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O IHF – Instituto Helena Florisbal 

foi um dos vencedores do prêmio 

APF Inspiradores, iniciativa da 

Associação Paulista de Fundações, 

como reconhecimento e incentivo 

a empreendedores sociais e 

organizações sem fins lucrativos.

O IHF promove a assistência 

social gratuita, tendo como missão 

“proporcionar melhor qualidade de 

vida, contribuir para a reabilitação e 

capacitação das crianças carentes, em 

especial as portadoras de deficiências 

físicas e mentais, câncer e outras 

enfermidades, além do amparo a 

idosos acolhidos em entidades sociais 

credenciadas”.

É uma das entidades filantrópicas 

apoiadas pelo CENP desde 

2019, quando foi publicada a 

Resolução 04/19, com diretivas que 

estabeleceram parâmetros para 

“apoio aos serviços desenvolvidos 

por instituições filantrópicas de 

reconhecido cunho social, em 

atividade de captação para o 

desenvolvimento de seus programas”. 

Além do IHF, o CENP apoia igualmente 

o Hospital Cruz Verde, referência em 

atendimento a pessoas com paralisia 

cerebral.

Saiba mais sobre o trabalho do IHF

https://ihf.org.br/

e do Hospital Cruz Verde em

http://www.cruzverde.org.br/

A importância do jornalismo e 

da cooperação entre as empresas 

jornalísticas no enfrentamento da 

pandemia no país fizeram com 

que o Prêmio ANJ de Liberdade de 

Imprensa de 2021 fosse dividido 

entre o Consórcio de Veículos de 

Imprensa e o Projeto Comprova.

Para Marcelo Rech, presidente 

da ANJ, a premiação é um 

reconhecimento ao jornalismo 

profissional como atividade 

em favor do bem comum: “Ao 

dividirmos o prêmio entre o 

Comprova e o Consórcio estamos 

destacando para o país que as 

empresas jornalísticas e seus 

profissionais vêm cumprindo com 

grande eficiência a missão de 

trazer a público o que interessa 

aos cidadãos. Num momento de 

tanta desinformação, o jornalismo 

ganha relevância como antídoto 

contra a manipulação dos fatos 

com objetivos autoritários e 

obscurantistas”.

O prêmio ANJ de Liberdade de 

Imprensa de 2021 será entregue 

a representantes do Projeto 

Comprova e do Consórcio de 

Veículos de Imprensa no dia 1º de 

dezembro.

Mais em

https://bit.ly/30cXQ9q

PRÊMIO PARA O IHF PRÊMIO ANJ DE 
LIBERDADE DE 
IMPRENSA DE 2021

O que nós e nOssas entidades 
MantenedORas fizeMOs nas últiMas 

seManas Ou planejaMOs fazeR eM bReve

Patricia Blanco, presidente no 

Instituto Palavra Aberta, no livro 

“Avanços e Desafios da Liberdade 

de Expressão”, disponível para 

download gratuito:

https://bit.ly/3ocbBNI

“Ser um usuário 
da internet e das 

plataformas sociais 
exige mais do que 

uma conexão, logins 
e senhas. É preciso 

ter ética, senso crítico 
e, principalmente, 

responsabilidade para 
exercer plenamente

a liberdade de
expressão”

FENAPRÓ 
UNIVERSITÁRIO 2021

O tema do concurso é “Publicida-
de: as novas demandas do mercado 
de trabalho”. A iniciativa da Fenapro e 
dos Sinapros de todo o país premia 
jovens publicitários e tem inscrições 
abertas até 19/11. 

A campanha escolhida será pre-
miada e veiculada no Dia Mundial da 
Propaganda, em 4/12.

https://bit.ly/3mZNVwp
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SIGA O CENP NAS
REDES SOCIAIS

www.twitter.com/o_CENP www.linkedin.com/company/cenp

Total de Envios: 5848 Total de Respostas: 330

Dados consolidados até

Outubro /2021

total de usuários - janeiro a outubro
total de usuários - janeiro a outubro

ENQUETE DE SATISFAÇÃO DE RELACIONAMENTO JURíDICO

139
(42%)181

(55%)

5
(2%)

5
(1%) Acima do Esperado

Dentro do Esperado

Abaixo do Esperado

Muito abaixo

A enquete de satisfação que avalia os pontos de relacionamento do CENP

encerrou o mês de outubro com indicadores favoráveis. Das 330 respostas

recebidas, 97% dos respondentes consideraram o atendimento em níveis

satisfatório ou superior. Para 42% delas o atendimento foi considerado acima

do esperado, enquanto que, para 55%, ficou dentro do esperado.

As agências de menor porte têm acesso a um grande número 

de informações de mídia, disponibilizadas gratuitamente 

pelos principais institutos de pesquisa do país.

Cenp

O CENP adotou em 2020 a coleta de indicadores de 

demandas externas, que são recebidas do mercado, para 

sistematizar o acompanhamento de desempenho das suas 

várias áreas. Veja alguns dados atualizados até outubro. Para 

mais indicadores de demandas externas, visite

https://bit.ly/3wwk9Ti 

INDICADORES DE DEMANDAS 
EXTERNAS

ACESSOS AO SITEACESSO AO BANCO DE 
INFORMAÇõES DE MíDIA

39.305

32.794
36.838

51.122

269
240

324

2019 2020 2021

2018 2019 2020 2021

599 596

460

2019 2020 2021
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UM RETRATO DO MUITOS IMPACTOS 
POSITIVOS DA PUBLICIDADE BRASILEIRA
O estudo da deloitte encomendado pelo Cenp em parceria com
a abap pontua os vários benefícios da atividade. a multiplicação na 
economia é apenas um deles

Lançado no final de setembro, 
o estudo “O valor da publici-
dade no Brasil” teve forte re-

percussão no mercado – e certa-
mente não por acaso.

Se ninguém duvidava da força 
multiplicadora da publicidade para 
os negócios, o estudo encomenda-
do à Deloitte pelo CENP em parce-
ria com a Abap, pontuou a partir de 
uma metodologia já empregada em 
outros países o poder desta multi-
plicação, que pode ser resumido em 
poucas palavras: cada real investido 
em publicidade em 2020 gerou 8,54 
reais para a economia brasileira. 

O estudo baseou-se em dados da 
Kantar Ibope Media e CENP-Meios 
e apurou que o investimento em 
mídia no ano passado, da ordem 
de R$ 49 bilhões, foi acompanhado 
por um aumento do PIB estimado 
em R$ 418,8 bilhões. 

Os impactos positivos da publici-
dade para a economia e sociedade 
não param aí. O estudo listou ou-
tros mais:
•  a publicidade financia os meios de 

comunicação, apoiando a liberda-
de de expressão, importante pilar 
da democracia.

•  A publicidade gera e sustenta mui-
tos empregos em diversos seg-
mentos. Em 2019, segundo dados 
do Ministério da Economia, cerca 
de 435 mil pessoas possuíam vín-
culo empregatício em segmentos 
direta ou indiretamente relacio-
nados à atividade.

•  A publicidade promove a cultu-

te positivos e que maximizam o 
bem-estar do consumidor.

•  O investimento publicitário está 
em franco crescimento no Brasil: 
entre 2001 e 2020, a taxa de cres-
cimento anual composta dos in-
vestimentos em publicidade foi 
de 4,5% acima da inflação do pe-
ríodo.

EMPREGO
A contribuição da publicidade 

para a geração de empregos é po-
sitiva e relevante. Para contabilizar 
os empregos sustentados pela pu-
blicidade, os segmentos mapeados 
foram divididos entre aqueles que 
possuem relação direta e aqueles 
que têm relação indireta com a pu-
blicidade. Essa separação foi pensa-
da considerando que os segmentos 
diretamente relacionados à publi-

ra, a educação e o entretenimen-
to, sendo a mais importante fonte 
de receita da maioria dos veículos 
de comunicação. Também apoia 
os esportes por meio do patrocí-
nio de eventos, atletas e clubes es-
portivos. Isso vale também para 
eventos culturais.

•  A atividade estimula a competi-
tividade ao oferecer opções aos 
consumidores, informar preços e 
disponibilidades, apresentar ino-
vações e internacionalizar marcas. 

•  Também é indispensável para que 
as empresas anunciantes constru-
am valor para suas marcas, au-
mentem receitas e sustentem as 
suas estratégias corporativas.

•  O conteúdo publicitário promo-
ve a disseminação de informação 
e influência para a adoção de no-
vos comportamentos socialmen-

O estudO
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cidade são aqueles que possuem 
100% da receita proveniente des-
se setor, tais como agências, rádio e 
TV aberta e noticiário gratuito.

Já os segmentos com relação indi-
reta são aqueles que, embora parti-
cipem do ecossistema, são parcial-
mente suportados pela publicidade, 
seja por apoiarem a atividade ou 
por veicularem publicidade. São 
exemplos TV por assinatura, jor-
nais, revistas e cinema.

Segundo dados da Relação Anual 
de Informações Sociais (RAIS), do 
Ministério da Economia, a publici-
dade gera mais de 196 mil empre-
gos e sustenta parte de atividades 
econômicas que empregam cerca 
de 240 mil pessoas. Quando soma-
dos os segmentos diretos e indiretos 
chega-se ao número de 435.370 em-
pregos direta ou indiretamente re-
lacionados à publicidade.

O estudo “O valor da publicidade 

no Brasil” contemplou também três 
outros temas: o valor da publicida-
de, a atividade durante a pandemia 
e seu futuro no Brasil.

A pandemia, nota o estudo, criou 
dinâmicas e acelerou algumas 
transformações. A TV, por exem-
plo, teve picos históricos de consu-
mo e 75% dos recordes de audiência 
dos últimos cinco anos ocorreram 
em 2020. O consumo de vídeo on-
line também foi acentuado com 
a pandemia. Para a publicidade, 
a emergência sanitária significou 
queda de cerca de 20% nos inves-
timentos em mídia realizados por 
agências de publicidade 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 inteligência 
artificial, internet das coisas e 5G 
estarão mais presentes no planeja-
mento e na produção da publici-
dade, enquanto os dados amplia-
rão sua relevância na tomada de 
decisões. Ao mesmo tempo, limi-
tes éticos se tornarão cada vez mais 
relevantes e desafiadores com o 
crescimento da publicidade digital 
e da capacidade de captação de da-
dos de usuários. 

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

ESTUDO 
REPERCUTIU 
TAMBÉM EM 
BRASÍLIA

O vice-presidente da Mesa da Câ-
mara dos Deputados, Deputado Fe-
deral Marcelo Ramos comentou “O 
valor da publicidade no Brasil”: “o 
estudo do CENP e Deloitte traz um 
dado que leva a reflexão: 75% dos 
consumidores querem ver uma pu-
blicidade que ajude a comunidade. 
Acho que aí está o grande papel da 
propaganda numa sociedade demo-
crática: ela é bem mais que recheio 
de revistas, jornais e espaços em co-
merciais na TV. A publicidade - quan-
do responsável - tem uma função 
de informar, dar visibilidade para te-
mas de interesse público. Nos dias 
de hoje, já está provado que o que 
mais precisamos é de informação de 
qualidade”.

Para o Deputado Federal Aliel Ma-
chado, presidente da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática (CCTCI) da Câmara 
dos Deputados, o Brasil é destaque 
na publicidade mundial. “Além das 
premiações e da importância eco-

vida dos consumidores, a publicida-
de estimula a concorrência e a com-
petitividade que contribuem para o 
crescimento da economia. “Como 
demonstra o estudo encomendado 
pelo CENP à Deloitte, a publicidade 
é uma atividade que gera empregos 
e dinamiza a sociedade, potencia-
lizando os avanços que temos al-
cançados em diversas áreas”, dis-
se Geanluca. “Como Secretário de 
Advocacia da Concorrência e Com-
petitividade, atuamos para remover 
entraves ao bom funcionamento do 
setor e assim garantir mais liberdade 
e eficiência para nosso país”.

nômica, a publicidade também tem o 
papel de abordar temas relevantes pa-
ra toda a sociedade. Essa característica 
foi potencializada com o advento digi-
tal, que aproxima ainda mais a marca 
do cliente”.

Geanluca Lorenzon, Secretário de 
Advocacia da Concorrência e Com-
petitividade, considera a publicidade 
“uma atividade fundamental para o 
bom funcionamento do mercado”. Se-
gundo ele, ao trazer informações pa-
ra o consumidor, construir marcas que 
passam a ter sua reputação como in-
centivo ao bom desempenho e ainda 
disseminar inovações que melhoram a 

Marcelo
Ramos

Aliel
Machado

Geanluca 
Lorenzon
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João Batista 

de Oliveira, 

presidente da 

Central Nacional 

de Outdoor

Ana Coelho, 

presidente da 

ABMP

“O estudo ‘O valor da publicidade no Brasil’ trouxe 
à vista a relevância da atividade publicitária e os seus 
impactos sociais e econômicos no Brasil. 

A geração de empregos diretos e indiretos, a injeção 
de bilhões de reais na economia contribui diretamen-
te com o crescimento econômico, estimulando o con-
sumo, o aumento da produtividade e a maior compe-
titividade nos negócios. 

As inovações tecnológicas puxam as grandes trans-
formações da publicidade e aceleram o crescimento 
de alguns segmentos como, por exemplo, o da mídia 
exterior/out of home. 

O estudo mostra-se essencial para a autovaloriza-
ção do mercado publicitário e para dar direciona-
mento ao planejamento estratégico dos agentes de 
mercado, para que possamos atender às demandas 
dos consumidores do futuro. Uma fantástica iniciati-
va do CENP trazer informações de tamanha relevân-
cia a todo o mercado e à sociedade.”

“A pesquisa da Deloitte reforça o quanto a publi-
cidade é essencial para a manutenção e crescimen-
to dos negócios no país. Os consumidores estão ca-
da vez mais exigentes e seletivos, em busca de marcas 
que os representem, que tenham propósitos defini-
dos. Comunicar pra todas essas personas exige qua-
lificação, estratégia, conhecimento dos veículos e mí-
dias que mudam e surgem a todo momento, além de 
investimento.  

Uma boa estratégia de venda reflete para além do 
negócio, na economia, na sociedade, no desenvolvi-
mento como um todo e a pesquisa encomendada pe-
lo CENP confirma isto: 800% de retorno do investi-
mento não é pra qualquer um e a publicidade, como 
aponta a Deloitte, pode fazê-lo”.

“A PUBLICIDADE É A INDÚSTRIA QUE 
IMPULSIONA AS OUTRAS INDÚSTRIAS”
lideranças da publicidade brasileira comentam nesta e nas páginas 
seguintes o estudo “O valor da publicidade no brasil - O impacto do setor 
nos negócios, na economia e na sociedade”

O estudO



Mario D’Andrea, 

presidente da 

Abap 

“O estudo ‘O valor da publicidade no Brasil’ com-
prova, em números, o que a Abap vem defendendo há 
anos: a enorme importância da publicidade na gera-
ção de riquezas para o país. 

A publicidade não beneficia apenas os anunciantes 
e os veículos; ela traz enormes benefícios econômicos 
para o PIB brasileiro, cria empregos, dissemina a in-
formação. É a indústria que impulsiona as outras in-
dústrias.”

Marcelo Rech, 

presidente

da ANJ

nal, como os jornais, é um dos elementos que saltam 
aos olhos no estudo. 

Segurança de marca, portanto, deve vir na comis-
são de frente no mundo dos anúncios. Não posso 
deixar de lembrar que, quando eu estava na dire-
ção do jornal Zero Hora, uma equipe de reporta-
gem que investigava ritos satânicos no Rio Grande 
do Sul topou com a página na internet de um tem-
plo que “vendia” trabalhos demoníacos prometendo, 
como bom inferno, fogueira e chamas para incinerar 
os problemas da vítima. No topo da página dos vi-
garistas, um banner de conhecida marca de frangos 
oferecia seu produto grelhado aos incautos. Que as-
sociação de marca!

Como o Brasil, esse novo mundo da publicidade 
não é lugar para amadores ou para o “ouvi dizer”. O 
estudo deixa claro que, mais do que nunca, a hora 
é dos profissionais – dos publicitários, dos veículos 
com credibilidade e de bons e calejados dirigentes de 
marketing. A ousadia na publicidade é e será sempre 
bem-vinda, mas deve ser tratada por todos nesta ca-
deia como se o dinheiro fosse seu. Se forem seguidos 
os cuidados acima e o recurso for bem investido, ca-
da real se multiplicará por mais do que 8,5 vezes. Se 
não for, não será investimento: neste caso, será então 
apenas gasto deslumbrado e desperdiçado.

É INVESTIMENTO MESMO
O extensivo e profundo estudo da Deloitte sobre 

‘O valor da publicidade no Brasil’ pode ser sintetiza-
do por um conceito que esse tornou um mantra da 
comunicação, mas que até agora não havia se con-
substanciado de forma tão cristalina para o restan-
te da economia. Publicidade, definitivamente, não 
é gasto: é investimento.

Ao identificar que cada real investido em publici-
dade se converte em 8,54 reais na cadeia econômica, 
o estudo presta uma contribuição inequívoca para 
ajudar a equacionar os dilemas que envolvem a in-
dústria publicitária. Menos regulação, mais apoio 
oficial e da sociedade à atividade e estímulo de ou-
tros setores empresariais deveriam vir a reboque a 
partir de agora.

Naturalmente, pela complexidade e envergadu-
ra do universo da comunicação, é preciso distin-
guir que a publicidade, como qualquer outro seg-
mento, não é uma parede pintada de branco. E há 
muito mais que nuances nos tons da tinta. Na rea-
lidade, o estudo demonstra que há muitas publici-
dades e que os investimentos multiplicados por 8,5 
vezes são uma média, não uma decorrência natural 
de qualquer real dispendido em anúncios. 

Buscar mais eficiência e eficácia no investimen-
to é mandatório para qualquer anunciante, e isso 
significa, em primeiro lugar, desconfiar das quime-
ras ou do efeito manada não apenas em aplicações 
no mercado financeiro, por exemplo, mas também 
quando se trata de publicidade. Aliás, a credibilida-
de dos veículos assentados no jornalismo profissio-
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O estudO

Rafael 

Soriano, 

presidente da 

Aner

Em novembro, tivemos a participação da Kan-
tar Media em um encontro com editores justa-
mente para debater os novos hábitos de consumo 
e recebemos a visita do presidente da Asociaci-
ón Argentina de Editores de Revistas (a Aner ar-
gentina), Gustavo Bruno, que nos trouxe insights 
valiosos do mercado vizinho.

Sabemos da dificuldade dos editores de revistas 
para manterem os investimentos de publicidade 
em seus veículos, mas sabemos também que, por 
conta da onda de fake news, temos um público ca-
da vez mais interessado em fontes de informação 
robustas, checadas e responsáveis pelos conteúdos 
que produzem e divulgam. 

Quanto a isso, é indiscutível a qualidade de pro-
dução do mercado editorial de impressos que ago-
ra também se expande para o online.  E isso em 
todo o país. 

Por outro lado, a publicidade busca o engaja-
mento, o apoio do público, a participação que 
contagia. E para isso é cada vez mais importante 
ter veículos regionais que falem com seus leitores 
e conheçam os hábitos e necessidades locais, pa-
ra que consigam mobilizar e engajar. E, neste sen-
tido, ter estudos como este, da Deloitte, que mos-
trem um panorama do mercado para todo o país, 
é fundamental.

OPORTUNIDADES COM NOVA ROUPAGEM 
E MUITA AGILIDADE

Estudos como “O valor da publicidade no Bra-
sil” realizado pela Deloitte a pedido do CENP 
são fundamentais para o mercado editorial, prin-
cipalmente para que os publishers conheçam e 
entendam das movimentações do mercado e as 
tendências de investimentos, assim como os in-
teresses dos leitores.

A Aner vem trabalhando para que iniciativas 
como esta sejam criadas e compartilhadas por 
todo o segmento de mercado editorial e marke-
ting, entre os editores. Acreditamos que o cola-
borativismo, a troca de informações e união de 
esforços são essenciais para que o mercado de re-
vistas consiga enfrentar esse momento de trans-
formações pelo qual estamos passando, de for-
ma tão acelerada.

O estudo mostra que as oportunidades estão 
a todo momento surgindo, com nova roupagem 
e muita agilidade. Com investimentos cada vez 
mais difusos, é preciso estar atento aos interesses 
e necessidades dos leitores. 

Pesquisa mostra, com dados da MarketLine14, 
que há espaço para crescimento da participação 
da internet nos investimentos publicitários, com 
expectativa de aumentar o valor investido em 
85% entre 2020 e 2024, enquanto o valor total in-
vestido na publicidade offline deverá aumentar 
em 23% no mesmo período. 

Por isso, os editores estão buscando formas de 
diversificar as suas plataformas de conteúdo, es-
tudando novos modelos de negócio, reforçando o 
branding e aumentando o uso de dados, tecnolo-
gia e pesquisas para definição de estratégias. Toda 
ação que traga clareza sobre a expansão do negó-
cio revista e da publicidade é importante.

Na Aner, estamos estimulando a cooperação 
entre os editores e fomentando a troca de infor-
mações com especialistas e profissionais do meio. 
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Duilio Novaes, 

presidente da 

Abep

Flávio Lara 

Resende, 

presidente da 

Abert

“As iniciativas e atividades do CENP são sempre 
alinhadas com as necessidades do setor publicitário, 
prova disso é o estudo contratado à Deloitte que apre-
senta indicadores sobre as diversas atividades da in-
dústria de forma clara, informativa e explicativa, para 
todos os envolvidos, sejam anunciantes e suas marcas, 
agências e seus clientes, veículos, consumidores e po-
pulação em geral.

Todas as atividades do marketing em função da 
pandemia estão passando por processos de transfor-
mação, de reinvenção e adaptação a uma realidade 
que se tornou necessária e isso não fugirá da percep-
ção dos profissionais de pesquisa de mercado opinião 
e mídia, como também os de marketing e publicida-
de. A pandemia nos ensinou a sermos mais empáti-
cos, mais humanos, mais humildes.”

“A importância da publicidade para a economia 
brasileira está demonstrada nos expressivos números 
da pesquisa da Deloitte, encomendada pelo CENP, 
em especial em um ano tão difícil como o de 2020, 
quando todos os setores econômicos foram negati-
vamente impactados pela pandemia de Covid-19.

Os efeitos multiplicadores dos investimentos publi-
citários também tiveram reflexo no setor de radiodi-
fusão de nosso país, fortemente atingido pela crise sa-
nitária mundial. Por outro lado, o novo coronavírus 
provocou transformações e dinâmicas que elevaram 
o consumo do rádio e da TV aberta a picos históri-
cos e recordes de audiência, desempenho reconheci-
do pelo mercado publicitário.

Para a Abert, é muito positivo saber que, juntos, os 
dois meios receberam mais da metade dos investi-
mentos em mídia realizados no ano passado por 217 
agências publicitárias que participaram do CENP-
Meios. A importância da radiodifusão foi reforçada 
pelos valores investidos: de um total de R$ 14,2 bi-
lhões destinados à compra de espaços publicitários, 
R$ 603,8 milhões foram para o rádio (4,2%) e R$ 7,3 
bilhões para a TV aberta (51,9%).

Esperamos que os próximos dados sejam ainda 
mais animadores, com a reação de todos os setores 
econômicos, numa espiral de produtividade e pros-
peridade.”

Mauro 

Madruga, 

presidente da 

ABMN

“Geração de empregos, competitividade, inovação, 
informação, cultura, entretenimento e fortalecimento 
de imagem no exterior. Esses são apenas alguns pon-
tos promovidos pelo investimento em publicidade. 

O estímulo ao mercado publicitário nos direciona 
para elevados níveis de desempenho econômico, que 
também acabam por impactar positivamente diver-
sos segmentos da sociedade.”
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Silvio 

Soledade, 

presidente da 

APP  Antonio Jorge 

Alaby Pinheiro, 

presidente do 

Grupo de Mídia 

Rio de Janeiro 

“O estudo da Deloitte sobre o valor da publicidade 
no Brasil é extremamente importante em vários sen-
tidos, inclusive para refletirmos a respeito da neces-
sidade de preparar os profissionais para atender essa 
indústria em transformação. 

Vivemos um momento em que os clientes questio-
nam cada vez mais os valores das marcas, cobram de-
las comprometimento social e buscam diálogo per-
manente. Tudo isso demanda revisão profunda de 
nossas antigas certezas. Cresceremos melhor e mais 
rapidamente com pessoas muito bem preparadas ao 
nosso lado. Nesse sentido, é imprescindível o engaja-
mento de todo o mercado para o fortalecimento de 
entidades preocupadas com a formação desses pro-
fissionais, além de uma efetiva aproximação com a 
área acadêmica.” 

“Mais de quarenta anos depois que comecei a es-
tagiar na Garden Publicidade, dá para imaginar a 
quantidade de histórias que tenho para contar sobre 
a importância do trabalho sério, criativo e eficaz des-
te negócio que movimenta um percentual significati-
vo do PIB brasileiro. A publicidade ajuda a construir 
e consolidar marcas, mas principalmente retrata o 
momento que vivemos. É um espelho de sua época. 
Consegue antever tendências e presta relevante ser-
viço social. Contribui para ‘mudar o rumo da prosa’ 
quando o obscurantismo tenta se impor.  

O ‘O Valor da Publicidade no Brasil’ é um projeto 
de pesquisa desenvolvido pela Deloitte que merece 
leitura atenta e consulta permanente como referência. 
O estudo é muito oportuno nesse momento em que o 
imediatismo impera e o desconhecimento prevalece. 
Poder comentar sua importância é um prazer. Valeu! 

O estudO

VEJA NO 
ENCARTE EM 
ANEXO A 
ÍNTEGRA DO
DOCUMENTO
DA DELOITTE
Clique para versão digital do estudo, disponível também em inglês e espanhol
https://cenp.com.br/deloitte/O_valor_da_publicidade_no_Brasil
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PUBLICIDADE, ECONOMIA E 
DEMOCRACIA, UM TRIO VIRTUOSO
investimentos publicitários têm impacto palpável: cada real produz oito 
vezes e meia mais em negócios. leia artigo de Caio barsotti, publicado 
pelo jornal valor econômico em 18/10/2021 (https://glo.bo/3me8epo)

Milhares de cases regis-
trados em todo o Brasil 
multiplicam os exem-

plos de que a publicidade é funda-
mental para a movimentação dos 
negócios. Ela apresenta novos pro-
dutos e serviços, diferencia itens 
de qualidade de meras commodi-
ties, cria vínculos entre o consumi-
dor e as marcas, constrói imagem 
e agrega valor às empresas. A im-
portância do investimento em pu-
blicidade para o crescimento das 
companhias e da economia como 
um todo é indiscutível.

Mais do que mero conceito, o 
impacto dos investimentos publi-
citários sobre o mercado é palpá-
vel: cada real de verba publicitária 
produz oito vezes e meia mais em 
negócios. Ou seja, cada R$ 1 in-
vestido em publicidade gerou R$ 
8,54 em negócios no último ano. 
A pedido do Cenp (Conselho Exe-
cutivo de Normas-Padrão), a con-
sultoria Deloitte utilizou parâme-
tros econométricos para apurar o 
impacto da atividade na econo-
mia do país e concluiu que o cres-
cimento de apenas 1% no volume 
de investimentos publicitários res-
pondeu por 0,06% de aumento do 
PIB per capita do país.

O estudo “O Valor da publici-
dade no Brasil” ressalta, de ma-
neira clara e objetiva, a importân-
cia desse investimento não apenas 
para os anunciantes, mas também 
para a manutenção da ativida-
de econômica, especialmente no 

levando à  mesma constatação. O 
resultado no Brasil não surpreen-
deu os profissionais da área, que 
sabem o quanto a publicidade di-
namiza as relações de consumo.

São os anúncios que informam 
sobre ofertas, diferenciais, dis-
ponibilidades, usos, aplicações e 
inovações que vão ao encontro de 
necessidades reais e objetivas. A 
publicidade torna concreta, para 
o consumidor, a competição entre 
fabricantes e prestadores de servi-
ços, na forma de preços, financia-
mentos e facilidades, ao mesmo 

momento crítico que o país - co-
mo, de resto, o mundo - atraves-
sa. Conjugado com dados da Kan-
tar Ibope Media e do Cenp-Meios, 
os resultados do estudo permitem 
concluir que o investimento de R$ 
49 bilhões em mídia, no ano pas-
sado, foi responsável por um au-
mento do PIB de R$ 418,8 bilhões, 
o equivalente a 6% do Produto In-
terno Bruto total.

Análises semelhantes já foram 
realizadas pela Deloitte em outros 
países como Reino Unido, Aus-
trália, Nova Zelândia e Portugal, 

O estudO
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tempo em que possibilita às em-
presas anunciantes construir valor 
para suas marcas – um ativo in-
tangível fundamental para definir 
o valor de uma empresa no merca-
do –, aumentar receitas e sustentar 
suas estratégias corporativas.

O público reconhece essa con-
tribuição: pesquisa Kantar em oito 
países (Argentina, Brasil, China, 
Alemanha, Reino Unido, Estados 
Unidos, Espanha e França) mos-
trou que os brasileiros são os que 
mais confiam em marcas e ser-
viços. Vale dizer, são impactados 
positivamente pela publicidade.

De fato, a qualidade e a criati-
vidade da publicidade brasileira 
têm sido reconhecidas mundial-
mente através dos anos. Somen-
te em 2019, o Brasil foi o terceiro 
país com o maior número de prê-
mios no Festival de Cannes, maior 
evento mundial do setor. Foram 
85 troféus, consagrando o país co-
mo um expoente da publicida-
de internacional. No ano passa-
do, no Festival, o reconhecimento 
de agência global da década cou-
be, uma vez mais, a uma brasileira.

Mas engana-se quem negligên-
cia o papel social da publicidade. 
Ainda no front do mercado, a ati-
vidade responde atualmente por 
quase meio milhão de postos de 
trabalho ativos (196 mil empre-
gos diretos e quase 240 mil em-
pregos indiretos), sem contabili-
zar os profissionais dos setores de 
marketing das empresas ou os em-
pregos diretos e indiretos gerados 
pelo incremento das atividades 
dos anunciantes.

No front das relações sociais, a 
publicidade também é ferramen-
ta poderosa na disseminação de 
ideias e comportamentos. Basta 
pensar no papel que tem desem-
penhado na mobilização da so-
ciedade em torno das medidas de 

prevenção e combate à pandemia 
em todo o mundo. Assim como é 
indiscutível (e mensurável) a im-
portância econômica da ativida-
de de publicidade, seu coprotago-
nismo na dinâmica das interações 
sociais e do comportamento é ine-
gável.

Na verdade, o próprio público 
confere à publicidade uma gran-
de responsabilidade social. Ho-
je, em meio a todas as significati-
vas mudanças comportamentais 
e de hábitos de consumo de bens, 
produtos e serviços, 70% dos con-
sumidores passaram a exigir res-
ponsabilidade social das marcas 
e esperam ver essa atitude refleti-
da na comunicação das empresas 
com o mercado, principalmente 
na publicidade.

Dados da Kantar apontam que 
82% dos consumidores esperam 
que a publicidade comunique os 
valores das marcas, indicando a 
tendência de privilegiarem aque-
las com as quais mais se identifi-
cam na hora da compra - até mes-
mo para os que mantêm relativo 

poder de compra, em detrimento 
da relação custo-benefício. Mais 
do que isso, 33% do público bra-
sileiro quer que as marcas sejam 
guias de mudanças.

Por outro lado, a mesma exigên-
cia de responsabilidade social que 
o público faz às marcas é estendi-
da aos veículos de comunicação, o 
que implica a exigência de que as 
marcas marquem presença nos ve-
ículos avalizados pela opinião pú-
blica, evitando aqueles cuja credi-
bilidade é questionada. Assim, se 
no passado as agências montavam 
os planos de mídia  para os clien-
tes com base em métricas, hoje é 
cada vez mais relevante a discus-
são sobre pertinência, responsa-
bilidade e confiança do público na 
mídia recomendada.

Estas já seriam, por si, virtudes 
que fazem da publicidade um se-
tor reconhecido por sua impor-
tância. O raio de influência da 
atividade, porém, é significativa-
mente mais amplo, alcançando até 
mesmo a garantia da sustentação 
do estado democrático de direito 
garantido constitucionalmente no 
país. Isto porque praticamente em 
todos os veículos, a verba publi-
citária responde pela maior par-
te (quando não pela totalidade) 
das receitas, seja de sites, jornais, 
revistas ou emissoras de rádio e 
TV, viabilizando a difusão de in-
formação, conhecimento e entre-
tenimento com independência e 
liberdade.

E ninguém desconhece que ve-
ículos de comunicação fortes e li-
vres formam um dos pilares da 
democracia havendo, assim, uma 
ligação direta entre a atividade e 
as liberdades democráticas, bem 
maior de uma sociedade. E isso 
deixa a nós, publicitários, muito 
orgulhosos do nosso diariamente 
desafiante trabalho.

O estudo “O Valor da 
publicidade no Brasil” 

ressalta, de maneira 
clara e objetiva, a 

importância desse 
investimento não apenas 

para os anunciantes, 
mas também para 
a manutenção da 

atividade econômica, 
especialmente no 

momento crítico que o 
país - como, de resto, o 

mundo - atravessa
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UM POUCO DOS BASTIDORES DE 
“O VALOR DA PUBLICIDADE NO BRASIL”
Clarissa Gaiatto, diretora de analytics e transformação digital, e Giovanni 
Cordeiro, economista e diretor de pesquisas da deloitte, falam nesta 
entrevista à Cenp em Revista sobre o estudo recém-lançado

CLARISSA GAIATTO

O que chamou mais a atenção da 
Deloitte ao colher os dados e en-
trevistas para realização do estudo 
“O Valor da Publicidade”? 
Clarissa: Nas entrevistas dos líde-
res há um reconhecimento de que 
a mudança com pandemia foi im-
posta e acelerada. E isso forçou 
decisões mais rápidas e mais ex-
perimentação, tais como sair do 
planejamento de longo prazo e de 
fato descobrir alternativas para, em 
um primeiro momento, sobrevi-
ver e seguir para uma transforma-
ção. Os próprios entrevistados fo-
ram unânimes em dizer que, com 
a chegada da pandemia e por con-
ta da necessidade de isolamento, a 
utilização de recursos digitais esca-
lou no setor.

A geração de empregos diretos e 
indiretos de quase meio milhão de 
pessoas surpreendeu?

Pode surpreender se pensarmos 
a publicidade em um ciclo mais 
tradicional e de forma restrita. Es-
quecemos muitas vezes de pensar 
de forma ampliada, consideran-
do que há um ecossistema por trás 
da cadeia da publicidade, desde a 
produção até plataformas de dados 
e tecnologias, da filmagem dos co-
mercial até a produção de figuri-
no. Há, ainda, a multiplicação de 

canais digitais, que trazem consi-
go um ecossistema próprio de fin-
techs, bigtechs e plataformas que 
envolvem dados, ferramentas e 

conteúdos em diferentes formatos.

Quais teriam sido os resultados 
da pesquisa não fosse a pandemia? 

É provável que tivéssemos a con-
tinuidade da digitalização, com o 
setor buscando uma transformação 
seguindo um ritmo mais planejado 
e cadenciado.

Acredita que a publicidade cum-
priu seu papel de disseminar há-
bitos positivos junto à população 
durante a pandemia?

A publicidade, usada de maneira 
positiva, tem um efeito de envolver, 
engajar e conscientizar a população 
do seu papel.

Quais têm sido, na sua opinião, 
os impactos mais importantes do 
digital para a publicidade?

O uso de aparelhos digitais e o 
consumo da comunicação por di-
versos dispositivos já está incor-
porado pelos brasileiros. A pu-
blicidade deixou de ser pensada 
para as massas e passou para um 
modelo de comunicação atomi-
zado, no qual se torna mais desa-
fiador mensurar os impactos in-
dividualizados do setor. O mundo 
do consumo tem passado a ser ca-
da vez mais multicanal, colocan-
do à publicidade o desafio de en-
tender onde o consumidor está, 
sua jornada, como alcançá-lo e o 

O estudO

A publicidade deixou 
de ser pensada para as 

massas e passou para um 
modelo de comunicação 

atomizado

Clarissa Gaiatto, 
diretora de analytics e 
transformação digital
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que transmitir a ele a cada mo-
mento. Alguns movimentos são 
particulares à realidade brasilei-
ra, enquanto outros são globais e 
de forte impacto no mercado do 
país. Mesmo no Brasil, é possível 
que as tendências atinjam de for-
ma diferenciada cada uma das re-
giões, de acordo com a maturidade 
do mercado local, formando uma 
diferenciação entre os chamados 
early adopters e seguidores.

Onde vê espaço para a publi-
cidade crescer no país? Os mer-
cados regionais podem ser mais 
bem desenvolvidos?

Quando vemos uma concentra-
ção de participação de investimen-
to ainda tão alta no Sudeste versus 
um potencial de consumo grande 
em outras regiões, entendemos que 
naturalmente a publicidade ainda 
pode crescer regionalmente. Nes-
se sentido, o uso combinado de di-
versos meios, aliado ao alcance de 
TV aberta e à customização digital, 
é um caminho que pode ser mais 
bem explorado pelos anunciantes.

E em relação aos setores anun-
ciantes? Quais podem ampliar 
mais seus investimentos em pu-
blicidade?

À medida em haja uma retoma-
da da economia e do aumento de 
oferta nos diversos setores, deve-
mos ver mais investimentos de se-
tores como financeiro e telecomu-
nicações.

GIOVANNI CORDEIRO

CENP em Revista: Como um re-
al investido em publicidade gera 
R$ 8,54 para a economia?
Giovanni: Antes, é preciso expli-
car que o valor de R$ 8,54 foi o re-
sultado do modelo avaliado para o 
ano de 2020 na economia brasilei-
ra. Esse valor não pode ser tratado 
como um resultado de impacto di-
reto e constante: ou seja, o valor não 
necessariamente foi o mesmo pa-
ra anos anteriores ou será o mesmo 
para anos futuros. 

O que acontece é que a cadeia da 
publicidade se relaciona com diver-
sas outras cadeias produtivas; ou se-
ja: há inúmeras trocas, interações e 
influências entre os diversos seto-
res econômicos. Assim, como a ca-
deia da publicidade impacta outras 
atividades, ela também é impactada 
por outras atividades. Existe uma 
série de interações de impactos in-
diretos entre as atividades que não 
são constantes. 

Por isso, o modelo econométri-
co apresentado no estudo avalia as 
variações ao longo de um determi-
nado período, dentro do modelo, 

para termos uma referência dessa 
relação entre a cadeia da publici-
dade e a economia como um todo. 
E o resultado foi que a publicidade 
apoiou, devido à sua interação com 
as demais atividades, a geração de 
R$ 418,8 bilhões ao PIB brasileiro 
em 2020.

O mundo do consumo 
tem passado a 

ser cada vez mais 
multicanal, colocando 
à publicidade o desafio 

de entender onde o 
consumidor está

Clarissa Gaiatto

O setor publicitário 
interage com diversos 

outros setores e agentes 
na economia. Portanto, 
a medida de impacto se 
ajusta às mais diversas 

variáveis

Giovanni Cordeiro, 
economista e diretor de 

pesquisas da deloitte
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Qual é a história deste método 
aplicado pela Deloitte? Onde ele 
já foi aplicado?

Esse modelo foi utilizado para a 
economia do Reino Unido em 2012 
e, depois, para a União Europeia e 
com adaptações ao método de cál-
culo, também para Austrália e No-
va Zelândia.

Foram necessárias adaptações 
ao método no estudo feito no 
Brasil? 

Foram feitos testes e cálculos pa-
ra avaliar o uso do modelo utili-
zado para o estudo do Reino Uni-
do e, de acordo com os resultados, 
não foram necessárias adaptações 
ao modelo.

A relação de um para oito foi 
maior no Brasil do que em outros 
países nos quais o modelo já foi 
aplicado? Qual a correlação?

Como já explicado, esse resulta-
do múltiplo pode variar de ano pa-
ra ano, assim como entre os países. 

O que podemos afirmar da análi-
se é que 1% de aumento no inves-
timento publicitário resulta em um 
aumento de 0,06% no PIB per capi-
ta do mesmo ano. E o resultado da 
análise está alinhado aos resultados 
obtidos em outros estudos de ou-
tros países. O mencionado estudo 
britânico de 2012 avaliou não ape-
nas o Reino Unido; os testes inclu-
íram 17 países, entre eles o Brasil. 
Como resultado, este estudo obte-
ve coeficientes entre 0,06% e 0,09% 
no PIB.

Vê uma relação entre o perfil de 
renda dos consumidores no Bra-
sil e o investimento publicitário?

O setor publicitário interage com 
diversos outros setores e agentes 
na economia. Portanto, a medida 
de impacto se ajusta às mais diver-
sas variáveis. A medida de influ-
ência no consumo não é diferen-
te: também depende do momento 
econômico, e seu grau de impacto 
é diferente para cada público con-

sumidor. Mas, sem dúvida, quan-
to maior a renda de um determina-
do consumidor, maior poderá ser o 
grau de influência da publicidade 
para aumento do consumo. Com 
uma renda menor, o consumidor 
tem escolhas mais limitadas, a pu-
blicidade terá menor impacto.

O estudO

Quanto maior a
renda de um 
determinado 

consumidor, maior 
poderá ser o grau 
de influência da 
publicidade para 

aumento do
consumo

Giovanni Cordeiro



PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DIGITAL

OS GANHADORES DO 
PRÊMIO DA APP

A cer imô-
nia de premia-
ção e entre-
ga do Troféu 
Garra do Ga-
lo, iniciativa da 
APP Brasil, se-
rá rea lizada no 
dia 18 de novembro, a partir de 19 
horas, em transmissão ao vivo pelo 
canal da entidade no YouTube. Confi-
ra os vencedores do 20º Prêmio Con-
tribuição Profissional:

https://bit.ly/3ogaAnE 
O Troféu homenageia profissio-

nais que promovem e realizam 
ações que valorizam as atividades 
do mercado da comunicação e que 
ao longo dos últimos anos tenham 
apresentado ideias inovadoras que 
beneficiam a atividade do setor.

“Resgatar uma premiação tão im-
portante para nosso mercado é mais 
um grande marco neste ano para a 
APP Brasil”, diz Silvio Soledade, pre-
sidente da entidade ao PropMark. 
“Estamos sempre acompanhando 
o profissional de comunicação, por 
isso, alteramos algumas categorias. 
Nosso mercado mudou, nossa reali-
dade também, hoje podemos enxer-
gar um lugar mais diverso e isso re-
fletiu nas premiações deste ano que, 
pela primeira vez, temos mais mu-
lheres no pódio. Um pequeno pas-
so para muitos caminhos que temos 
pela frente.”

A escolha dos vencedores foi dividi-
da em duas etapas: no primeiro mo-
mento, a diretoria da APP Brasil fez 
um grande trabalho de pesquisa e in-
dicações. Após este período, a entida-
de realizou uma votação da shortlist 
composta pelos três profissionais mais 
indicados para cada categoria.

experiência em dispositivos móveis; 
engajamento e desenvolvimento da 
audiência; monetização e modelos 
de receita e novos modelos de traba-
lho nas redações.

As sessões serão virtuais e em inglês 
e o ICFJ oferecerá tradução simultânea 
em português. Para se inscrever para a 
fase de treinamento, as revistas e jor-
nais devem estar regularmente cons-
tituídos por pelo menos 24 meses, ter 
audiência baseada e operar principal-
mente no Brasil, gerar conteúdo jorna-
lístico e atualizá-lo periodicamente, em 
português e ter pelo menos dois fun-
cionários em tempo integral.  

Não há limite de inscrição por or-
ganização e cada participante (cola-
borador das revistas e jornais) deve 
se inscrever individualmente. As ins-
crições estão abertas inclusive pa-
ra aqueles que não são associados à 
Aner e à ANJ.

Após concluírem o treinamento, os 
participantes poderão se inscrever pa-
ra a fase de mentoria, e concorrer a 
um fundo de até US$15 mil. O valor 
será concedido aos veículos seleciona-
dos que se propuserem a desenvolver 
um projeto, um produto ou a revisão 
de um processo. 

Além do fundo, os selecionados 
também receberão mentorias e orien-
tação personalizadas semanais com 
especialistas na área durante três me-
ses. A fase de mentoria e distribuição 
dos fundos será em 2022.

Leia mais sobre a iniciativa:
https://bit.ly/3kDXccc

ANJ e Aner lançam o programa “Ace-
lerando a transformação digital”, de-
senvolvido em colaboração com o 
Centro Internacional para Jornalistas 
(ICFJ) e o Facebook Journalism Project.

O programa visa ajudar os veículos 
de notícias a crescerem no ambiente 
digital. Os participantes terão acesso a 
treinamentos virtuais com especialis-
tas de todo o setor sobre tópicos re-
lacionados ao ecossistema de jornais 
e revistas, inclusive sobre melhores 
práticas de monetização. Haverá par-
ticipação de profissionais do exterior 
reconhecidos em suas áreas e conce-
derá mentoria e um fundo de inova-
ção para desenvolvimento de projetos 
a participantes selecionados. 

Entre os temas do programa de 
treinamento focado em jornais e re-
vistas estão: novas plataformas pa-
ra produção jornalística; domínio das 
plataformas de vídeo e distribuição; 

+
Chapa Preta vence eleições no 

Clube de Criação. Joana Mendes 
e Gabriela Moura assumem 

como presidente e vice. Mais em 
https://bit.ly/302PzV8

+
ESPM comemora 70 anos. 

Referência no ensino superior de 
publicidade, escola criou site para 

comemorar a data:
https://bit.ly/3kHPqho

+
Confira a composição da recém-

eleita diretoria do Sinapro DF, 
presidida por Sidney Campos: 

https://bit.ly/3D22eq2

Mais

MantenedORas & adeRentes
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na MÍdia Artigos de interesse publicados nas 
últimas semanas
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O Omnicom reportou 
crescimento orgânico de 11,5% 
no terceiro trimestre deste ano. 
John Wren, CEO e chairman da 
holding, espera encerrar 2021 
com alta de aproximadamente 
9% – para isso, a companhia 
deveria crescer de 5% a 6% no 
quarto trimestre.

De todas as regiões em que o 
grupo opera, os Estados Unidos 
apresentaram crescimento mais 
lento, de 7,7%. Na América do 
Norte como um todo, a receita 
subiu 20,2%. No Reino Unido, 
o crescimento foi de 11,4% e 
no restante da Europa, 19,6%. 
América Latina cresceu 15,9%, 

enquanto África e Oriente Médio 
cresceram 24,3%.

Também o Publicis Groupe 
informou, em seu balanço 
financeiro do terceiro trimestre, 
que teve crescimento orgânico 
de 11,2% na comparação 
com 2019. “Todas nossas 
regiões contribuíram para 
este desempenho atingindo 
crescimento de dois dígitos, 
especialmente EUA, que 
cresceram 10,9%, Europa, com 
10%, e Ásia, com 12,5%”, disse 
Arthur Sadoun, chairman e CEO 
da holding.

Leia mais no Meio&Mensagem:
https://bit.ly/3ofpx9w

HOLDINGS DE AGÊNCIAS COMEMORAM 
CRESCIMENTO 

Dalton Pastore, presidente da 

ESPM, em entrevista à

Folha de S.Paulo

https://bit.ly/3CX5N0J

Marcelo Coutinho, Coordenador 

do mestrado profissional em 

administração da FGV e membro 

do CTM, em artigo para o 

Meio&Mensagem

https://bit.ly/3CV2oPT

“Antes, a publicidade 
falava e o consumidor 

ouvia, o jornal publicava 
e o leitor apenas 
lia, mas agora o 

consumidor também é 
uma mídia, dissemina 

informação”

“As marcas mais 
antenadas já 

perceberam que esta 
‘Era das Contradições’ 

é uma grande 
oportunidade de 

criar laços mais fortes 
com o consumidor, 

oferecendo um 
acalanto não apenas 
para os desconfortos 

trazidos pela pandemia, 
mas também para esse 
clima de incerteza no 

qual adentramos”
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Conheça missão, visão e valores do CENP:

https://www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/missao_visao_valores

Conheça os serviços do CENP ao mercado publicitário:

https://www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/o-que-e-o-cenp

Av Paulista, 2073 - 6º andar

Conj. Nacional - Edifício Horsa II

CEP 01311-940 - São Paulo - SP 

tel. (11) 4858-8043

ENTIDADE CONVENIADA:

ENTIDADES PROFISSIONAIS 
ADERENTES:

CENP EM REVISTA É UMA PUBLICAÇÃO MENSAL
DA PORTO PALAVRA EDITORES ASSOCIADOS
PARA O CENP

ASSESSORIA COMERCIAL: PAULO CHUEIRI –
NEGóCIOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA -
PC@PCHUEIRINEGOCIOS.COM.BR

ENTIDADES MANTENEDORAS: 

Às vésperas de comple-
tar 23 anos de fundação, 

o CENP comemora o suces-
so do lançamento do estudo 
“O valor da publicidade no 
Brasil”. 

A ideia do estudo – é impor-
tante que fique registrado – foi 
de Mario D’Andrea e de seus 
colegas da diretoria da Abap. 

Colocada em discussão no CENP, ela foi abraçada pe-
las demais entidades, fechando-se, assim, uma parce-
ria virtuosa com a Deloitte, que confirmou algo que 
todos sabíamos – a publicidade é importante fator de 
alavancagem da economia –, mas que ainda não tinha 
sido quantificado. Pois agora sabemos, e nunca é de-
mais repetir: um real investido em publicidade gera 
mais de oito reais para a economia!

Acho que todos temos o direito de atribuir parte des-
te resultado excepcional ao ambiente de autorregula-
ção, cujas normas motivaram a fundação do CENP, 
em 16 de dezembro de 1998. É consenso que, ao la-
do da criatividade e competência técnica, o sucesso 
da publicidade no Brasil se deve a pilares firmes, coe-
rentes, competitivos e testados pelo tempo, que visam 
preservar e ao mesmo tempo modernizar as relações 
comerciais, em meio à intensa transformação pela 
qual passa toda a indústria da comunicação, a partir 
da extensão de suas fronteiras. 

Ao somar mais um ano de existência, a autorregu-
lação e o CENP mantêm sua crença num mercado 
criativo, competente, saudável e próspero, a partir de 
regras ético-comerciais claras e transparentes, que pre-
servam a competição no ecossistema da publicidade, 
em benefício dos consumidores, da sociedade e dos 
agentes de mercado.

O CENP, fórum neutro, é onde todos – todos! – são 
bem-vindos para seguir debatendo ideias e soluções 
para aprimoramento desta atividade que orgulha a to-
dos nós e traz tantos benefícios para o Brasil 

Caio Barsotti

UM FÓRUM NEUTRO, 
ONDE TODOS – TODOS – 
SÃO BEM-VINDOS
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