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CADA REAL INVESTIDO EM 
PUBLICIDADE RENDE MAIS DE 

OITO VEZES À ECONOMIA

A próxima edição da CENP em Revista, que circula no começo de novembro, terá versão impressa 

com a íntegra do “O Valor da Publicidade no Brasil”, além das opiniões e comentários do mundo 

político e publicitário do estudo. Garanta seu exemplar escrevendo para info@cenp.com.br
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O Lions Creativity Report, divulgado 

em meados de setembro, posicionou 

o Brasil como o terceiro mais criativo 

do mundo, atrás de Estados Unidos 

e Reino Unido. O parâmetro para 

a classificação são os números de 

Leões conquistados e menções em 

shortlists nos Festivais de Criatividade 

de Cannes em 2020 e 2021.

 Leia mais no Meio&Mensagem: 

https://bit.ly/3lzTfGb

Marcelo Rech, presidente da ANJ, 

em recente artigo para o jornal Valor 

Econômico com o título “Um tributo à 

verdade”, comentou a premiação de 

Maria Ressa e Dmitry Muratov com o 

Nobel da Paz. 

“Maria e Dmitry são os primeiros 

vencedores do Nobel por exercerem 

plenamente o jornalismo, uma 

atividade tão machucada por crescentes 

dificuldades econômicas, intimidações 

e tentativas de descrédito em tantos 

lugares da Terra. No fundo um tributo 

à verdade, poucas vezes um Nobel da 

Paz pareceu tão justo, apropriado 

e necessário para a estabilidade”, 

escreveu Marcelo. Leia a íntegra do 

seu artigo:

https://glo.bo/2YXPNfR

PUBLICIDADE Do 
BrAsIL É A 3ª MAIs 
CrIATIVA Do MUnDo

o noBEL DA PAZ PrEMIA o JornALIsMo PLEno

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/cenpwww.twitter.com/o_CENP

Alexandre Zaghi Lemos, em 

editorial do Meio&Mensagem, 

comentando o estudo “O valor da 

publicidade no Brasil”

https://bit.ly/3iVmlhF

Armando Ferrentini, em editorial no PropMark

https://bit.ly/3v6nuYi

“A essência da publicidade brasileira
é o seu viés criativo. Esse olhar tropicalizado 
chamou a atenção do mercado internacional 

nos principais festivais globais.
Diante dos gigantes, a simplicidade de 

execução de ideias ganhou aderência ainda 
maior com o enxugamento de orçamentos 
em países acostumados a usar as grandes 
produções como suporte para chamar a 

atenção das audiências dos
canais de mídia”

“Publicidade é 
ingrediente decisivo na 
dinâmica do consumo, 

que mantém vivos 
inúmeros outros 

setores, e à maior 
competitividade, que 

sustenta a evolução das 
empresas e a corrida

por inovação”



Lideranças dos Sinapros e capítulos 

locais da Abap de cinco estados 

– Mato Grosso, Pernambuco, Rio 

de Janeiro, Ceará e São Paulo – 

estão engajadas no momento para 

veiculação da campanha “Agência 

de publicidade não é tudo igual”. 

“Estamos nos estágios finais de 

negociação. A expectativa é que as 

peças entrem no ar nas próximas 

semanas”, informa Caio Barsotti, 

presidente do CENP.

Concebida voluntariamente pela 

MariaSãoPaulo, a campanha visa 

alcançar anunciantes e veículos 

de comunicação, a partir de uma 

abordagem estado a estado.

A campanha, sempre contando 

com o apoio e parceria dos Sinapros 

e capítulos da Abap de cada estado, 

começou a ser divulgada em 

fevereiro em Minas Gerais. Depois 

disso, Bahia, Paraná e Rio Grande do 

Sul juntaram-se a ela.

Caio explica que “Agência de 

publicidade não é tudo igual” 

tem objetivo triplo: ampliar o 

conhecimento sobre o valor das 

agências certificadas, fortalecer seus 

diferenciais e engajar as próprias 

agências que já têm certificação na 

promoção de valor da Certificação 

de Qualificação Técnica concedida 

pelo CENP. “A ideia é realçar como 

é mais seguro, em vários aspectos, 

operar com uma agência certificada. 

Se a agência possui o certificado 

do CENP há todo o amparo do 

ambiente de autorregulação ético-

comercial”, diz Caio.

COMO PARTICIPAR DA CAMPANHA

A partir do acordo do Sinapro 

e Abap com o CENP – já que as 

peças publicitárias são adaptadas 

a cada estado – qualquer veículo 

de comunicação pode participar da 

campanha. Elas são disponibilizadas 

no hotsite https://cenp.com.br/

campanha onde é possível conhecer 

as bases da campanha, ver o vídeo 

e os diferenciais oferecidos pela 

Certificação de Qualificação Técnica 

e tirar dúvidas sobre como obtê-la.

MAIs EsTADos DEVEM ADErIr À CAMPAnHA 
“AGÊnCIA DE PUBLICIDADE nÃo É TUDo IGUAL”
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O valOR da publiCidade nO bRasil

CADA REAL INVESTIDO EM PUBLICIDADE
RENDE MAIS DE OITO VEZES À ECONOMIA
estudo inédito da deloitte encomendado pelo Cenp e lançado no final 
de setembro mede o forte impacto da publicidade para os negócios, 
economia e sociedade

Cada real investido em publi-
cidade em 2020 gerou 8,54 
reais para a economia bra-

sileira. A conclusão é do estudo “O 
valor da publicidade no Brasil”, en-
comendado pelo CENP à Deloitte 
e que já foi feito no Reino Unido e 
outros países. “O efeito multiplica-
dor do investimento em publicida-
de já é bem conhecido tanto pelos 
anunciantes quando pelos estudio-
sos do assunto”, diz Caio Barsot-
ti, presidente do CENP. “O estudo 
da Deloitte reafirma esta certeza e 
baliza o fator de multiplicação da 
publicidade no Brasil, mesmo em 
um ano marcado por enormes de-
safios em razão da tragédia da pan-
demia”. 

“Investir em publicidade sempre 
foi um bom negócio”, diz Daniel 
Queiroz, presidente da Fenapro, 
Federação Nacional das Agências 
de Propaganda. “Quando asso-
ciado a uma agência, o anuncian-
te consegue construir a sua marca, 
aumentar as suas vendas e susten-
tar a sua estratégia de atuação no 
mercado”.

O estudo baseou-se em dados 

Conheça a íntegra do estudo “O valor da publicidade no Brasil”, disponível também em inglês e espanhol:
https://cenp.com.br/deloitte/O_valor_da_publicidade_no_Brasil

te da ABAP, o estudo comprova, em 
números, o que a entidade vem de-
fendendo há anos: “a enorme im-
portância da publicidade na geração 
de riquezas para o país. A publici-
dade não beneficia apenas os anun-
ciantes e veículos, ela traz enormes 

da Kantar Ibope Media e CENP-
Meios e apurou que o investimen-
to em mídia no ano passado, da 
ordem de R$ 49 bilhões, foi acom-
panhado por um aumento do PIB 
estimado em R$ 418,8 bilhões. 

Para Mario D’Andrea, presiden-
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benefícios econômicos para o PIB 
brasileiro, cria empregos, dissemina 
a informação. É a indústria que im-
pulsiona as outras indústrias”.

Já Clarissa Gaiatto, diretora da 
Deloitte, explica que o estudo en-
comendado pelo CENP é o mais 
abrangente levantamento sobre 
o impacto da publicidade na eco-
nomia do Brasil. “Compilamos, 
no relatório, os dados econômicos 
mais relevantes do setor a partir 
de entrevistas com líderes da pu-
blicidade no Brasil, representando 
agências, veículos de comunicação, 
entidades do setor, anunciantes, 
consultorias em marketing e insti-
tutos de pesquisas. O resultado traz 
um mapeamento rico e fundamen-
tal para que se entenda sobre os be-
nefícios da publicidade, os desafios 

e tendências do setor, bem como 
comportamento dos consumido-
res”, destaca.

TRANSFORMAÇÕES
O estudo da Deloitte, ainda, re-

conhece as transformações pelas 
quais passa a publicidade, com no-
vos meios e formas de consumo do 
conteúdo publicitário e uma diver-
sificação crescente de meios, mí-
dias e percepções dos consumi-
dores. A isso se soma quantidade 
crescente de conteúdo e de estímu-
los que as pessoas recebem, o que é 
um desafio à publicidade, para que 
seja relevante e conveniente. 

A pandemia, nota o estudo, 
criou dinâmicas e acelerou algu-
mas transformações. A TV, por 
exemplo, teve picos históricos de 
consumo e 75% dos recordes de 
audiência dos últimos cinco anos 
ocorreram em 2020. O consumo 
de vídeo online também foi acen-

IMPACTOS POSITIVOS

Outros impactos positivos para a economia e socieda-
de são apontados pelo estudo da Deloitte. Por exemplo:

• a publicidade financia os meios de comunicação, 
apoiando a liberdade de expressão, importante pilar da 
democracia.

• A publicidade gera e sustenta muitos empregos em di-
versos segmentos. Em 2019, segundo dados do Ministério 
da Economia, cerca de 435 mil pessoas possuíam vínculo 
empregatício em segmentos direta ou indiretamente rela-
cionados à atividade.

• A publicidade promove a cultura, a educação e o en-
tretenimento, sendo a mais importante fonte de receita da 
maioria dos veículos de comunicação. Também apoia os es-
portes por meio do patrocínio de eventos, atletas e clubes 
esportivos. Isso vale também para eventos culturais.

• A atividade estimula a competitividade ao oferecer op-
ções aos consumidores, informar preços e disponibilidades, 
apresentar inovações e internacionalizar marcas. 

• Também é indispensável para que as empresas anun-
ciantes construam valor para suas marcas, aumentem recei-

tas e sustentem as suas estratégias corporativas.
• O conteúdo publicitário promove a disseminação de 

informação e influência para a adoção de novos compor-
tamentos socialmente positivos e que maximizam o bem-
estar do consumidor.

• O investimento publicitário está em franco crescimen-
to no Brasil: entre 2001 e 2020, a taxa de crescimento 
anual composta dos investimentos em publicidade foi de 
4,5% acima da inflação do período.

A próxima edição da CENP em Revista, 
que circula no começo de novembro, terá 
versão impressa com a íntegra do “O Valor 
da Publicidade no Brasil”, além das opini-
ões e comentários do mundo político e pu-
blicitário do estudo. Garanta o seu exem-
plar impresso da revista escrevendo para: 
info@cenp.com.br

O efeito multiplicador 
do investimento em 
publicidade já é bem 

conhecido tanto pelos 
anunciantes quando 

pelos estudiosos
do assunto”

Caio barsotti 
presidente do Cenp
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AS VIRTUDES DA PUBLICIDADE 
PARA A SOCIEDADE E PARA A 
ECONOMIA 

Todos sabem que o valor da publicidade vai muito além 
das relações de consumo. Na economia, que assegura 
crescimento e paz social, por exemplo, estudo inédito da 
Deloitte, encomendado pelo CENP, Conselho Executivo 
das Normas-Padrão, mostra que cada real investido em 
publicidade gera R$ 8,54 na economia brasileira. Levan-
do-se em conta que o investimento publicitário em 2020 
foi de R$ 49 bilhões, temos um retorno para o PIB de qua-
se R$ 420 bilhões, mesmo em meio à pandemia.

Trata-se de um caso clássico do chamado efeito domi-
nó: a publicidade, ao promover maior competitividade 
entre os anunciantes, estimula o consumo e o aumento 
da produtividade. As cadeias de valor de cada anuncian-
te são ativadas em benefício da economia e da socieda-
de. Uma explicação detalhada sobre os cálculos está no 
estudo da Deloitte, já realizado no Reino Unido, Austrá-
lia e Portugal, entre outros países. 

Segundo dados de 2019, quase meio milhão de pes-
soas trabalham direta ou indiretamente na atividade pu-
blicitária no Brasil. O que mais impressiona no estudo da 
Deloitte é saber que, em 2020, no mais desafiador perío-
do da pandemia, o setor conseguiu manter esse desem-
penho, tanto na produção publicitária como no suporte 
à produção nos meios de comunicação e entretenimen-
to que veiculam publicidade.

O levantamento da Deloitte vai além e menciona outras 
contribuições. Uma das principais é a disseminação de in-
formação e influência para a adoção de novos compor-
tamentos positivos, maximizando o bem-estar das pes-
soas. Este efeito benéfico pode ser visto com facilidade 
durante a pandemia.

E a democracia? Ela entra nesta equação? Entra sim, e 
traduz bem o nível de responsabilidade de nossa ativida-
de. Em muitos casos, a publicidade é a única ou a princi-
pal fonte de financiamento de jornais, revistas, emisso-
ras de rádio e TV, sites e redes sociais. Como há mais de 
100 mil anunciantes no Brasil, o financiamento dos veí-
culos é naturalmente pulverizado, tornando possível o 
exercício da indispensável liberdade de imprensa – sem a 

qual não existe democracia – pois não são dependentes 
de umas poucas fontes de receita. A alternativa de um 
veículo que não financie a sua existência e continuidade 
pela publicidade é o recurso ao investimento público. Is-
so, certamente não por coincidência, é comum em paí-
ses considerados não democráticos e onde não existe a 
liberdade de imprensa.

O estudo da Deloitte lembra ainda que é a publicidade 
que provê parte substancial do financiamento a ativida-
des culturais, de entretenimento e esportivas. Além disso, 
destaco uma outra virtude: desde os anos 50, a publicida-
de cultiva com máximo zelo a sua autorregulação priva-
da, exercida por meio de organizações nacionais de ética, 
como o Conar, Conselho Nacional de Autorregulamenta-
ção Publicitária, e o CENP, este dedicado a disseminar bo-
as práticas ético-comerciais entre anunciantes, agências 
de publicidade e meios de comunicação. Em ambos os 
casos, estas organizações desoneram Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário em prol da sociedade, numa jornada de-
safiadora, porém crescente. 

As conclusões do estudo da Deloitte contribuirão pa-
ra uma melhor e mais aprofundada compreensão a res-
peito do valor da publicidade brasileira. Sem dúvida um 
contraponto às mais de duas centenas de projetos de lei 
no Congresso Nacional, todos visando limitar o espaço 
da publicidade que, nunca será demais lembrar, tem pro-
teção constitucional semelhante à reservada para a im-
prensa. 

Se assim o fez, é porque o legislador entendeu a rele-
vância econômica e social da publicidade. É importante 
que esta relevância continue a ser preservada. O consu-
midor, a economia, a sociedade e a democracia brasilei-
ra agradecem.

Leia artigo de Caio Barsotti para o Poder360

(https://bit.ly/3FDUZWM), comentando os resultados 

do estudo “O valor da publicidade no Brasil”, 

encomendado pelo CENP à Deloitte

O valOR da publiCidade nO bRasil
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tar Ibope Media, segundo os quais, 
desde 2001, os investimentos em 
mídia seguiram uma tendência de 
crescimento no Brasil, o que colo-
ca o país entre os que mais inves-
tem em publicidade no mundo: em 
2019, o Brasil apareceu em 7º lugar 
no ranking global.

No período analisado, os valores 
estimados com compra de publici-
dade se tornaram cada vez mais re-
levantes no Brasil, e atingiram R$ 
49 bilhões em 2020, com uma taxa 
de crescimento de 4,5% acima da 
inflação do período.

A Deloitte destaca também o re-
conhecimento internacional da 
publicidade brasileira. Fruto da 
combinação de seus talentos com 
um modelo saudável e equilibra-
do de negócios, a produção pu-
blicitária no Brasil é reconhecida 
internacionalmente por sua qua-
lidade e criatividade. De acordo 
com ranking da WARC Creative 
100, o país ocupa o terceiro lugar 
na classificação mundial de publi-
cidade mais criativa. Em 2019, o 
Brasil recebeu 85 troféus no Fes-
tival Internacional de Criativida-
de de Cannes10, sendo o terceiro 
país em maior número de premia-
ções na mais reconhecida premia-
ção de publicidade no mundo.

METODOLOGIA
Para estimar o impacto da pu-

blicidade na atividade econômi-
ca, a Deloitte utilizou um modelo 
econométrico que analisa a corre-
lação entre valor bruto investido 
em compra de mídia e o PIB bra-
sileiro. O modelo foi desenvolvi-
do pela Deloitte no Reino Unido 

vimento socioeconômico do país. 
Adicionalmente, contempla três 
outros temas: o valor da publicida-
de, a atividade durante a pandemia 
e seu futuro no Brasil.

A Deloitte partiu de levantamen-
tos similares já realizados por ela 
no Reino Unido, Portugal, Nova 
Zelândia e Austrália. Aqui, o estudo 
inclui entrevistas com mais de 40 li-
deranças da publicidade em todos 
os seus elos, pesquisas qualitativas, 
revisão de literatura sobre o tema, 
coleta e análise de dados e constru-
ção de modelos econométricos.

INVESTIMENTO EM 
PUBLICIDADE 

O estudo cita os dados da Kan-

tuado com a pandemia. Para a pu-
blicidade, a emergência sanitária 
significou queda de cerca de 20% 
nos investimentos em mídia rea-
lizados por agências de publicida-
de em 2020.

A Deloitte estima que as transfor-
mações nas preferências dos con-
sumidores continuarão ocorrendo, 
assim como nas estratégias de pro-
dução e entrega publicitária e nos 
controles aplicados à publicidade. 
Segundo o estudo, novos tipos de 
mídia irão adquirir maior partici-
pação nos investimentos em publi-
cidade, compondo uma estratégia 
integrada de múltiplos canais, en-
quanto novas preferências e com-
portamentos do consumidor irão 
definir formas diferentes de intera-
ção da publicidade com a audiência.

Num cenário de prazo mais lon-
go, tecnologias como inteligên-
cia artificial, internet das coisas e 
5G estarão mais presentes no pla-
nejamento e na produção da pu-
blicidade, enquanto os dados am-
pliarão sua relevância na tomada 
de decisões. Ao mesmo tempo, li-
mites éticos se tornarão cada vez 
mais relevantes e desafiadores com 
o crescimento da publicidade digi-
tal e da capacidade de captação de 
dados de usuários. 

Tudo, conclui o estudo, exige que 
a publicidade esteja permanente-
mente aberta a inovações.

O ESTUDO
O estudo “O valor da publicida-

de no Brasil” teve como objetivos 
reunir e analisar dados de merca-
do que demonstram a dinâmica e 
o impacto do setor no desenvol-

Investir em 
publicidade sempre 
foi um bom negócio. 
Quando associado 
a uma agência, o 

anunciante consegue 
construir a sua marca, 

aumentar as suas 
vendas e sustentar a 

sua estratégia
de atuação no 

mercado”

daniel queiroz, 
presidente da fenapro



de na Austrália, em 2015, obteve 
0,03 em uma amostra de 13 países 
desenvolvidos, enquanto a publi-
cação da Nova Zelândia, de 2017, 
observou um coeficiente de 0,04 
em uma amostra de 35 países.

A contribuição da publicidade 
para a geração de empregos é po-
sitiva e relevante. Para contabili-
zar os empregos sustentados pela 
publicidade, os segmentos mape-
ados foram divididos entre aque-
les que possuem relação direta e 
aqueles que têm relação indireta 
com a publicidade. Essa separa-
ção foi pensada considerando que 
os segmentos diretamente rela-
cionados à publicidade são aque-
les que possuem 100% da receita 
proveniente desse setor, tais como 
agências, rádio e TV aberta e noti-
ciário gratuito.

Já os segmentos com relação 
indireta são aqueles que, embo-
ra participem do ecossistema, 
são parcialmente suportados pe-
la publicidade, seja por apoiarem 
a atividade ou por veicularem pu-
blicidade. São exemplos TV por 
assinatura, jornais, revistas e ci-
nema.

Segundo dados da Relação 
Anual de Informações Sociais 
(RAIS), do Ministério da Econo-
mia, a publicidade gera mais de 
196 mil empregos e sustenta parte 
de atividades econômicas que em-
pregam cerca de 240 mil pesso-
as. Quando somados os segmen-
tos diretos e indiretos chega-se ao 
número de 435.370 empregos di-
reta ou indiretamente relaciona-
dos à publicidade.

valente a 6% do PIB.
O resultado da análise está ali-

nhado aos resultados obtidos em 
outros estudos similares. O estu-
do britânico de 2012 – que inclui 
17 países, entre eles o Brasil – ob-
teve coeficientes entre 0,06 e 0,09. 
O estudo realizado pela Deloit-
te sobre o mercado de publicida-

e adaptado no Brasil para validar 
o impacto da publicidade no con-
texto do país. O estudo levou em 
conta dados da Kantar Ibope Me-
dia, selecionada por conta de sua 
abrangência amostral e pela série 
histórica do levantamento, aos do 
CENP-Meios para gerar a estima-
tiva dos investimentos.

A modelagem da Deloitte confir-
ma que há uma correlação positiva 
entre investimento publicitário e 
crescimento do PIB. Melhores re-
sultados do PIB estimulam a ati-
vidade econômica e novos inves-
timentos, o que alimenta um ciclo 
de crescimento que incentiva ain-
da mais os investimentos publici-
tários. Assim, é de se esperar que 
os efeitos da publicidade na eco-
nomia sejam crescentes.

Ainda que os tempos sejam de-
safiadores, com um comporta-
mento de desaceleração do cres-
cimento do PIB na última década, 
a publicidade manteve a sua capa-
cidade de multiplicar o valor nela 
investido. O modelo econométri-
co estima que 1% de crescimento 
no investimento publicitário es-
tá associado a um crescimento de 
0,06% no PIB per capita. Isso sig-
nificou, em 2020, que a cada R$ 
1 aplicado na publicidade iden-
tificou-se um incremento de R$ 
8,54 na economia como um to-
do. Considerando que, naquele 
ano, a compra de espaços publici-
tários nos principais meios e ve-
ículos totalizou R$ 49 bilhões, o 
impacto estimado da publicidade 
na economia brasileira foi de R$ 
418,8 bilhões no período, o equi-

O valOR da publiCidade nO bRasil
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O estudo comprova, 
em números, o que 

a entidade vem 
defendendo há anos: a 

enorme importância da 
publicidade na geração 
de riquezas para o país. 

A publicidade não 
beneficia apenas os 

anunciantes e veículos, 
ela traz enormes 

benefícios econômicos 
para o PIB brasileiro, 

cria empregos, 
dissemina a informação. 

É a indústria que 
impulsiona as outras 

indústrias”

Mario d’andrea,
presidente da abap
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+
APP Brasil completou 84 anos 
de bons serviços à publicidade 

brasileira. Veja no Grandes 
Nomes da Propaganda:

https://bit.ly/3v4Cypo

+
Todo o conteúdo apresentado no 
FEST’Up 2021, iniciativa da APP 
Brasil, está disponível no site da 

entidade. Confira:
https://bit.ly/3ayQhvb

+
Veja “Os Bastidores do 

Jornalismo”, documentário do 
Instituto Palavra Aberta, em 

cooperação com a Unesco, para 
promover o entendimento do 
jornalismo e os cuidados que 
devem ser tomados com a 

informação antes de
torná-la pública.

https://bit.ly/3DA2hZT

+
+ A ESPM lançou no final de 

setembro seu campus Glória – 
Villa Aymoré, no Rio de Janeiro. 

https://bit.ly/3v6UMXs

+
Jornal Valor Econômico chama a 

atenção para crescimento
da mídia OOH.

https://glo.bo/3jcUUQs

Mais

PArA AProXIMAr CrIAnÇAs 
E JoVEns DA IMPrEnsA 

A Semana é uma realização do jor-
nal Joca, correalização do Instituto Pa-
lavra Aberta e do Jeduca e tem o apoio 
da Abap, Abert, Aner, ANJ e Abraji.

Saiba mais em
http://www.semanadaimprensa.com.br/

A 1ª edição da Semana da Impren-
sa no Brasil acontece entre 25 e 31 
de outubro e tem como objetivo infor-
mar e aproximar crianças e jovens do 
funcionamento da imprensa. A ideia é 
que, com esse contato e as informa-
ções levadas diretamente às escolas 
sobre o fazer jornalístico, os estudan-
tes sejam estimulados a uma reflexão 
posterior sobre o conteúdo trabalhado 
e as discussões realizadas sobre a im-
prensa e seu papel.
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Leia artigo de Daniel Queiroz, presidente da Fenapro no PropMark

https://bit.ly/3iXv7LR

“As agências precisam cada vez mais se tornar 
especialistas nos consumidores-alvo dos seus clientes, 
viabilizando entregas mais impactantes e efetivas. o 

talento criativo continua sendo diferencial, mas a visão 
e a atuação mais estratégica que traduz este domínio 

de conhecimento mercadológico em inteligência 
de negócio para seus clientes são a verdadeira 

diferenciação que as agências precisam promover em 
todo o processo de transformação”
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CONHEÇA EM DETALHES A POLÍTICA 
DE PRIVACIDADE DE DADOS DO CENP
O Cenp está comprometido não apenas com a formalidade da lei, mas 
com o seu espírito, motivo pelo qual atribui grande importância ao uso 
correto dos dados pessoais

O 
CENP está concluindo a 
implantação da sua polí-
tica de privacidade de da-

dos, em consonância com a Lei Ge-
ral de Proteção de Dados, LGPD, 
para informar e esclarecer as práti-
cas relacionadas a coleta, utilização 
e formas de tratamento de dados de 
seus clientes e parceiros de negócio. 
“Estamos estudando o tema desde 
2019”, explica Caio Barsotti, presi-
dente do CENP.

A Lei estabelece direitos aos titu-
lares em relação ao uso de seus da-
dos pelas organizações, cujo trata-
mento deve ser norteado por uma 
série de princípios, em especial o da 
transparência. “Estamos compro-
metidos não apenas com a formali-
dade da lei, mas com o seu espírito, 
motivo pelo qual atribui grande im-
portância ao uso correto dos dados 
pessoais, respeitando direitos, pri-
vacidade e confiança dos nossos in-
terlocutores”, diz Caio. “Não pode-
ria ser diferente numa entidade que, 
como a nossa, tem como objetivo 
principal a difusão de boas práticas”.

Veja a seguir os itens da Política 
de Privacidade de Dados.

Dados coletados e tratados 
O Cenp trata os dados pessoais 

com estrita observância às finalida-
des a que se destinam. Os tipos de 
dados pessoais, as finalidades dos 
tratamentos e as respectivas cate-
gorias de titulares de dados são os 
seguintes:

• O CENP pode coletar dados 
de currículo enviados espontanea-
mente por quem tem interesse em 
se candidatar a uma vaga na entida-
de. Eles serão armazenados em se-
gurança e eliminados de tempos em 
tempos, conforme a Política de Re-
tenção da empresa. 

• O CENP pode coletar dados 
dos visitantes que espontaneamente 
preencham o formulário “Fale Co-
nosco” com a finalidade de se co-
municar com o CENP, para que seja 
possível responder à solicitação, da 
mesma forma com visitantes que es-
pontaneamente preencham os for-
mulários “Cadastre-se: faça parte 
do nosso mailing e receba notícias 
sobre CENP e o mercado publicitá-
rio”, de associação e credenciamento 
ao CENP, com a finalidade de con-
tribuírem com a análise para a qua-

lificação dos parceiros credenciados 
ou de obter o Certificado de Quali-
ficação Técnica. 

Ao navegar pelo site do CENP, a 
pessoa poderá ter acesso a websi-
tes e plataformas de terceiros atra-
vés de links específicos que podem 
coletar e tratar dados pessoais, so-
bre os quais não temos nenhuma 
ingerência. 

• O CENP mantem cadastros de 
associados, fornecedores e parceiros 
estritamente para realizar contatos e 
executar rotinas financeiras, admi-
nistrativas e operacionais. 

Uso de Cookies 
Quando uma pessoa visita o si-

te do CENP, são inseridos iden-
tificadores (cookies) no navega-
dor ou dispositivo desse usuário, 
que nos informam sobre a sua in-
teração com as páginas e recursos 
do site. Os cookies podem ser es-
senciais, analíticos, de funcionali-
dade, de terceiros, de publicidade, 
permanentes ou de sessão, e po-
dem servir para diversas finalida-
des, como permitir navegar entre 
páginas de forma eficiente, arma-

Conheça a Política de Privacidade do CENP em
https://cenp.com.br/downloads/Politica-de-Privacidade.pdf
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zenar preferências, aprimorar a ex-
periência do usuário, segmentar o 
envio de publicidade, gerar dados 
estatísticos, dentre outras funcio-
nalidades. Certos cookies permi-
tem que o site identifique a presen-
ça do usuário apenas durante sua 
visita; outros permitem que o site 
“se lembre” do usuário quando ele 
entra novamente na página, identi-
ficando seu idioma preferido, a re-
corrência de suas sessões, além de 
outras variáveis relevantes para en-
riquecer a experiência do usuário. 
Alguns cookies podem armaze-
nar dados pessoais que tenham si-
do informados pelo usuário através 
de formulários, tais como nome, e-
mail e número de telefone, como 
também seu navegador, endereço 
IP e dados de localização. 

É possível ajustar o navegador pa-
ra recusar todos ou alguns cookies, 
ou para alertá-lo quando sites confi-
guram ou acessam cookies. Se a pes-
soa utiliza diversos dispositivos para 
acessar o site do CENP, é importan-
te certificar-se de que o navegador 
de cada dispositivo esteja configu-
rado para atender às preferências de 
cookies. Ao desabilitar ou recusar 
cookies, algumas partes do site po-
derão se tornar inacessíveis ou não 
funcionarem adequadamente.

Compartilhamento com terceiros 
Na execução de suas atividades, 

o CENP pode compartilhar dados 
pessoais com terceiros e parcei-
ros com a finalidade de armazena-
mento dos dados. O CENP possui 
um sólido programa de governan-
ça em privacidade de dados e, sob 
nenhuma hipótese, comercializa 

dados pessoais ou os compartilha 
com terceiros sem um propósito 
legítimo ou em desconformidade 
com as legislações aplicáveis e que 
estejam em consonância com seu 
papel frente à autorregulação ético-
comercial do mercado publicitário, 
norteado pelas Normas-Padrão da 
Atividade Publicitária e outras nor-
matizações complementares, todas 
disponíveis em seu site.

Tempo de retenção dos dados 
A não ser conforme especifica-

mente indicado em sua Política, 
de modo geral, os dados pessoais 
tratados pelo CENP permanecem 
armazenados pelo tempo de du-
ração do relacionamento do titu-
lar com a entidade, ou pelo tempo 
necessário aos propósitos legíti-
mos do CENP.

Segurança da informação 
O CENP armazena os dados pes-

soais em servidores próprios e de 
terceiros, tendo pleno compromis-
so com a segurança e envidando o 
esforço necessário na busca da pre-
servação da integridade e privaci-
dade dos dados pessoais.

Exercício de direitos em relação 
aos dados pessoais

Aqueles que interagirem com o 
CENP têm o direito de solicitar a 
confirmação da existência de tra-
tamento de seus dados pessoais, 
acesso aos dados, correções, ano-
nimização, bloqueio ou eliminação 
de dados desnecessários, portabili-
dade ou eliminação dos dados etc., 
conforme previsto na legislação.

Exercício de direitos em relação 
aos dados pessoais

Para qualquer comunicação so-
bre o tratamento de dados pesso-
ais, fazer contato com o Encarrega-
do de Proteção de Dados do CENP, 
Sr. Ernesto Makoto Morita, pelo e-
mail privacidade@cenp.com.br

Revisão da Política de Privacidade 
Os termos da política de privaci-

dade de dados do CENP poderão 
ser atualizados ou adaptados pe-
riodicamente, para que reflitam as 
atividades da entidade e para que 
estejam sempre em conformidade 
com a legislação e com as melhores 
práticas de privacidade e proteção 
de dados pessoais.
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SINAIS DE REAÇÃO E MAIS OTIMISMO
ENTRE AGÊNCIAS DE TODO O BRASIL
nova rodada da pesquisa do sistema sinapro/fenapro colheu dados junto 
a quase trezentas agências. 39% delas responderam ter aumentado os 
seus faturamentos no 3º trimestre 

Nova rodada da pesquisa 
VanPro, lançada no final 
de setembro, confirma for-

tes sinais de reação, já apontados 
pelos números do CENP-Meios do 
1º semestre, que mostrou um cres-
cimento no investimento publicitá-
rio via agências de 28% em relação 
ao mesmo período de 2020.

Iniciativa do sistema Sinapro/Fe-
napro, a VanPro ouviu quase tre-
zentas agências em todo o país; 
39% delas responderam ter aumen-
tado os seus faturamentos no 3º tri-
mestre, enquanto 30% permanece-
ram nos mesmos patamares. 

Estes números são maiores do 
que os observados no 2º trimes-
tre, quando 62% das agências res-
ponderam ter conseguido man-
ter ou ultrapassar o faturamento, 
na comparação com o mesmo pe-
ríodo no ano passado. “A retoma-
da é crescente e está em consonân-
cia com o crescimento apontado 
pelo CENP-Meios”, disse Daniel 
Queiroz, presidente da Fenapro, ao 
Meio&Mensagem.

Outro sinal de otimismo: o índi-
ce de agências que enxergam me-

Veja os resultados da VanPro do 3º trimestre e também das rodadas anteriores da pesquisa:
https://bit.ly/3DiP87o

lhores perspectivas saltou de 57%, 
chegando a 64% no trimestre. “A 
pesquisa mostrou que os maiores 
impactos da pandemia já foram su-
perados e as perspectivas de futuro 
são muito melhores. As empresas 
não podem viver sem comunica-
ção”, afirmou Daniel ao Prop Mark. 
Ele prevê que, em 2022, as perspec-
tivas serão ainda mais positivas. 
“O cenário é instável e imprevisí-
vel, mas os empresários não espe-

ram. Não dá para esperar. Então, 
vamos em frente”. O presidente da 
Fenapro festeja o avanço da vacina. 
“Apesar das novas variantes, não 
acredito que vamos viver novas on-
das por conta da vacina. Vamos en-
cará-las com mais tranquilidade”.

Daniel destacou que durante a 
crise da pandemia, as agências de-
ram suporte para o desenvolvimen-
to do setor e muitas parcerias. “O 
empresariado abraçou as mudan-

AS AGÊNCIAS POR REGIÃO

Centro-Oeste 11,95%

Nordeste 34,81%

Norte 4,10%

Sudeste 37,20%

Sul 11,95%

Confira a localização das 293 
agências de publicidade que 
participaram da nova rodada 
da pesquisa VanPro
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ças na operação e no desenvolvi-
mento dos profissionais. Além dis-
so, houve um equilíbrio contratual; 
84% das agências disseram que o 
relacionamento foi, em algum grau, 
de parceria, de entrega”. 

Entre os desafios para o futuro 
próximo, as agências indicaram a 
busca do equilíbrio entre demanda 
e remuneração. Segundo a pesqui-
sa, 41% avaliam que há uma rela-
ção justa para esta equação de 50% 
ou mais da carteira de clientes, en-
quanto 55% afirmam que existe so-
brecarga de demandas e apenas 7% 
relatam que têm alguma folga ope-
racional. Para Ana Celina Bueno, 
diretora da Fenapro, esses núme-
ros mostram oportunidade de re-
negociação da remuneração junto 
aos clientes. Apesar disso, 84% das 
agências consideram satisfatório o 
relacionamento com as empresas 
atendidas. Só 4% admitem diver-
gências, enquanto as demais apon-
tam neutralidade nas relações. 

Em relação a mecanismos de ges-
tão e desempenho das lideranças, 
o VanPro mostrou que é preci-
so avançar para preservar o enga-
jamento das equipes: metade das 
agências considera moderado o ní-
vel de motivação das equipes e 43% 
consideram o engajamento alto ou 
muito alto. 

No dia a dia das agências, pre-
valecem as práticas de gestão con-
solidadas e tradicionais, como o 
planejamento estratégico (65%) e 
orçamentário (59%) e acompanha-
mento de indicadores/KPI (28%), 
seguidas por aquelas que tratam da 
gestão de RH, como feedback ge-
rencial (48%), avaliação de desem-
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COMO fOI A VARIAÇÃO DA SUA RECEITA NO 2º TRIMESTRE 
DE 2021 EM COMPARAÇÃO COM O 2º TRIMESTRE DE 2020?

38,91%

31,40%

29,69%

Minha receita aumentou

Minha receita diminuiu

Minha receita se manteve 
estável

QUAL O AUMENTO DA RECEITA NO 2º TRIMESTRE DE 
2021 EM COMPARAÇÃO COM O 2º TRIMESTRE DE 2020?

17,54%

35,96%

15,79%

9,65%

6,14%

14,91%

até 10%

até 20%

até 30%

até 40%

até 50%

acima de 10%

COMO VOCÊ AVALIA O NÍVEL DE TENSÃO/ESTRESSE DA 
SUA EQUIPE HOJE?

4,44%

24,91%

47,78%

18,77%

4,10%

Muito baixo

Baixo

Médio

Alto

Muito alto

0,68%

1,71%

27,30%

55,29%

15,02%

Muito ruim

Ruim

Mediano

Bom

Muito bom

COMO ESTá O CLIMA DE TRABALHO NA SUA AGÊNCIA?
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Interrompe
as atividades

Muito
ruim

Ruim Estável Boa

43,00%

Muito
boa

Não consigo
prever

QUAL A PERSPECTIVA DE fUTURO  
PARA A SUA AGÊNCIA

0,34% 0,34%

4,44%

26,28%

20,82%

4,78%

43,00%

penho (46%), programa de remu-
neração variável (30%) e pesquisa 
de clima (25%).

Iniciativas estruturadas de de-
senvolvimento vêm em terceiro 
lugar (22%), com planos de desen-
volvimento individual, no mesmo 
patamar de programas de desen-
volvimento gerencial e de lideran-
ça (22%), seguidos por progra-
mas de mentoria interna (17%). 
Práticas ligadas ao relacionamen-
to com clientes vêm em quarto lu-
gar, com pesquisas de satisfação e 
NPS (20%) e uso de CRM (14%). 
Práticas mais ousadas, como ges-
tão ágil (18%), OKRs (14%) e ava-
liações 360º (13%), aparecem em 
penúltimo lugar no levantamen-
to, sendo que as práticas relaciona-
das à inovação, como design sprint 

(8%), colegiados de inovação (7%) 
e hackathons (6%), vêm em últi-
mo lugar.

Entre as agências consultadas, 
71% afirmam que as equipes são 
impactadas por altos níveis de es-
tresse e tensão. As equipes com 
maior nível de tensão atuam no 
grupo de empresas com receita aci-
ma de R$ 10 milhões, sendo apon-
tado como muito alto por 47% de-
las; 43% como médio e os demais 
10% como baixo. Essa questão foi 
motivo de alerta lançado em agos-
to pela Abap e Abradi, Associação 
Brasileira de Agentes Digitais.

Esses dados se correlacionam 
com os níveis de estresse — entre 
os entrevistados que reportam es-
tresse alto ou muito alto, apenas 
21% avaliam a motivação das equi-

pes como alta ou muito alta. Já en-
tre as empresas que reportaram es-
tresse baixo ou muito baixo, 64% 
avaliaram a motivação das equipes 
como alta ou muito alta.

No primeiro semestre, o turnover 
foi inferior a 5% do quadro de co-
laboradores em 41% das agências, 
enquanto em 32% delas, ficou en-
tre 5% e 15%, e, em 27% das agên-
cias, foi superior a 15% no período.

A absoluta maioria das agências 
consultadas pelo VanPro é full ser-
vice. O faturamento varia de até 
R$ 1 milhão (41%); R$ 3 milhões 
(28%); R$ 5 milhões (10%); R$ 
10 milhões (11%) e acima (10%); 
39% têm mais de 20 anos de ativi-
dade e 37% entre 11 e 20 anos; 91% 
são associadas ao Sinapro e 78% 
ao CENP.
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Divulgado em 23 de setembro, o 
estudo “O valor da publicidade no 
Brasil”, encomendado pelo CENP à 
Deloitte, foi amplamente divulgado 
por veículos de comunicação de 
todo o país e no exterior. 

Relacionamos a seguir, os links de 
algumas das reportagens a respeito 
do estudo.

Rede Record, Jornal da Record:
https://bit.ly/3oXZk1o

Estadão:
https://bit.ly/3v36K4o 

O Globo:
https://glo.bo/3FGk6bv 

Estado de Minas:
https://bit.ly/30niQKn 

A Tarde:
https://bit.ly/3FHfvpt

Jornal da Paraíba:
https://bit.ly/3mQmgg3

PropMark:
https://bit.ly/3mRyjtN 

GauchaZH:
https://bit.ly/3DDMOIy

Meio&Mensagem:
https://bit.ly/3mO6KBx

CNN Brasil:
https://bit.ly/3axMgqU 

Exame:
https://bit.ly/3v6jQxA 

Rádio Pampa:
https://bit.ly/3mQmrIf 

Fernando Vasconcelos:
https://bit.ly/3aybyp2 

UOL:
https://bit.ly/3lAA0w5 

FIPP.com:
https://bit.ly/3mPmXGt 

Terra:
https://bit.ly/2YKyLlf 

89 FM Natal:
https://bit.ly/3v7SozR 

Rádio Guaíba:
https://bit.ly/3v7QUVW 

AcontecendoAqui:
https://bit.ly/2YLrVvu 

Nordeste1:
https://bit.ly/3mGK460 

IstoÉ Dinheiro:
https://bit.ly/3FAIV8Z 

NSC, NSC Notícias:
https://bit.ly/3mRy6qv

CBN:
https://glo.bo/3awIduZ 

O Sul:
https://bit.ly/3FJzZhm 

Tribuna do Norte:
https://bit.ly/3ve8gRm 

Investing.com:
https://bit.ly/3FCFGxT 

Vitória News:
https://bit.ly/2YGXd7u 

Alô Brasília:
https://bit.ly/3BCVQ7W

LAnÇAMEnTo Do EsTUDo DA DELoITTE  TEVE ForTE 
rEPErCUssÃo nA IMPrEnsA

na MÍdia Artigos de interesse publicados nas 
últimas semanas
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Oestudo “O valor da publi-
cidade no Brasil” produ-

ziu um retrato irretocável da-
quilo que todos já estimávamos: 
a publicidade tem uma extra-
ordinária força multiplicado-
ra. Cada real que é aplicado em 
anúncios, spots, comerciais, ou-

tdoors, posts, banners etc. retorna mais de oito reais à 
economia brasileira.

Quem é do ramo já sabia disso – basta observar o mo-
vimento do caixa das empresas nos dias seguintes ao iní-
cio da campanha, além de tornar concreta para o con-
sumidor a competição entre fabricantes e prestadores de 
serviços, na forma de preços, financiamentos e facilida-
des, ao mesmo tempo em que possibilita aos anuncian-
tes construir valor para suas marcas e sustentar suas es-
tratégias corporativas.

Faltava, porém, um sólido estudo com bases econômi-
cas, já testadas e aplicadas com método e rigor para pro-
duzir um número tão expressivo. O estudo da Deloitte 
projeta e dá a dimensão das contribuições que a nossa 
atividade gera na sociedade. Os resultados representam 
ainda um elogio à capacidade de convergência da pu-
blicidade brasileira desde os seus primórdios. Se somos 
tão eficientes, o somos pela nossa capacidade de autor-
regulação, sendo o Conar e o CENP dois exemplos disso.

Numa hora de tantos desafios, onde cada fundamen-
to da atividade está sob escrutínio, é importante lembrar 
que o que nos trouxe até aqui passa pelo diálogo franco 
em torno dos nossos fóruns neutros de discussão.

Caio Barsotti
P.S.: a próxima edição da CENP em Revista circula-

rá também em versão impressa, com a íntegra do estu-
do da Deloitte. Garanta seu exemplar escrevendo para 
nós: info@cenp.com.br

RETRATO 
IRRETOCÁVEL DA 
NOSSA PUBLICIDADE
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