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Com o objetivo de melhorar o 

ambiente das licitações públicas que 

envolvam agências de publicidade, o 

Sistema Sinapro/Fenapro lançou projeto 

que reúne uma série de materiais para 

dar suporte a todos os processos que 

devem ser seguidos em uma licitação 

pública. “Estamos reunindo os diversos 

conteúdos disponíveis em uma 

plataforma para facilitar as consultas 

e, principalmente melhorar o ambiente 

licitatório, e isto será uma importante 

referência para melhorar a atuação 

de todas as partes envolvidas nos 

processos de licitações”, disse Daniel 

Queiroz, presidente da Fenapro, ao 

Grandes Nomes da Propaganda. “Este é 

mais um serviço que o Sistema Sinapro/

Fenapro disponibiliza para o mercado a 

fim de orientar a administração pública, 

as empresas estatais e agências de 

publicidade sobre licitações de serviços 

publicitários”.

Denominado “Conteúdo de 

Orientação à Administração 

Pública sobre Licitações de Serviços 

Publicitários”, o projeto apresenta 

os diversos formatos de licitações 

públicas, incluindo modelos de editais, 

guias, manuais e vídeos que trazem 

explicações sobre leis, assim como o 

passo a passo do processo licitatório 

– desde a elaboração de editais até a 

contratação dos serviços.

Os materiais do projeto estão 

reunidos aqui:

https://bit.ly/3AbfqHH 

Conheça o projeto em detalhe:

https://bit.ly/3lmYc3O

A Abert lançou no final de agosto 

a campanha “Solidariedade, para 

quem tem fome, é um prato cheio”. 

A campanha está disponível para 

veiculação gratuita pelas emissoras 

de rádio e TV e pelas redes sociais. 

“O momento é de unir esforços para 

aliviar o sofrimento de famílias inteiras 

que passam por muitas dificuldades e 

necessitam do auxílio alheio”, diz Flávio 

Lara Resende, presidente da Abert. 

“Com esta campanha, esperamos 

sensibilizar aqueles que podem ajudar 

a levar um prato de comida à mesa 

desses brasileiros. Contamos com o 

apoio, adesão e veiculação de todas 

as nossas emissoras, em uma rede de 

solidariedade”.

A campanha conta com vídeo, spot 

para rádio e material para divulgação 

em sites, portais e redes sociais. As 

emissoras podem incluir suas marcas 

nas peças.

SISTEMA FENAPRO/ 
SINAPRO APOIA 
AdMINISTRAçãO 
PÚBLICA

ABERT TEM CAMPANHA POR SOLIdARIEdAdE

O que nós e nOssas entidades 
MantenedORas fizeMOs nas últiMas 

seManas Ou planejaMOs fazeR eM bReve

SIGA O CENP NAS 
REdES SOCIAIS

www.linkedin.com/company/cenp

www.twitter.com/o_CENP

Veja como participar em https://abert.org.br/solidariedade/

Leia o artigo de Marcelo Rech, 

presidente da ANJ

https://bit.ly/3tFcTTv

“Liberdade de 
imprensa todo 

mundo entende. É 
não haver ameaças 
ou censura contra 

jornalistas e veículos 
de comunicação, 
que, aliás, têm 

responsabilidade 
legal e ética pelo que 

difundem”



O Grupo de Mídia São Paulo está 

lançando o Mídia Dados Brasil 2021. 

Em sua 34ª edição, o anuário consolida 

informações sobre todos os meios de 

comunicação no país sob o impacto 

da pandemia. A publicação dá ênfase 

à rápida digitalização dos meios, com 

muitas informações sobre inovações 

no cenário da publicidade, como 

influenciadores, streaming de vídeo, a 

expansão do e-commerce, com novos 

sites e marketplaces, e podcasts.

“Aprender a pilotar com o avião 

no ar está na razão de ser do Grupo 

de Mídia São Paulo”, diz Lica Bueno, 

presidente do Grupo de Mídia. 

Segundo ela, a entidade segue em 

constante reinvenção e aprendizado. 

“Os desafios mais urgentes do 

profissional de mídia são, no momento, 

operar em real time e ampliar o 

entendimento da era digital pautada 

em dados. Todos precisamos ser 

híbridos e ainda mais ágeis. O mercado 

demanda dos profissionais de mídia, 

Lica Bueno, presidente do Grupo de 

Midia de São Paulo

Luciana Schwartz, conselheira do 

Grupo de Midia à frente do Mídia 

Dados desde 2007

em especial os que detêm experiência 

em planejamento estratégico, 

aperfeiçoamento em relação aos canais 

digitais, à mídia programática, à BI e 

gestão de redes sociais”, diz.

À frente da equipe responsável pela 

produção do Mídia Dados, Luciana 

Schwartz destaca a rápida reação da 

publicidade e da mídia num momento 

único. “Sob os impactos da Covid-19, 

buscamos nos adaptar a um cenário 

até então inimaginável. Nas agências, 

todos os segmentos se desdobraram, 

em especial a Mídia, tateando no 

escuro em busca de soluções que 

mantivessem a proximidade entre as 

marcas e seus consumidores numa fase 

de estresse máximo. O Mídia Dados 

2021 reflete em suas páginas parte dos 

esforços nesta direção”. 

Entre os dados compilados pela 

publicação estão pesquisas e estudos 

de empresas renomadas como Kantar 

Ibope, ComScore, Nielsen, Jovedata, 

IPC Marketing, IVC e Youpix. 

MÍdIA dAdOS 2021 FAZ 
BALANçO dOS IMPACTOS 
dA PANdEMIA NA MÍdIA 
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Agências certificadas
em 1/9: 

Painéis publicados pelo CENP-Meios: 

Entidade conveniada:

Veículos 
associados:

Entidades mantenedoras: 

Entidades aderentes: 

Rankings: 

Estudos de mídia 
credenciados: 

Voluntários:

Organismos:

ALGUNS NÚMEROS 
dO CENP 

O Midia Dados 2021 pode ser acessado em www.midiadadosgmsp.com.br/2021,
em https://www.gm.org.br/ e por aplicativos de celular
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Ctd

NO CENTRO DE UMA PRAÇA ONDE QUEM
QUISER DEBATER O DIGITAL É BEM-VINDO
patrícia Garrido acha que o seu papel principal como coordenadora do 
Comitê técnico digital é garantir a existência de um “canal de diálogo 
fluido, produtivo e conectado com os movimentos do mercado”

Quando assumiu em feve
reiro a coordenação do 
Comitê Técnico Digital, 

CTD, do CENP, Patrícia Garri
do sintetizou: “estamos aqui pa
ra muito diálogo, porque o digital 
não é um objeto pronto para ser es
tudado e desvendado, é algo vivo, 
complexo e em movimento e que 
por isso demanda diferentes pon
tos de vista para ser melhor com
preendido.”

Na definição dela, o CTD é “um 
fórum influente, formado por pes
soas parrudas, com experiências 
e visões muito distintas, como é 
próprio do digital em suas tantas 
vertentes. Nossas discussões pas
sam naturalmente por tecnologia, 
contratos, negociações, formação 
e ética. E nada impede que estes te
mas sejam ampliados, sempre ten
tando corresponder às necessida
des do mercado publicitário. Por 
isso é sempre importante manter 
os canais de diálogo o mais livres 
possível”.

Ela considera que um fórum for
te e fluido como o CTD deixa pa
tente a condição do CENP como 
uma praça importante para a dis
cussão do digital, assim como é pa
ra os demais temas da publicidade. 
“Entendo que é um super ganho 

discutir o digital no CENP, em co
locar o tema no centro das aten
ções da entidade”, diz Patrícia. “É 
importante destacar: o CENP es
tá conectado, tem contempora
neidade e frescor. O CTD é uma 
bandeira sinalizando que as ques
tões mais quentes do digital têm 
espaço no CENP. Falamos de veí
culos digitais, sejam provedores 
de conteúdo próprio ou platafor
mas, de mídia programática, de 

players de dados, mensuração e 
ativação de base, novos formatos 
e também dos players híbridos de 
varejo e serviços que vêm se posi
cionando também em mídia e, ca
da um deles traz sua contribuição 
para o CTD abarcar as diferentes 
nuances do digital. Temos repre
sentantes de tudo isso. Estas par
tes e muitas outras estão represen
tadas no CTD”.

Passados mais de sete meses da 

patrícia Garrido, coordenadora do Comitê técnico digital 
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sua posse como coordenadora, Pa
trícia segue firme no propósito de 
manter o CTD como uma praça 
ampla e acolhedora, na qual todos 
e todas que quiserem debater a mí
dia digital e seu impacto na ativi
dade publicitária são bemvindos 
e bemvindas.

A disposição de Patrícia para o 
diálogo passa até por uma certa 
relutância em definir quais são as 
pautas prioritárias do CTD. “Não 
que elas não existam, ou que nos
sas reuniões sejam de batepa
po, mas mais importante do que 
ter um tema é que tenhamos o ca
nal de diálogo fluido, produtivo 
e conectado com os movimentos 
do mercado. A mídia digital mu
da rápido e se agarrar a uma pau
ta rígida pode ser contraprodu
cente”, explica. “Além disso, o CTD 
atrai gente de todos os segmentos 
da mídia digital, com interesses 
múltiplos e não raro conflitantes 
e isso é essencial para captarmos 
os pontos de tensão do mercado, 
exatamente onde podemos agre
gar mais valor. Considero que meu 
principal papel como coordena
dora de um grupo amplo e diver
so como este é manter o diálogo 
aberto e produtivo, mesmo porque 
a coordenação não é um cargo em 
uma hierarquia; é uma tarefa, uma 
designação. Não sou chefe do CTD 
nem Páris, antes de mim, era”, diz 
ela, referindose ao seu anteces
sor, Páris Piedade Neto, que segue 
integrando o grupo e trabalhan
do hoje como Diretor de Mensu
ração de Valor na Natura &Co. “A 
coordenadora é uma facilitadora 
que se realiza quando vê o diálo

go se estabelecer, fluir e gerar re
sultados que sejam úteis de algu
ma maneira para a publicidade e 
para o CENP”.

A sólida formação de Patrícia 
no digital ajuda bastante neste de
safio. Formada em Administra
ção de Marketing, ela trabalhou 
na Microsoft, no Facebook, na 
Discovery e, desde março, no Nu
bank, onde é Diretora de Marke
ting de Produto e Insights. “Já tra
balho com digital desde 2011. Vi 
de perto várias revoluções nestes 
anos e tenho certeza de que ve
rei outras tantas. Entende por que 
não tenho tanta preocupação as
sim com a definição de cronogra
mas e pautas? 

Ao invés de pautas, Patrícia pre
fere dizer que o CTD aborda temas 
que são, no momento, mais rele

vantes para o mercado. “A iden
tificação e seleção dos temas nas
ce deste diálogo.”, diz ela. “Se eu 
tivesse de nomear um tema co
mo mais importante, diria que é a 
busca pela autorregulação do di
gital. Sim, eu sei: nem precisa me 
dizer que isso é muito difícil. Eu e 
meus colegas sabemos bem disso, 
mas lembrese que o digital é com
parativamente recémchegado à 
publicidade. Estamos em fase de 
aprendizado, aceitação e acomo
dação. Os interesses vão se combi
nando, em busca de um ambiente 
mais estável, amigável e produtivo, 
na melhor tradição da publicidade 
brasileira, onde sempre se buscou 
resolver problemas por conta pró
pria, por meio de autorregulação, 
de concórdia e parceria, sem esca
lálos para os poderes públicos”.

Patrícia comemora o engaja
mento crescente das agências di
gitais no CTD, bem como de no
vos participantes. “Só em nossa 
reunião de agosto, tivemos a pre
sença de três novos integrantes”, 
diz. “Eles trouxeram pontos que 
até já havíamos discutido antes, 
mas que, quando vistos por no
vos ângulos, podem demandar re
avaliações, importante ouvir. Nos
sa preocupação é sempre garantir 
assento para todos nesta enorme 
praça. O desafio é tornar a pra
ça mais inclusiva, mais porosa. Is
so é essencial porque há casos de 
players que, pela definição, são veí
culos, mas não se posicionam as
sim, e outros que não se qualificam 
como veículos, mas vêm pleitear 
esta condição”.

Tema frequente no CTD, a Re

O CTD atrai gente de 
todos os segmentos 

da mídia digital, com 
interesses múltiplos e 
não raro conflitantes 

e isso é essencial 
para captarmos os 

pontos de tensão do 
mercado, exatamente 

onde podemos 
agregar mais valor.”

patrícia Garrido



6 - CENP Em rEvista - Setembro, 2021

solução 01/2019 do CENP é sem
pre objeto de conversas. Apro
vada no 2º semestre de 2019, a 
Resolução reconhece como Veí
culos de Divulgação ou Comuni
cação para os efeitos da legislação 
“todo e qualquer ente jurídico in
dividual que tenha auferido recei
tas decorrentes da sua capacidade 
de transmissão de mensagens pu
blicitárias”. A Resolução atendeu 
a uma consulta formulada pelas 
mantenedoras Abap e Fenapro 
e foi amparada em parecer jurí
dico do escritório Sampaio Fer
raz Advogados. Quando da sua 
aprovação, foi delegado ao CTD a 
apresentação de proposições com 
vistas à sua aplicabilidade e con
sideração a respeito do seu méri

to. “A Resolução é um marco para 
a publicidade e em especial para 
o CTD”, diz Patrícia. “Temos usa
do bastante do nosso tempo para 
discutir a aplicabilidade do con
ceito de veículo”. 

O CTD também investe na dis
cussão de mensurações da mídia 
digital, no conceito de conteúdo 
editorial, que está sendo revisto 
e misturado com publicidade, e a 
interação decorrente, permitin
do um tracking dos consumido
res que se amplia continuamente, 
mas que também é objeto de legis
lação rigorosa. Pela diversidade, 
consensos são mais difíceis. Não 
há mais certo e errado. Precisa
mos entender os interesses de cada 
stakeholder. Há muitos atores ain

da dispersos no ecossistema. Em
presas novas e tradicionais estão 
se moldando aos cenários. Antes 
você não tinha abordagem desta 
natureza, o mix de mídia era igual 
a mídia de massa; agora é dirigi
do, mais assertivo”. Ela cita como 
exemplo o movimento de influen
ciadores e influenciadoras: “é toda 
uma riqueza e diversidade que ca
da vez mais anunciantes abraçam e 
que o digital torna possível”.

Quem falta atrair para a praça 
coordenada por Patrícia? “Ah! Fal
ta gente ainda”, diz ela. Há sempre 
novos atores neste ecossistema e 
esta é a beleza do digital. Estamos 
sempre procurando por eles e ten
tando atraílos para a praça. Aos 
poucos vamos conseguindo”.

Se eu tivesse de nomear 

um tema como mais 

importante, diria que é a 

busca pela autorregulação 

do digital. Sim, eu sei: 

nem precisa me dizer que 

isso é muito difícil”

patrícia Garrido

Ctd



O Comitê Técnico Digital, CTD, é um organismo 
criado pelo Conselho Superior para apoio técnico 
e assessoramento dos assuntos relativos à 
autorregulação na comercialização de mídia 
em ambiente de internet. É formado por dezoito 
membros, titulares e suplentes, dentre profissionais 
com atuação em publicidade na internet, 
constituído, paritariamente, por representantes 

de Agências, Veículos e Anunciantes aprovados 
pelo Conselho Superior. O CTD conta, ainda, com 
até três membros convidados, escolhidos pela 
coordenação e aprovados pelo Conselho Superior, 
tendo em vista o aprimoramento técnico do Comitê.
As reuniões ocorrem por demanda do Conselho 
Superior das Normas-Padrão, Diretoria Executiva 
ou por iniciativa do próprio Comitê.

VEÍCULO

COMITê TÉCNICO DIGITAL

AGêNCIA

INTEGRANTES:

• Aga Porada
• Camila Costa
• Carolina Morales
• Ezra Geld

DESDE:

13/05/21
14/08/18
09/04/19
13/05/21

EMPRESA:

• Agência África
• ID\TBWA
• I Comunicação
• IPG Mediabrands

ANUNCIANTE

INTEGRANTES:

• Bruno Campos
• Fabio Marão
• Guido Sarti
• Páris Piedade Neto
• Patrícia Garrido

DESDE:

09/04/19
08/10/19
23/04/19
09/10/17
08/10/19

EMPRESA:

• General Motors
–
• Grupo CCR
• Natura
• NuBank

INTEGRANTES:

• André Vinicius
• Bebeto Pirró
• Eduardo Perez
• Giselle Ghinsberg
• Rafael Davini

DESDE:

09/10/17
13/05/21
23/04/19
13/05/21
09/04/19

EMPRESA:

• Globo
• UOL - Universo Online
• Globo
• Walt Disney Company
• Revista Exame

ESPECIALISTA CONVIDADO

INTEGRANTES:

• Paulo Rogério Casas Arruda
DESDE:

09/10/17
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MantenedORas & ass0Ciadas

CONHEçA VENCEdORES dA MOSTRA dE 
COMUNICAçãO AGRO ABMRA

ABERT LANçA CARTILHA SOBRE LGPd

A Abert lançou cartilha sobre a Lei 
Geral de Proteção de Dados Pes
soais, LGPD, para auxiliar as emisso
ras de rádio e TV na adaptação de 
suas atividades à Lei, em vigor des
de setembro de 2020 e que a par
tir de agosto deste ano passou a ter 
sanções administrativas. A LGPD es
tabelece regras sobre o tratamento 
de dados pessoais de pessoas físicas 
e determina que as empresas imple
mentem medidas organizacionais e 
administrativas, observando todos 
os requisitos e controles previstos na 
atual legislação e em futura regula
mentação.

“A cartilha foi elaborada com o in
tuito de expor uma visão ampla sobre 
a nova lei, com informações estra
tégicas e específicas sobre sua apli
cação nas emissoras de rádio e TV, 
perante fornecedores, clientes, fun
cionários, ouvintes e telespectado

miação do agronegócio brasileiro, cuja 
prioridade é destacar exemplos do 
excelente trabalho de comunicação, 
mostrando o lado pujante do setor 
produtivo, dando assim sua contribui
ção para o constante aprimoramento 
das técnicas e da gestão da comuni
cação em marketing de um dos mais 
importantes setores da economia bra
sileira”, diz Jorge Espanha, presiden
te da ABMRA, entidade com mais de 
quatro décadas de atuação, que valo
riza, fomenta e defende a imagem do 
agro nacional.

Foram destacadas as campanhas e 
iniciativas mais criativas do agronegó
cio, veiculadas entre maio de 2019 e 
maio de 2021. Os premiados foram 
escolhidos por uma banca de doze 
jurados, especialistas dos mais varia
dos segmentos de comunicação en
tre os quais Caio Barsotti, presidente 
do CENP. No total, a Mostra recebeu 
217 campanhas e cases de comunica
ção, 40% mais do que na edição reali
zada em 2019. 

Veja lista completa dos premiados 
em www.abmra.org.br

A XIX Mostra de Comunicação Agro 
ABMRA, iniciativa da Associação Bra
sileira de Marketing Rural e Agrone
gócio, apontou os seus vencedores 
em meados de setembro, distribuin
do cinquenta prêmios, em doze cate
gorias divididas em Ouro, Prata e Bron
ze, sendo destacados o Anunciante do 
Período – a BASF –, a Agência do Pe
ríodo – a Santa Clara –, o Veículo do 
Período – o jornal Estadão – e o Profis
sional do Período – Carlos Alberto da 
Silva, o Carlão da Publique. 

“A Mostra é a mais completa pre

res”, explica Flávio Lara Resende, pre
sidente da Abert.

Faça download gratuito da carti
lha em

https://bit.ly/3zaOsib 
Aqui, você assiste ao vídeo onde 

Patrícia Marins e Fabricio da Mota Al
ves comentam a LGPD e a cartilha 
da Abert

https://bit.ly/39cw2Tj

+
Edição do Chacoalha debateu 

relações entre clientes e agências 
em tempo de home office. 

Chacoalha é uma iniciativa da 
Fenapro. Confira em

https://bit.ly/3tGBTdl

+
Abap assina manifesto pela 

harmonia dos três poderes. Leia 
íntegra do manifesto em

https://bit.ly/3zkX0Df

+
O Instituto Palavra Aberta e a 

Câmara dos Deputados realizam 
durante setembro uma série 
de ações nas redes sociais 

em homenagem ao mês da 
democracia. Mais em

https://bit.ly/3AdLiLH

Mais
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Cenp-MeiOs

INVESTIMENTO EM MÍDIA VIA AGêNCIAS
FOI DE R$ 7,3 BILHÕES NO 1º SEMESTRE
valor é 28% superior ao do mesmo período no ano passado. painel teve 
salto no número de participantes, para 234 agências, sendo 234 matrizes e 
49 filiais. em 2020, foram 213 matrizes e 50 filiais

OCENP divulgou em 2 de 
setembro dados do pai
nel CENPMeios referen

tes ao investimento em mídia via 
agências de publicidade no 1º se
mestre, que ultrapassou os R$ 7,3 
bilhões. O painel contou com 234 
agências, sendo 234 matrizes e 49 
filiais. No mesmo período do ano 
passado, foram 213 matrizes e 50 
filiais. Confira o share dos meios 

e das regiões do país na página ao 
lado.

Os dados do 1º semestre já incor
poram novidades recémanuncia
das, como os valores em dólar e a 
participação de agências não certi
ficadas que aderiram ao painel.

NOVIDADES

O CENPMeios já está receben
do informações de agências de pu

blicidade não certificadas. São qua
tro no momento: Jussi, iCherry, 
Mirum e Blinks Essence, todas 
agências digitais integrantes do 
Grupo WPP. “Toda agência é bem
vinda para enriquecer ainda mais o 
painel”, diz Caio Barsotti, presiden
te do CENP. “Quanto mais parti
cipantes, maior a contribuição do 
CENPMeios ao mercado publici
tário brasileiro”.

O Conselho Superior das Nor
masPadrão aprovou a participa
ção no CENPMeios de agências 
não certificadas no começo do ano. 
Para participar do painel, a agência 
precisa ser usuária de um sistema 
de gestão homologado – no mo
mento AdSolutions, Microuniver
so, Publi, VBS, iClips e Operand 
–, o que torna possível o envio dos 
dados ao CENP, mediante coman
do exclusivo e expresso da agên
cia. Para integrar o painel, basta a 
agência assinar um termo de ade
são, no qual há o compromisso de 
enviar os dados nos prazos combi
nados, atendendo também a algu
mas recomendações no preenchi
mento dos Pedidos de Inserção. “Se 
a agência é usuária dos softwares 

VÍDEO EXPLICA O 
CENP-MEIOS 

MAIS SOBRE O CENP-MEIOS

https://www.youtube.com/watch?v=F3RiK3n8PJ8&t=2s

O CENP lançou recentemente 
um vídeo que apresenta em deta
lhes o sistema. Confira:

Todas as informações da nova rodada do CENPMeios em https://cenp.com.br/cenp-meios?id=20

Em https://cenp.com.br/cenpmeiosapresentacao são encontrados: 
 Dados de investimento a partir de 2017 
 As perguntas mais frequentes sobre o CENPMeios 
 As agências participantes do painel 
 Os membros do CTCM, Comitê Técnico CENPMeios, formado 
por representantes de Anunciantes, Agências e Veículos e que super
visiona toda a operação.
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28,2%
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GRáFICO TODOS OS MEIOS

CENTRO-OESTE

2,2%

NORDESTE

4,9%

NORTE

1,2%

SUDESTE

17,9%

MERC. NACIONAL

8,5%

SUL

27,5%

INVESTIMENTOS EM MÍDIA, REALIZADOS POR
234 AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, POR MEIO DE COMUNICAÇÃO

PUBLICADO EM SETEMBRRO / 2021

     Jan-Jun/2021

 Meio Valor Faturado (000) Share

 Cinema    R$ 18 0,0%
 Internet    R$ 2.071.623 28,2%

 Valor faturado (000) Share

Áudio R$ 5.914 0,3%

Busca R$ 174.125 8,4%

Displays e outros R$ 1.150.581 55,5%

Social R$ 563.729 27,2%

Vídeo R$ 177.274 8,6%

 Jornal    R$ 138.278 1,9%

 OOH/Mídia Exterior   R$ 552.368 7,5%

 Rádio    R$ 288.229 3,9%

 Revista    R$ 31.249 0,4%

 Televisão Aberta   R$ 3.900.407 52,9%

 Televisão por Assinatura   R$ 384.391 5,2%

Total    R$ 7.366.563

nOta tÉCniCa dO CtCM

1 – O CENPMeios é um painel compos
to com dados do investimento em mídia 
das principais agências do país, com uma 
representatividade e robustez sem parale
lo no mercado internacional (EUA e Eu
ropa). Em seu quinto ano, é monitorado 
pelo CTCM – Comitê Técnico CENP
Meios* que reúne especialistas e dirigen
tes representantes de Anunciantes, Agên
cias e Veículos. Em cada ano e em cada 
painel, a quantidade de agências partici
pantes sofre alterações não sendo possível 
comparações entre os períodos. 
2 – As informações fornecidas pelas agên
cias são aquelas dos PIs efetivamente exe
cutados pelos veículos, de forma consoli
dada por meio, período, estado e região, 
sem que o CENP tenha acesso a qualquer 
outra informação de cliente ou veículo. 
3 – Desde 2019, os dados de investimen
to no meio internet são disponibilizados 
em cinco segmentos: Busca, Social, Ví
deo, Áudio e Display/Outros, segundo o 
preenchimento dos Pedidos de Inserção 
(PI) pelas agências. Os investimentos em 
publicidade nas plataformas digitais dos 
veí culos dos meios Jornal, Revista e TV 
por Assinatura foram alocados nos res
pectivos meios. 
4 – O CENPMeios contou com a verifica
ção da KPMG para análise de integridade 
e segurança do sistema.
*CTCM – Comitê Técnico CENPMeios é 
organismo de apoio técnico ao Conselho 
Superior das NormasPadrão, responsável 
pela implantação do sistema e seus desdo
bramentos.

Todas as informações da nova rodada do CENPMeios em https://cenp.com.br/cenp-meios?id=20

homologados pelo CENPMeios, 
a decisão de adesão é simples, sem 
qualquer necessidade de investi
mento ou custo”, explica Caio. Ca

so a agência opere em um sistema 
não homologado, há possibilidade 
de homologação.

As agências não certificadas inte

ressadas em aderir ao CENPMeios 
podem enviar email para cenp
meios@cenp.com.br ou telefonar 
para 11 4858 8043, ramal 2368.

INVESTIMENTOS EM MÍDIA, REALIZADOS POR 234 AGÊNCIAS 
DE PUBLICIDADE, POR REGIõES
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Cenp-MeiOs

“ESTAMOS EM MEIO AO FURACÃO E, 
AINDA ASSIM, ANUNCIANTES REAGIRAM”
O publicitário joão Oliver, coordenador do Comitê técnico de Mídia do 
Cenp, comemora os bons resultados do Cenp-Meios e espera que eles se 
mantenham no 2º semestre. “temos motivos para esperanças”, diz ele

CENP em Revista: O que achou 

dos números do CENP-Meios no 

1º semestre?

João Oliver: Devem ser come
morados, e muito. Eles sinalizam 
uma forte recuperação do investi
mento publicitário em relação ao 
mesmo período de 2020, com um 
crescimento de 29%.

Mas eles ainda são inferiores ao 

obtido em 2019, quando o painel 

contava com um pouco menos de 

agências.

É verdade, mas considere que nós 
ainda estamos em pandemia, sem 
contar todos os outros problemas 
da economia, da política e da socie
dade. Comparar 2021 com o passa
do não é justo. Estamos ainda em 
meio ao furacão e, mesmo assim, 
os anunciantes reagiram investin
do em comunicação e em seus ne
gócios. Este crescimento apontado 
pelo CENP Meios contrasta com o 
primeiro semestre de 2020 que foi 
um reflexo direto do início da pan
demia de Covid19.

Não podemos analisar 2021 sem 
lembrar de tudo o que aconteceu 
no Brasil desde o ano passado, já no 
1º trimestre. A pandemia desenca
deou inseguranças e incertezas que 
foram muito além da questão sani

tária – e ainda vivemos neste cená
rio. Em alguns aspectos, ele está até 
piorando, veja o caso da inflação, 
da crise hídrica, dólar etc.

Como julga a reação da comu-

nicação brasileira como um todo 

à pandemia?

Foi uma reação muito qualifica
da, de acordo com a maturidade 
do mercado brasileiro. Foi uma re
ação de todos os elos da indústria 

da comunicação, desde o primei
ro momento, expondo recomen
dações responsáveis, apoiadas nas 
melhores evidências cientificas e ti
rando largo proveito da paixão do 
brasileiro pelo digital. Vimos is
so logo nos primeiros dias da crise 
com a onda das lives, o crescimen
to do mercado de streaming/vídeo 
on demand, que reuniu num úni
co movimento artistas, produtores, 
anunciantes e agências, atraindo 
imensos contingentes de público. 

Esta mobilização teve consequ
ências sociais poderosas, seja pa
ra a conscientização das pessoas 
quanto à prevenção da Covid19, 
seja para angariar doações que fi
zeram a diferença para muitos, en
quanto as autoridades acertavam o 
auxílio emergencial. Num segun
do momento, vimos a indústria da 
comunicação cumprir com exce
lência seu papel de bem informar 
a população, impondo um freio à 
maré das notícias falsas. Imagine o 
que seria do país sem uma impren
sa ciente das suas responsabilida
des, forte, independente e extrema
mente competente.

E a publicidade neste cenário?

Saiuse muito bem. Anuncian
tes e agências foram peças centrais 

joão Oliver, coordenador
do Comitê técnico de

Mídia do Cenp
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na onda das lives e, num segundo 
momento, na articulação de movi
mentos solidários, iniciativas que 
seguem até hoje, com as campa
nhas da Abap pela vacinação, da 
Abert pela doação de alimentos, só 
para citar duas das mais recentes. 
Esta é uma parte da reação. Outra, 
que vimos com clareza agora, no 
CENPMeios do 1º semestre e mes
mo no final do ano passado, foi a 
crença dos anunciantes na publici
dade – eles ampliaram seus investi
mentos neste ano – e das agências, 
que foram buscar este dinheiro nos 
seus clientes (crescimento orgâni
co), com novos negócios e os trans
formaram em campanhas que rea
limentam o processo. 

A publicidade está puxando o 

consumo?

Sim, podemos dizer que sim, na 
medida em que está bem infor
mando o consumidor e, na medi
da do possível, restaurando a con
fiança deles. Mas, de novo, este tem 
sido um trabalho de toda a indús
tria (agências, clientes e veículos). 
Vimos as audiências de todos os 
meios dispararem em meio à cri
se da Covid.

A população soube onde deve
ria buscar a melhor informação, 
nos canais digitais, no jornalismo 
da TV Aberta, nos canais de hard
news da TV Paga, isto refletiu em 
bons números para os meios. 

E, em meio a isso tudo, vimos a 

internet crescer ainda mais.

Sim. O Brasil tem um caso de 
amor pelo digital, pelas redes so
ciais, pelos vídeos, basta ver o nú

mero de celulares na população e 
a facilidade com que interagimos 
com eles. Somos um dos países que 
mais consome o meio digital, seja 
em horas, em usuários de redes so
ciais, enfim, estão sempre conecta
dos. E esta conexão tem seu peso 
quando analisamos a participação 
dos canais digitais no bolo publici
tário, do peso dos veículos online 
na construção de toda a cadeia de 
consumo digital.

Isso se reflete no CENP-Meios. 

Exato. Mais um crescimento ex
pressivo do share da internet, para 

28%, depois de ter atingido 22% no 
ano passado e 20% em 2019.

Até onde pode ir o share do 

meio?

O céu é o limite, e um indicador 
da força do digital foi o forte cres
cimento do ecommerce duran
te a pandemia: crescemos o pre
visto para os próximos três, quatro 
anos em questão de meses. O digi
tal trouxe novas formas de negócio 
e, junto, muitos investimentos pu
blicitários. 

Em muitos mercados internacio
nais, como Estados Unidos e Reino 
Unido, a internet já é, há um bom 
tempo, o meio de maior participa
ção. Isso tende a se concretizar por 
aqui nos próximos anos. O peso da 
TV Aberta em nosso mercado ain
da é grande, temos um modelo sin
gular de TV que é diferente dos de
mais, temos a quarta maior TV do 
mundo, por exemplo.

Do ponto de vista da publicida-

de, o crescimento do digital sig-

nifica a queda dos demais meios?

Não necessariamente. Todos os 
meios seguem importantes no pla
nejamento de comunicação das 
marcas. Claro que o momento, ago
ra, é do digital, inclusive pela ação 
muito proativa e responsável dos 
seus principais veículos em prol do 
crescimento e do desenvolvimento 
do meio, inclusive com investimen
tos fortes na formação do mercado, 
como outros meios fizeram antes, 
TV Aberta com a aferição de audi
ência, TV por assinatura, que trou
xe a verticalização dos conteúdos 
(jornalismo, esportes, filmes, sé
ries, documentários têm seu espa

Anunciantes e 
agências foram peças 

centrais na onda 
das lives e, num 

segundo momento, 
na articulação 

de movimentos 
solidários, iniciativas 
que seguem até hoje, 
com as campanhas da 
Abap pela vacinação, 
da Abert pela doação 
de alimentos, só para 
citar duas das mais 

recentes. Esta é uma 
parte da reação”

joão Oliver
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ço em N canais diferentes), o pro
jeto do Mapa OOH etc.

Todos os meios, com exceção 
das revistas, cresceram em relação 
a 2020. O cinema, por exemplo, 
duramente afetado pelas medidas 
de restrição à pandemia cresceu, 
OOH também.

E temos de levar em conta tam
bém o fato de todos os veículos 
de todos os meios estarem digita
lizando as suas operações em rit
mo acelerado e seguirem gerando 
conteúdos que são dominantes, re
alimentando o processo. Este mo
vimento dura ainda muito tempo. 

Isso vale também para as redes 

sociais?

Sim, vale. Tem sido um aprendi
zado ao mesmo tempo muito desa
fiante e estressante, inclusive para 
a publicidade. Estamos repensan
do todos os fundamentos da nossa 
atividade, a começar pela questão 
do direcionamento das mensagens 
publicitárias, o que se tornou uma 
possibilidade muito mais concreta 
com as redes sociais. 

Mas ainda assim, os outros meios 
seguem relevantes, basta ver co
mo os eventos da TV, por exemplo, 
movimentam as redes sociais. Os 
brasileiros amam a internet, amam 
ficar online, amam as redes sociais 
– somos um dos países que mais 
cresce as redes sociais.

O que acha do CENP-Meios, em 

seu quinto ano?

Deve ser motivo de orgulho, mais 
um, para nossa atividade. O CENP

Meios é uma tempestade benéfica 
perfeita. Ele ocupa uma lacuna im
portante, deixada pelo InterMeios, 
e foi além. É um painel representa
tivo e idôneo, que continua cres
cendo, inclusive, agora, com agên
cias não certificadas, formando um 
painel muito relevante e represen
tativo, o mais próximo possível da 
realidade do mercado. O CENP

Meios também expressa um grau 
de confiança muito elevado, se ori
ginando na totalização dos PIs das 
agências participantes, sem indivi
dualização dos dados de clientes, 
marcas e agências. Creio que isso 
não teria sido possível sem o aval 
do CENP, que construiu a sua res
peitabilidade tijolo a tijolo, desde a 
sua fundação.

É um trabalho a muitas mãos, 
construído com calma e método, 
a partir de metodologia confiável e 
com segurança dos dados. inclusi
ve com auditorias externas. Quan
do você pensa em tudo o que teve 
de ser superado para chegarmos a 
este número, vemos a importância 
do CENPMeios no mercado bra
sileiro.

O que espera para este semes-

tre?

Que seja tão bom quanto o 1º. Te
mos motivos para esperanças. Ve
jo anunciantes e agências muito ati
vas, boas perspectivas pelas datas, 
como Natal e Black Friday, acredi
to num cenário de crescimento no 
mesmo nível que tivemos até ago
ra, mesmo com todos os problemas 
à nossa volta.

Noto um consumidor mais emo
cional e menos racional, menos 
contido, que pode até perceber si
nais negativos na economia, mas 
que está mais disposto a ousar no 
consumo, até como forma de bus
car superação de tudo pelo que es
tamos passando. Acho que, no final 
das contas, é isso o que o CENP
Meios do 1º semestre revela.

Em muitos mercados 
internacionais, como 

Estados Unidos 
e Reino Unido, a 

internet já é, há um 
bom tempo, o meio de 

maior participação. 
Isso tende a se 

concretizar por aqui 
nos próximos anos. O 
peso da TV Aberta em 
nosso mercado ainda 
é grande, temos um 
modelo singular de 

TV que é diferente dos 
demais, temos a quarta 
maior TV do mundo, 

por exemplo”

joão Oliver
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Dudu Godoy,

vice-presidente 

da Fenapro e do 

CENP 

Gustavo Bastos, 

presidente da Abap 

do Rio de Janeiro

Phelipe Pógere, 

presidente do 

Sinapro do Rio de 

Janeiro

Ruy Dantas,

diretor da Abap 

nacional e 

presidente da 

Abap - Paraíba

O CENP-Meios nasceu de uma necessidade 
premente de obtermos dados confiáveis do 

investimento publicitário brasileiro. Isto 
vem se consolidando a cada ano. Seja pela 

confiança dos dados, seja pela sua utilidade. 
O importante é a participação efetiva 

das agências brasileiras nesse projeto. 
A entrada de novas agências é um marco 
importante para essa nova fase do CENP-

Meios. Os dados serão melhor aproveitados 
e necessitados pela nossa indústria, quanto 
maior o engajamento dos atores envolvidos 
– sejam Agências, Anunciantes, Veículos e 
novos players, melhor serão os resultados

da publicidade brasileira.” 

Ter um Raio X do mercado, sem ruídos,
claro, ali na nossa frente, ajuda muito nas 

análises e no planejamento. E o crescimento 
de agências participantes nos mostra

que todo o mercado enxerga essa 
importância.”

O CENP-Meios é uma importante iniciativa 
no mercado publicitário porque traz 

verdadeiramente transparência de dados, 
sigilo das informações sensíveis de Agências, 

Anunciantes e Veículos, dados regionais 
e garantia ampla de participação de todos 
do mercado. Isso permitirá cada vez mais 
analisarmos os movimentos do mercado, 
os investimentos efetivos em cada meio, 
comprovará a importância e relevância do 

setor para a economia nacional, permitindo 
análises regionais. Passa a ser uma importante 

ferramenta do mercado, para o mercado e
que valoriza o mercado”.

O CENP-Meios mostra esse novo momento 
que a entidade vive. O novo ranking de 
agências por estado é uma das mais 

importantes conquistas dos mercados 
regionais. O Brasil tem realidades distintas 

em cada região, tanto do ponto de vista 
cultural quanto econômico e a forma como 

foi estruturado evidencia essas diversidades 
dentro de um país tão grande.”

LIDERANÇAS DA PUBLICIDADE COMENTAM O 
CENP-MEIOS DO 1º SEMESTRE
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A ECONOMIA DA BAHIA CONTA COM A 
PUBLICIDADE, QUE CONTA COM O CENP

aRtiGO

estruturada para entender as ne
cessidades das empresas que que
rem anunciar e, a partir daí, criar 
campanhas que atraiam a aten
ção dos consumidores em poten
cial, convencendoos dos benefí
cios oferecidos e os levando até à 
loja ou ao site de ecommerce. A 
publicidade é um ciclo comple
to, que começa nas páginas deste 
jornal, por exemplo, e que nunca 
acaba, pois ela tem como desafio 
maior criar um laço entre a em
presa anunciante e o consumi
dor que vai além do ato de consu
mo: publicidade boa é aquela que 
constrói um relacionamento dura
douro e benéfico para quem vende 
e para quem compra.

Já dá para perceber que fazer 
publicidade eficiente não é traba
lho fácil. Logo, o desafio é esco
lher bem uma agência como par
ceira, que seja profissional, ética e 
competente. O CENP ajuda nes
sa escolha.

Há mais de vinte anos, o CENP 
oferece a Certificação de Quali
ficação Técnica para agências de 
publicidade de todo o país. Para 
obtêla, a agência passa por um 

Todo mundo sabe que a pu
blicidade é um poderoso 
impulsionador da econo

mia, um fato mais do que com
provado por vários estudos e pes
quisas. O ato de consumir começa 
em grande medida pela publici
dade, seja para escolher o produ
to ou serviço que deseja, seja para 
escolher o local onde ele será ad
quirido. Com a publicidade, a so
ciedade funciona muito melhor, e 
a democracia também.

Toda empresa, não importa o 
seu tamanho ou ramo de ativida
de, cresce melhor e mais rápido se 
anunciar os seus produtos, servi
ços e ideias, expondose aos con
sumidores de forma correta e efi
ciente. Publicidade correta é algo 
que todos entendemos. Já comu
nicar com eficiência é algo que de
manda especialização, experiência 
e uso intensivo de técnicas.

É exatamente isso o que ofere
cem as agências de publicidade. 
Elas ajudam os anunciantes a pla
nejar, criar e veicular publicidade 
que atinja os consumidores quan
do eles estão em busca de pro
dutos e serviços. Uma agência é 

leia artigo de Caio barsotti, presidente do 
Cenp, publicado em 24 de agosto pelo jornal 
a tarde, e depois reproduzido em outras 
publicações da bahia

Publicidade eficiente 
não é trabalho fácil. 

Logo, o desafio é 
escolher bem uma 

agência como parceira, 
que seja profissional, 
ética e competente. 

O CENP ajuda nessa 
escolha”

Caio barsotti 
presidente do Cenp
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“Estudos recentes da PwC e o Ad 
Spend Report da Dentsu sobre o 
mercado brasileiro apontam para 
um retomada nos patamares pré
pandemia”, explica Mario D’Andrea, 
presidente da ABAP, em entrevista 
ao Propmark:

https://bit.ly/3ka5xEp

Anunciantes nordestinos e 
também das outras regiões  do 
país e que querem expandir 
os seus negócios nos estados 
do Nordeste estão contratando 
agências de publicidade locais, 
informa reportagem do jornal Valor 
Econômico. 

A reportagem cita numerosos 
casos de empresas anunciantes que 
optaram por agências nordestinas, 
reconhecidas como mais habilitadas 
em adaptar a linguagem das 
campanhas aos consumidores. Entre 
os cases citados estão os da Baterias 
Moura, Pitú, Home Center Ferreira 
Costa, Hapvida, Pague Menos e O 
Boticário.

A região concentrou 4,9% dos 
investimentos publicitários do 

país no painel CENPMeios do 
1º semestre, superando a Região 
Sul, que ficou com 4,4% dos 
investimentos. 

O jornal cita também dados da 
Kantar Ibope, segundo os quais 
comércio, serviços e administração 
pública são os setores que mais 
anunciam na região. O principal 
meio utilizado é a TV aberta, com 
veiculação regional, que recebe 
cerca de 85% dos investimentos 
com publicidade. A maior parte fica 
nas capitais. Salvador, Fortaleza e 
Recife dividem aproximadamente 
67% do bolo regional.

Confira a reportagem do Valor 
Econômico

https://glo.bo/3EhHifB

EMPRESAS PREFEREM AGÊNCIAS NORdESTINAS 
PARA ANUNCIAR NA REGIãO

RETOMAdA dA 
PUBLICIdAdE NO 
BRASIL 

na MÍdia Artigos de interesse publicados nas 
últimas semanas

rigoroso processo, demonstrando 
que conta com profissionais devi
damente habilitados nas discipli
nas publicitárias essenciais e aten
de a uma série de exigências legais 
e técnicas, como o compromis
so de possuir e utilizar estudos e 
pesquisas de mídia, que ampliam 
a eficiência das suas recomenda
ções aos anunciantes. Além dis
so, a agência de publicidade certi
ficada pelo CENP se compromete 
com vários aspectos éticos do re

lacionamento comercial.
A Certificação de Qualificação 

Técnica do CENP é reconhecida 
pelo mercado e, mais do que uma 
distinção, ela passou a ser mui
to importante para os anuncian
tes e também para os veículos de 
comunicação, que identificam a 
qualidade e seriedade das agên
cias certificadas, a tal ponto que o 
legislador público tornou lei, em 
2010, a necessidade da certifica
ção do CENP para que uma agên

cia de publicidade preste serviço a 
contratantes públicos.

Resumindo: publicidade é in
dispensável, a Certificação de 
Qualificação Técnica do CENP 
também. Conte com a publicida
de para consumir melhor, con
te com a publicidade para ven
der mais, conte com o CENP para 
certificar as agências que ajudam 
consumidores e anunciantes, ala
vancando a economia da Bahia e 
do Brasil.
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Esta edição da CENP em 
Revista chega enriqueci

da pela contribuição de Patrí
cia Garrido e João Oliver, dois 
dos quase trezentos voluntários 
que se dedicam à autorregula
ção éticocomercial no CENP.

Eles coordenam os trabalhos
do CTD e do CTM, organismos 

para apoio técnico e assessoramento dos assuntos rela
tivos à autorregulação na comercialização de mídia no 
ambiente digital e pela análise das solicitações de cre
denciamento de fornecedores de insumos, entre outras 
atividades. Nos dois Comitês, assim como no Comitê 
Técnico CENPMeios, este coordenado por Salles Ne
to e dedicado à gestão do nosso painel de investimento 
publicitário via agências, ocorrem ações especialmente 
importantes para a autorregulação. Como bem explica 
Patrícia, os comitês do CENP sediam negociações entre 
players muito diferentes entre si, em sua formação e inte
resses. Nem por isso, se furtam ao diálogo, a única pon
te capaz de proporcionar a cada um deles uma travessia 
para o futuro alinhada com o que há de melhor na ativi
dade publicitária. 

Como fórum destes e de outros diálogos relevantes pa
ra a publicidade, o CENP apenas continua a tradição da 
atividade de sempre conversar aberta e lealmente sobre 
os seus problemas e necessidades, em busca de pontos 
comuns capazes de reunir da melhor forma possível os 
interesses dos Anunciantes, Agências e Meios. 

Se isso tem sido possível no CENP, é em grande parte 
por conta do trabalho de Patrícia, João e de todos os vo
luntários que dedicam seu tempo, talento, inteligência e 
conhecimentos à causa da autorregulação. Ficam aqui 
os nossos melhores reconhecimentos a cada um deles.

Caio Barsotti

UM RECONHECIMENTO
AOS VOLUNTÁRIOS
DA AUTORREGULAÇÃO




