba da impor-

tância da FENAPRO no meio. Ela é uma 
entidade nacional de grau superior 
que representa a categoria econômica 
publicitária brasileira formada pelos 
Sindicatos de todo o País – SINAPROS - 
e esses, por sua vez, são formados pe-
las Agências de Propaganda de sua ba-
se territorial.

Se fosse feita uma comparação den-
tro da esfera federal, a FENAPRO está 
para as agências assim como a CNI está 
para as indústrias. Coordena ações, inte-
resses, toma iniciativas que se instalem 
em sua competência legal que, regra 
geral, abrange o nível federal.

Atualmente são 22 Sindicatos patro-
nais filiados localizados nos estados de 
AM, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MT, MS, PA, 
PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, RS, SC, SE, SP e 
TO, que recebem todo o respaldo da FE-
NAPRO em suas ações, sejam os encon-
tros regionais, tanto as orientações no 
aspecto jurídico quanto técnico, político 
e profissionais. 

Nas unidades da Federação onde 
não existem Sindicatos de Agências de 
Propaganda a FENAPRO representa a ca-
tegoria econômica das Agências de Pro-
paganda até que exista um Sindicato re-
conhecido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Os SINAPROS, por sua vez, 
transmitem todas essas orientações e 

conhecimentos às agências filiadas a 
eles, assim como para os seus respecti-
vos profissionais. 

Os Sindicatos associados à FENAPRO 
só podem ser entidades reconhecidas 
pelo Ministério do Trabalho, como repre-
sentantes legais da categoria econômica 
das Agências de Propaganda, nos respec-
tivos Estados, com atuação na base, ou 
seja, os Sindicatos só podem filiar Agên-
cias de Propaganda, mas representam a 
todas as agências estabelecidas na sua 
base territorial, independentemente, de 
associação. Por ser uma entidade patro-
nal, as diretorias, tanto dos SINAPROS 
quanto da FENAPRO, são formadas por 
empresários de agências de propaganda.

Para se filiar à FENAPRO, é preciso 
que se trate de um Sindicato, e que este 
Sindicato seja reconhecido pelo Gover-
no Federal e represente a categoria das 
Agências de Propaganda, especifica-
mente. A FENAPRO não pode associar 
agências e profissionais.

Como entidade de grau superior, de 
natureza sindical, a FENAPRO tem esti-
mulado a abertura de novos Sindica-
tos, nos Estados desprovidos de uma 
entidade que represente esta catego-
ria econômica.  Para a conscientização 
da importância da existência de um 
Sindicato, a FENAPRO faz reuniões 
com os mercados locais, mostrando 
sua importância e os benefícios para a 
publicidade na região.

A FENAPRO participa e apoia as inicia-
tivas de interesse da atividade que vi-
sem o crescimento, o desenvolvimento 
e a valorização do mercado. Como, por 
exemplo, a participação na criação do 
CENP - Conselho Executivo das Normas-
Padrão, estabelecendo-se como uma 
das entidades fundadoras.

Além do CENP, a FENAPRO também 
participou ativamente da formação do 
FORCOM (Fórum Permanente da Indús-
tria da Comunicação) e de associações 
de veículos e anunciantes ao longo de 
sua história. A Federação também parti-
cipa ativamente em tudo que envolve 
o setor, através de seus Conselheiros e 
Diretores.

REALIZAÇÕES IMPORTANTES
Ao longo de sua história algumas rea-

lizações promovidas pela entidade po-
dem ser destacadas, entre elas: 
•  Estímulo à criação dos SINAPROS (Sin-

dicatos das Agências de Propaganda) 
em todo o Brasil. A entidade é respon-
sável pela estruturação de todos os 
sindicatos que hoje operam nas capi-
tais brasileiras; 

•  Fortalecimento dos laços com as enti-
dades do setor, tais como ABAP, ABP, 
CENP, Conar, APP, FORCOM, ABA, 
ABERT, ANER, ANJ, ESPM, ANATEC, 
ADVB, Central de Outdoor e outras 
associações com o objetivo de reali-
zar um trabalho conjunto das entida-
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des na defesa das questões impor-
tantes que afetam a indústria da co-
municação; 

•  Inserção da entidade em temas rela-
cionados ao desenvolvimento econô-
mico do País, tais como o crescimen-
to dos mercados regionais e a impor-
tância da propaganda neste contexto 
e a liberdade de expressão;

•  Aproximação com o poder público, 
em todas as esferas, para atuar em 
prol da atividade publicitária, como 
contatos com diversos órgãos do go-
verno, entre eles a SECOM (Secretaria 
de Comunicação) e o TCU (Tribunal 
de Contas da União); realização de 
inúmeras reuniões com ministros, 
parlamentares e senadores, além da 
participação em audiências públicas, 
visando defender os interesses do se-
tor publicitário em questões legais, 
projetos de leis e regulamentações 
relacionadas à propaganda. 

•  Desempenhou um papel importante 
na mudança da percepção do merca-
do de que a regionalização das ver-

bas publicitárias contribui para a valo-
rização, o aperfeiçoamento, o fortale-
cimento da atividade publicitária e 
econômica em todo o País;

•  Criou um Evento Nacional em parce-
ria com a ABA (Associação Brasileira 
de Anunciantes), do qual também 
participam outras entidades como 
ABERT, ANER, ANJ, ESPM e outras 
para debater o fortalecimento da ati-
vidade econômica publicitária brasi-
leira e aperfeiçoar o relacionamento 
do tripé agências, anunciantes e veí-
culos, o Fórum Mercados Brasileiros, 
que em 2013 chega a sua terceira 
edição; 

•  Participação da entidade em diversos 
eventos da Indústria da Comunica-
ção, tais como: IV e V Congresso Bra-
sileiro de Publicidade; Juntamente 
com todas as entidades do setor, a FE-
NAPRO teve forte participação na for-
matação do IV e V Congresso e na 
criação e apresentação do painel A 
Realidade dos Mercados Regionais, 
que contou com a participação de de-

legados de todo o País. Participou, 
também, de eventos importantes 
como o ENA (Encontro Nacional de 
Anunciantes), ForCom (Fórum da In-
dústria da Comunicação) e EBAP (En-
contro Brasileiro das Agências de Pu-
blicidade);

•  Atuação em parceria com os sindica-
tos das agências de propaganda em 
todo o País; 

•  Realização de Encontros das Lideran-
ças Regionais da Publicidade Brasileira 
em diversos estados brasileiros para 
discutir o negócio da comunicação 
em âmbito regional, além de levar ofi-
cinas de qualificação aos profissionais 
do mercado;

•  Ações Institucionais com os SINA-
PROs, tais como divulgação de ações 
que ajudam no fortalecimento e valo-
rização da atividade, como o Dia 
Mundial da Propaganda e campanhas 
regionais de valorização das agências 
específicas de cada SINAPRO;

•  Atuação com o apoio dos SINAPROS 
junto aos tribunais de contas dos Esta-

A FENAPRO também fomenta, permanentemente, a fi-
liação de agências aos SINAPROS, pois entende que uma 
agência filiada ao Sindicato tem muito mais força. Quan-
to maior o número de filiações a atividade da propagan-
da se fortalece, pois o Sindicato é o grande fornecedor 

de instruções, como: orientação necessária sobre as leis  
de direito autoral, direito tributário, trabalhista e sobre a 
legislação da propaganda. Também norteia os pleitos das 
associadas nas licitações e concorrências junto aos anun-
ciantes públicos e privados.
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dos, realizando consultas e dando 
orientações para que as licitações re-
gionais adotem os padrões legais, 
face ao grande número de erros usu-
almente constatados em editais. Em 
consequência disso, é crescente o nú-
mero de licitações que passaram pe-
los sindicatos, para que estes indi-
quem os padrões a serem seguidos;

•  Criação de material de orientação ao 
mercado sobre as licitações públicas. 
A iniciativa faz parte do escopo de le-
var ao conhecimento dos mercados 
regionais todos os procedimentos de 
uma licitação pública, termos e regras 
que devem ser seguidas para a reali-
zação de uma concorrência.

HISTÓRICO
A FENAPRO nasceu a partir da neces-

sidade de uma representação maior da 
atividade publicitária – a princípio restri-
ta ao eixo Rio/São Paulo, que abranges-
se todo o País. 

Os SINAPROS de São Paulo e Rio de 
Janeiro uniram esforços para transfor-
mar em Sindicatos, as Associações do 
Rio Grande do Sul e Distrito Federal e 
essas, por sua vez, uniram-se para fo-
mentar a fundação dos sindicatos de 
Minas Gerais e Goiás, gerando a neces-
sidade de um plano comum e mais 
abrangente. 

Era preciso haver uma coordenação 
entre as iniciativas de cada um, visando 
o bem de todos. Alinhamentos territo-
riais, uniformização de faturamento, de 
incidência tributária, de contratação de 
produção, e outros componentes.

Nasceu então a FENAPRO, em 1979, 
como entidade responsável pela coor-
denação da atividade publicitária em 
todo o Brasil, atuando também na esfe-
ra política.

DIRETORIA
GESTãO 2010/2013

Presidente
Ricardo Nabhan de Barros
ZN Marketing

Vice-Presidente
Saint'Clair de Vasconcelos 
Contexto Propaganda

Diretor de Assuntos éticos
César Augusto F. Paim 
Paim Comunicação

Diretor Secretário/Tesoureiro
Antonio Lino
Talent Propaganda 

Diretor de Relações 
Governamentais 
Fernando Noleto Brettas
G3 Publicidade  

Diretor de Planejamento e 
Desenvolvimento
Bruno Gil Gonzalez
Lua Branca Propaganda   

Diretor de Relações  
Inter-Associativas
Alexandre Luiz Oliveira
Marco Zero Comunicação 

Diretor de Projetos especiais
Fernando Manhães
Prisma Propaganda

Diretor de Eventos
José Maria Vargas de Araujo
Staff Publicidade

VICE-PRESIDENTES REGIONAIS

VP Região Norte
Oswaldo Mendes Filho
Mendes Publicidade

VP Região Centro-Oeste
Eduardo Crivellente Neto
Remat Marketing & Propaganda

VP Região Nordeste
AL/BA/PE/SE
Vera Rocha
RochaMarket Comunicação

VP Região Nordeste
CE/MA/PB/RN
Arturo Silveira Dias de Arruda 
Câmara
Art&C Comunicação Integrada 

VP Região Sudeste – MG
Juliano Torres Sales
Casablanca Comunicação 

VP Região Sudeste – Rio / ES
Gláucio Binder
Binder/FC + G Comunicação

VP Região Sul – RS
Alexandre Skowronski 

Assessoria Jurídica 
Dra Helena Zóia
Zóia Advogados Associados

VP Executivo 
Humberto Mendes



Mídia digital em 
formatos diferenciados

Edição Especial

Reunião plenária da Diretoria Executiva da ABDOH da gestão 2012
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D as entidades enfocadas nesta 
edição especial a mais recente 
no mercado publicitário e a 

mais nova a se filiar junto ao CENP - 
Conselho Executivo das Normas-Pa-
drão é a ABDOH – Associação Brasilei-
ra de Mídia Digital Out Of Home. Trata-
se da união das operadoras de mídia 
digital em formatos diferenciados, 
como por exemplo, as telas de TV que 
ficam nos elevadores, nos aeroportos, 
nas academias e outros locais.

A necessidade de se unir e procurar 
novos caminhos de veiculação surgiu 
em 1997, logo após da entrada em vi-
gor da Lei Cidade Limpa na capital de 
São Paulo. Em 2008, 13 empresas que 
estavam ainda recentes no mercado de 
mídia outdoor e indoor tomaram a ini-
ciativa de fundar uma associação e nas-
ceu a ABDOH. À frente delas estavam a 
Elemídia, apostando nos elevadores, a 
Indoor Mídia, nos aeroportos e a ATMO 
Mídia Digital nas lojas e supermercados.

O mercado mudou com as fusões 
de empresas e acabaram ficando em 
apenas sete players. Mas há cerca de 
dois anos sentindo o crescimento des-
te mercado grandes grupos começa-
ram a entrar no negócio tais como: 
BAND, Terra, Algar, Look Indoor. 

Uma prova do dinamismo desse 
novo setor de comunicação, apenas as 
empresas fundadoras da ABDOH, em 
2009, faturaram em conjunto mais de 
90 milhões de reais. E no ano seguinte 
apresentaram um crescimento supe-
rior a 80% e contava com uma rede ins-
talada de mais de 50 mil telas.

O faturamento do setor em 2012 
foi mais de R$ 218 milhões, segundo 

projeto intermeios, e são mais de 
60.000 telas na rede dos associados da 
Entidade.

Atualmente a ABDOH tem 13 asso-
ciados em todo território brasileiro. Os 
perfis de sócios estão estabelecidos 
em Fundadores, Titulares e Standard. 
Todos com o objetivo de criar, desen-
volver e consolidar uma imagem pro-
fissional do meio Digital Out Of Home, 

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO PUBLICITÁRIO

Digital Out-oh-Home
No mercado total (%)

A Mídia Digital
Out-of-Home
tem o maior
crescimento
percentual do
mercado
brasileiro desde
1990

2012 JAN/JUN
201120102009

0,70

0,10 0,13
0,17

0,25 0,23

0,38

0,54
0,59

32.2%20%58%55%
Contra 11% do mercado total
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apresentando-o como uma opção efi-
ciente de mídia e criando condições 
para que tenha, como um todo, partici-
pação compatível com a sua importân-
cia no planejamento de campanhas e 
ações mercadológicas.

Em termos de participação em enti-
dades do meio a ABDOH é filiada 
DPAA- Digital Placed-Based Advertising 
Association, que é sua similar no exte-
rior e pretende montar caravanas de 
associados daqui para participarem 
dos próximos evento em Nova Iorque. 
No Brasil a primeira filiação foi com o 
CENP por acreditar na força da Entida-
de junto às agências publicitárias.

OBJETIVOS DE MERCADO DA ABDOH
•  Consolidar o meio como uma ferra-

menta importante para o planeja-
mento de Mídia;

•  Estabelecer normas e procedimen-
tos éticos do setor;

•  Criar a chancela ABDOH fazendo 
com que o mercado reconheça as 
empresas participantes como sérias, 
profissionais e competentes;

•  Divulgar constantemente as vanta-
gens e diferenciais do meio;

•  Identificar maneiras de facilitar o pla-
nejamento, a compra e a avaliação 

da Mídia Digital Out of Home;
•  Desenvolver critérios, pesquisas e in-

formações técnicas que suportem a 
programação do meio;

•  Padronizar sistemas de controle e 
avaliação;

•  Criar ações junto ao mercado que pro-
voquem o reconhecimento do setor;

•  Manter um fórum interno entre as 
empresas, para troca de experiências;

•  Estabelecer uma via de troca de in-
formações e de conhecimento, com 
agências e anunciantes.

DIRETORIA
GESTãO 2013/2014

Presidente
Angelo de Sá Junior
Indoormídia

1° Vice-Presidente
Marcos Amazonas
Band Outernet

2º Vice-Presidente
Eduardo Alvarenga
Elemídia

3º Vice-Presidente
Rodrigo Martins
Loocklindoor

4º Vice-Presidente
Arnold Correia
Atmo

5º Vice-Presidente
Daniel Farhat
Ymidia

NÚCLEO ESTRATéGICO E 
OPERACIONAL

Diretor Executivo ABDOH
Ubiratan Macedo
Bira Business & Marketing 

Geraldo Leite
Singular Arquitetura de Mídia

32.2%



Edição Especial

A força da mídia 
interativa internacional 
no mercado brasileiro

Apresentação da primeira diretoria do IAB Brasil em 2013
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E stabelecida oficialmente no país 
há cinco anos, e com o respaldo 
do IAB - Interactive Advertising Bu-

reau, o IAB Brasil chegou para incre-
mentar e estimular o mercado publici-
tário digital daqui. E deu certo! A nova 
entidade já tem uma representativida-
de reconhecida pelas entidades e pro-
fissionais de comunicação ao integrar 
os canais de informação e entreteni-
mento online do negócio.

Atualmente são quase 200 associa-
dos em sua carteira, entre plenos e ti-
tulares, composta por empresas que 
atuam no mercado digital: sites e por-
tais, empresas de tecnologia, agências 
e desenvolvedoras Web, líderes em 
seu segmento no país. Entre elas exis-
te possibilidade da troca de informa-
ções, networking e desenvolvimento 
de negócios. Sem falar na aposta de 
desenvolvimento deste setor no pano-
rama nacional. 

A entidade conta com três pilares de 
desenvolvimento: conteúdo, educação 
e eventos, com a proposta de distribuir 
os conteúdos gerados nestes grupos 
de trabalho, com objetivo de dissemi-
nar conhecimento. Para isso padroni-
zou os formatos e criou oito diferentes 
comitês de trabalho: métricas, anali-
tycs, mobile, social media, ad network, 
veículos, agências e search (veja na se-
quência). Além disso, desde 2008 orga-
niza todos os anos caravanas de profis-

sionais brasileiros para acompanhar o 
Mixx em Nova Iorque em outubro e 
promoverá novos eventos.

Em relação à troca de experiência 
entre entidades representativas do 
mercado, nestes cinco anos, o IAB Bra-
sil iniciou e mantém uma boa proximi-
dade com o Grupo de Mídia e a ABA. 
No ano passado entrou para o CENP - 
Conselho Executivo das Normas-Pa-
drão e já é considerada como Entidade 
Associada. Também iniciou uma apro-
ximação com a ABAP.

Para alcançar maior abrangência, o 
IAB Brasil planeja a abertura de afilia-
das em outros estados, em breve, a en-
tidade espera estar montando seus co-
mitês regionais  no Rio de Janeiro, em 
Brasília, no Recife e em Porto Alegre.

O MERCADO E O IAB
Segundo dados do IAB Brasil, nosso 

país têm cerca de 47% de penetração 
de Internet nas casas, empresas e celu-
lares. O BID apresentou um recente es-
tudo que mostra um aumento 1,2% do 
PIB a cada 10% de penetração de banda 
larga. E estima-se um maior crescimen-
to nos próximos anos, devido incentivo  
e investimentos do Governo Federal, 
tanto na internet fixa, quanto na móvel.

Cabe ao IAB Brasil acompanhar este 
crescimento, levando para diferentes 
praças brasileiras, as melhores práticas 
da publicidade digital. A Internet comer-

cial brasileira tem 17 anos e é um meio 
multicanal em constante transformação. 
O IAB Brasil tem como missão desenvol-
ver, padronizar, evangelizar e estabele-
cer as melhores práticas deste mercado 
e dos profissionais ligados a ele. 

Como entidade sem fins lucrativos, 
o IAB Brasil promove o intercâmbio - 
nacional e internacional - de experiên-
cias e conhecimentos técnicos através 
de cursos, palestras, publicações, arti-
gos e pesquisas cujos resultados se-
jam de interesse comum ao mercado.

OS COMITÊS
Oito comitês foram montados pelo 

IAB Brasil para ser escopo de todos os 
trabalhos desenvolvidos pela Entidade:
Métricas

Envolve as Métricas de Audiência e 
Pesquisas de Mercado, visa recomen-
dar e desenvolver o meio de pesqui-
sas e dados de mercado, através da 
orientação em assuntos que envol-
vam métricas (investimentos e share), 
rankings, pesquisas e ferramentas de 
auditoria.
Search

A célula Search IAB Brasil tem como 
missão apoiar e fomentar o mercado 
de Search Engine Marketing abrindo 
espaço para divulgação, educação e 
pesquisa, promovendo o meio e crian-
do um melhor ambiente para profissio-
nais e empresas.
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Adtech e data
Comitê tem o objetivo de Promo-

ver, desenvolver, educar e auto-regu-
lamentar o mercado de Ad Networks 
& Ad Exchanges no Brasil. A participa-
ção no comitê é restrita a empresas 
do setor. 
Mobile

Este comitê visa educar e aprimorar 
o mercado, através do esclarecimento 
de como funciona a compra dessa mí-
dia, o papel das empresas que atuam 
na cadeia, oferecer dados de audiên-
cia e qualificação, além de executar as 
melhores práticas.
Social media

Tem o objetivo de promover, desen-
volver, educar e auto-regulamentar o 
mercado digital. Discutir técnicas e me-
lhores práticas para estruturas de Busca 
e redes sociais, bem como Integração 
entre elas e critérios de publicação dos 
mesmos.
Agências

Normatizar e desenvolver o meio, 
através da criação de projetos de edu-
cação, divulgação de melhores práticas 
e cases, entre outros. A participação no 
comitê é restrita aos associados IAB.
Veículos

O Comitê Veículos tem como finali-
dade, revisar, definir e sugerir ao mer-
cado um conjunto de boas práticas na 
parametrização das informações e gui-
delines dos materiais utilizados nas mí-
dias digitais interativas.
Digital analytics

Comitê que também tem o objetivo 
de promover, desenvolver, educar e 
auto-regulamentar o mercado digital. 
Normatizar e desenvolver o meio, atra-
vés da criação de projetos de educa-
ção, divulgação de melhores práticas e 
cases, entre outros. A participação no 
comitê é restrita aos associados IAB.

O site do IAB Brasil acaba de ser to-
talmente reformulado. Dentre outras 
atividades ele passa a refletir e colocar 
todas as discussões do Comitê, bem 

como cursos, pesquisas e todas as ati-
vidades que a entidade estiver envolvi-
da. O iabbrasil.net é uma grande ferra-
menta para os associados e todos que 
tenham interesse no mundo digital.

COMO SE ASSOCIAR 
Segundo IAB Brasil, a capacitação e 

filiação do novo associado ajudará a 
fortalecer o mercado da publicidade di-
gital no Brasil. Entre outros benefícios, 
o novo integrante da Entidade poderá 
participar dos comitês virtuais e contri-
buir diretamente com suas ideias e su-
gestões. 

Se você é do mercado mídia intera-
tiva não perca tempo! Participe do IAB 
Brasil acessando o site da IAB Brasil e 
preenchendo o formulário.

O INÍCIO
Tudo começou por uma iniciativa do 

publicitário Toninho Rosa, que em 
1998 reuniu profissionais e empresas 
do meio e criou a AMI – Associação de 
Mídia Interativa com o objetivo de unir 
e desenvolver o mercado brasileiro de 
mídia interativa e publicidade online. 

Em 2006, a AMI se associou à maior 
associação mundial do setor, o IAB - In-
teractive Advertising Bureau e em 
2008, mudou sua razão social e passou 
a se chamar IAB Brasil.

O IAB INTERNACIONAL 
O Interactive Advertising Bureau 

(IAB) é uma organização de negócios 
de publicidade que desenvolve os pa-
drões da indústria, realiza pesquisas e 
presta apoio jurídico para a indústria de 
publicidade online. A organização re-
presenta um grande número de esta-
belecimentos mais proeminentes da 
mídia no mundo todo, mas principal-
mente nos Estados Unidos, Europa e 
America do Sul.

Fundado em 1996, o IAB (sede glo-
bal) está localizada em Nova York. Ran-
dall Rothenberg é o presidente e Chief 

Executive Officer (CEO) da organiza-
ção, e Patrick Dolan é o vice-presidente 
executivo e Chief Operating Officer 
(COO). IAB Europa, é uma coalizão de 
27 IABS nacionais em toda a Europa, e 
mais de 5500 empresas. Eles publicam 
anualmente Mediascope Europa, uma 
pesquisa de consumo de mídia de 
mais de 50.000 entrevistas de consu-
mo. O presidente da IAB Europa é Guy 
Phillipson, que também ocupa o cargo 
de presidente do IAB do Reino Unido.
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Edição Especial

Boas práticas comerciais 
que asseguram a livre 
concorrência

Em dezembro de 1998, os principais líderes da atividade publicitária fundam o CENP
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O CENP está completando 15 
anos  com um reconhecimen-
to raro em entidades que pro-

curam assegurar equilíbrio nas rela-
ções comerciais de setores diferentes 
mas que trabalham com a mesma e 
delicada matéria-prima – a comunica-
ção. Matéria nobre, reconheça-se, de 
importância fundamental para o con-
sumidor final, a população, trabalhada 
por anunciantes – que não constituem 
uma única categoria econômica –  veí-
culos de comunicação e agências de 
publicidade, com normas e práticas 
consagradas por um modelo que data 
entre nós do período de substituição 
das importações, os anos cinquenta do 
século, passado.

O delicado é a relação entre as par-
tes que atuam independentes mas 
que objetivam resultados comuns, 
qual seja a eficácia de comunicação 
que leve aos consumidores informa-
ções corretas sobre produtos e servi-
ços. E mais: assegure a liberdade de ex-
pressão e, nos tempos modernos, a 
saúde dos setores que criam, produ-
zem e distribuem os bens culturais.

O modelo brasileiro de publicidade 
assegura às Agências uma remunera-
ção que permite qualificar a comunica-

ção publicitária, com muita liberdade 
entre as partes para a opção do que é 
melhor em termos de criação/produ-
ção. Nasceu da experiência americana, 
pela qual os veículos de comunicação 
asseguram receitas às agências para 
que a parte principal da criação/produ-
ção publicitária seja de qualidade, sem 
a qual a sua existência, como veículos, 
estaria ameaçada ou subordinada aos 
interesses do estado. O que era sim-
ples na origem com a venda dos recla-
mes, tornou-se complexo e sofisticado 
a partir da segunda revolução indus-
trial, notadamente pós advento da tele-
visão, a pequena caixinha que trouxe o 
mundo todo, em imagem e som, para 
dentro da casa das pessoas, e continua 
sua evolução com as possibilidades 
que a tecnologia nos apresenta a cada 
momento.

No Brasil, no final dos anos cinquen-
ta do século passado, uma reunião de 
gente do mundo novo da publicidade, 
acordou as primeiras normas éticas de 
convivência e respeito entre as três 
partes, através de um código de ética, 
que vive até hoje e tem para nós, força 
de lei. De fato, o documento que trata 
do comportamento ético dos profissio-
nais da propaganda – de veículos, em-

presas anunciantes e agências – foi 
transformado em princípio legal da pu-
blicidade brasileira e deve ser respeita-
do, por ser lei.

Ele e a legislação posterior consa-
gram que os veículos devem fixar o per-
centual que incida sobre o valor nego-
ciado das veiculações da publicidade, 
abrindo mão daquela receita em favor 
das agências de publicidade, desde 
que elas sejam criadoras/produtoras 
das mensagens publicitárias e contem 
com permanente setor técnico que es-
tude, através de pesquisas de mídia, a 
realidade do mercado e o alcance/efi-
cácia dos veículos de comunicação.

O modelo, testado no mundo e 
mantido onde maior é a quota de liber-
dade de expressão (menor controle es-
tatal ou influência de grupos econômi-
cos sobre o conteúdo da comunicação) 
tem apoio e aceitação das três áreas, 
que atuam independentes. É bom para 
o anunciante, que tem uma estrutura 
especializada ao seu dispor, sob seu 
controle, com custo reduzido; para as 
agências, que atuam por ordem e con-
ta dos seus clientes; e, para os veículos, 
que disputam o mercado com base em 
sua qualidade de conteúdo e aceitação 
pública do que veiculam.
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A lei que trata da publicidade, até a 
década passada, já fixava, através de 
um decreto-regulamentador, o percen-
tual de desconto-padrão que o veículo 
era obrigado a fixar com base na sua 
lista de preços de inserção de publici-
dade. Com a abertura de mercado da 
última década, com a desregulação 
que marcou o período, passou a ser di-
reito dos veículos fixarem o percentual 
que entendam adequado como remu-
neração pelo trabalho da agência, 
abrindo a possibilidade, inclusive, de 
parte daquele percentual concedido 
pelo veículo à agência, ser transferido 
para o anunciante, como incentivo ao 
investimento que faz em publicidade.

A origem do CENP está nesta liber-
dade aberta no mercado publicitário, o 
que foi acordado pelas entidades na-
cionais representativas de veículos, 
anunciantes e agências de publicidade 
– ABA, ABAP, ABERT, ABTA, ANER, ANJ, 
CENTRAL DE OUTDOOR e FENAPRO – 
através de um documento-guia, as 
Normas-Padrão da Atividade Publicitá-
ria. A autorregulação, porém,  difere do 
que era praticado no passado em dois 
pontos principais: é compromisso de 
atuação com base na técnica, com exi-

gência de uso de pesquisas de mídia e 
assegura a liberdade de cada veículo 
em fixar o desconto-remunerador de 
agência, com o direito dos anunciantes 
de reversão de parte deste desconto, 
de acordo com o volume de investi-
mento que fazem a cada ano.

O CENP não tem qualquer interfe-
rência nas políticas internas de veícu-
los, agências e anunciantes, sendo, 
apenas,  um fórum de encontro de dis-
cussão sobre a atividade, e meio pelo 
qual as empresas e entidades associa-
das podem questionar matéria ética 
nas relações comerciais. Oferece, ain-
da, a seus associados, dois instrumen-
tos importantes de apresentação mer-
cadológica: o Comitê Técnico de Mídia, 
que estuda o mercado e credencia os 
Estudos de Informações de Mídia e ve-
rificação de circulação de veículos im-
pressos; e, com o BUP – Banco Único 
de Listas de Preços, um sistema pelo 
qual os veículos associados podem de-
positar as suas listas, cumprindo a de-
terminação legal de dar publicidade, 
para uso equânime do mercado, dos 
preços de veiculação de publicidade 
que praticam.

Pelo que fez em pouco mais de uma 

década de existência, o CENP recebeu o 
reconhecimento do poder público, atra-
vés de iniciativa legislativa, que lhe asse-
gurou competência para estudar, certifi-
car e fiscalizar as agências de publicida-
de, assegurando a sua capacidade de 
atendimento para o setor público.

Dos tempos do reclame à publicida-
de das redes sociais da internet, quan-
do a cultura do papel sofre a ameaça 
dos leitores eletrônicos, a comunicação 
continua a ser o mesmo e importante 
instrumento de conhecimento. Ela é 
instrumento de mercado para a satisfa-
ção de desejos, da mesma forma que 
assegura, através da impessoalidade, a 
liberdade de oferta da informação.

O CENP deseja ser um elo desta ca-
deia de virtudes, em favor da diversida-
de e do respeito humano.
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