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CENP-MEIOS: INVESTIMENTO EM MÍDIA ENTRE
JANEIRO E SETEMBRO FOI DE R$ 12,2 BILhõES

EDITORIAL

O FÓRUM ONDE SEMPRE SE BUSCA O
DIÁLOGO EM UM MERCADO LIVRE

A

ceitei o desafio probono de atualizar o
Cenp porque é preciso modernizar o pacto que une os agentes do mercado publicitário
na busca da perpetuidade e prosperidade, de
forma que continue trazendo benefícios democráticos para a sociedade. Para explicitar este
desafio, passamos a associar o nome da nossa
entidade a uma nova definição: Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário.
Acredito que, com vontade coletiva de anunciantes, agências, veículos e os novos elos digitais, poderemos juntos construir uma nova governança, mais ágil e de portas abertas.
Todos sabemos o quanto as coisas mudaram
desde a fundação do Cenp, em 1998. Múltiplos
acontecimentos produziram um ambiente multifacetado e complexo, onde não há mais espaço para o exercício de um papel meramente fiscalizador. Acreditamos que caiba ao Cenp
emular as melhores práticas de mercado, respeitando os interesses legítimos de cada parte
e seguir sendo um ambiente neutro e ético, onde sempre se busca o diálogo aberto e transpa-

rente, visando a harmonização em um mercado
livre, concorrencial, competitivo e meritocrático.
O novo Cenp nasce na
prática do capitalismo de
“É preciso
valor compartilhado, no
modernizar o
estabelecimento de repacto que une
lações ganha-ganha, onos agentes
de prevalecem a ética e o
do mercado
respeito, no desafio perpublicitário
manente de encontrar sona busca da
luções sustentáveis e diperpetuidade e
versas, dentro de uma
prosperidade”
agenda ESG.
Estes meus pensamentos foram mais desenvolvidos em meu discurso de posse, que pode
ser lido nas páginas seguintes, e em artigo publicado na Folha de S.Paulo (https://bit.ly/32bOR9x)
Termino desejando Boas Festas a todos e um
2022 pleno de saúde e realizações.
Luiz Lara

AS ENTIDADES MANTENEDORAS DO CENP

E AS NOSSAS ENTIDADES PROFISSIONAIS ADERENTES
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ENTIDADE
CONVENIADA

INVESTIMENTO EM MÍDIA
ENTRE JANEIRO E SETEMBRO
FOI DE R$ 12,2 BILhõES
Nova rodada da pesquisa de investimento em mídia via
agências contou com painel com 291 participantes, com
crescimento expressivo sobre mesmo período de 2020
Em https://cenp.com.br/cenp-meio/ há mais
informações sobre o Cenp-Meios, inclusive a relação
das agências participantes e vídeo explicando
o painel.

O investimento em mídia via agências entre janeiro e setembro deste ano totalizou R$ 12,2 bilhões, segundo apurou o Cenp-Meios, iniciativa do
Cenp, Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário, com painel de 291 agências, sendo 239
matrizes e 52 filiais.
Luiz Lara, presidente recém-empossado da entidade, destacou as virtudes da iniciativa. “Um
mercado forte precisa conhecer seus números
para medir o real impacto positivo que a publicidade traz para nossa economia”, disse ele. “Fica
claro que, mesmo em tempos de pandemia, as
marcas precisaram manter seu tom de voz, se fazerem presentes e estarem ao lado dos consumidores. E as agências foram as grandes emuladoras criativas junto aos anunciantes, veículos e os
novos elos digitais, que juntos, fizeram e fazem a
roda da economia girar”.
Dudu Godoy, 1º vice-presidente do Cenp, comemorou o salto no universo de agências participantes do Cenp-Meios. “Nesta mesma época, no ano
passado, contávamos com painel de 217 agências”, diz ele. “Uma indústria forte, como a publicitária, precisa de dados confiáveis e que reflitam
a realidade”.
Já Salles Neto, fundador do Grupo M&M e coordenador do Comitê Técnico Cenp-Meios (CTCM),
lembrou que o painel só é possível graças ao
compromisso das agências de publicidade participantes e das empresas AdSolutions, Microuniverso, Publi, VBS, IClips e Operand, que fornecem
software que permitem o funcionamento do sistema. “O Cenp-Meios tem um grau de precisão,
até os centavos, sem paralelo no mundo. Viabili-

INVESTIMENTOS EM MÍDIA, REALIZADOS POR
291 AGÊNCIAS (239 MATRIZES E 52 FILIAIS)
DE PUBLICIDADE, POR MEIO DE COMUNICAÇÃO
PUBLICADO EM DEzEMBRO/2021

Cinema
Internet

Meio

Valor faturado (000)
Áudio
R$
9.267
Busca
R$
283.699
Displays e outros R$ 2.024.803
Social
R$
974.181
Vídeo
R$
320.797

Jornal
OOH/Mídia Exterior
Rádio
Revista
Televisão Aberta
Televisão por assinatura
Total
5,4%

Jan-Set/2021
Valor Faturado (000) Share
R$
1.858 0,0%
R$ 3.612.744 29,6%
Share
0,3%
7,9%
56,0%
27,0%
8,9%

R$
R$
R$
R$
R$
R$

228.231
1,9%
992.250 8,14%
488.309 4,0%
53.742 0,4%
6.164.106 50,5%
661.828 5,4%

R$ 12.203.063
0%

29,6%
50,5%

1,9%
8,1%
0,4%

4,0%

zá-lo foi uma grande prova – mais uma – da maturidade da publicidade brasileira”, disse ele.
Os resultados observados no Cenp-Meios janeiro
a setembro representam um crescimento no investimento publicitário via agências de 37% em relação
ao mesmo período do ano passado.
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O quE Nós E NOssas ENtidadEs
maNtENEdOras fizEmOs Nas últimas
sEmaNas Ou PlaNEjamOs fazEr Em brEvE

PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO CENP
GANhA NOVA MARCA E SITE
Nova marca gráfica e elementos de expressão posicionam a
entidade como lugar de encontros em um ambiente dinâmico,
como é próprio da publicidade

O

Cenp está de cara nova. Acompanhando o novo momento da entidade,
uma nova marca entra no ar, expressando a imagem de um lugar
de encontros”, na definição de Ricardo Tutti, da 808 Comunicação
e Design, autora do trabalho de recriação da marca do Cenp. “Somos
um ambiente dinâmico para a discussão de ideias”, explica ele. “Somos o fórum de muitas vozes e
participantes que contribuem para
a constante melhoria das relações
comerciais do mercado publicitário. Desta forma, é importante que
o Cenp seja reconhecido como tal.
É através de sua expressão gráfica, coerente e constante, que sua
identidade pode ser percebida”.
Segundo Ricardo, a nova identidade visual tem o objetivo de
expressar o ambiente dinâmico
para discussão de ideias que são
construídas pela entidade ao longo dos anos.
Essa mesma ideia baseou a reforma integral do site do Cenp,
trabalho da Control F5, tornando-o mais responsivo e intuitivo, acomodando todo o seu extenso conteúdo, de mais de 500
páginas, começando pelas Normas-Padrão da Atividade Publici4 CENP Em rEvista - Dezembro, 2021

A nova marca do Cenp, em dois formatos de apresentação

O projeto também definiu submarcas,...

tária em três idiomas, e passando pela relação das agências de
publicidade certificadas, os estudos credenciados dos institutos
de pesquisa, o acervo do CenpMeios, os vídeos, e-books, BUP e
todas as edições da Cenp em Revista. Também presentes no site

todos os documentos e procedimentos necessários para que
o mercado publicitário interaja
com o Cenp.
Comentários e sugestões de
aperfeiçoamento são bem-vindas pelo e-mail:
institucional@cenp.com.br

ALGUNS NúMEROS
DO CENP
Agências certificadas
em 01/12/2021

1.163
Entidades mantenedoras:

...unidades...

10
Estudos de mídia credenciados:

1.330
Veículos associados:

474
Painéis publicados
pelo Cenp-Meios:

...e agentes

15
Rankings:

3
Entidades aderentes:

8
Organismos:

10
Site do Cenp (www.cenp.com.br) ganhou estrutura e visual novos, mais responsiva
e intuitiva

SIGA O CENP NAS REDES SOCIAIS

Entidade conveniada:

1
Voluntários

286
www.twitter.com/o_CENP

www.linkedin.com/company/cenp
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COM LARA NA PRESIDÊNCIA, COMEÇA
A RENOVAÇÃO DA AUTORREGULAÇÃO
CENP encerra o ano com importante passo no seu projeto
de reestruturação. O objetivo é dar voz a todo o ecossistema
da publicidade, para contemplar a transformação digital e os
novos modelos de negócio do setor

L

uiz Lara foi eleito Presidente do Conselho do Cenp
em 6 de dezembro, durante reunião virtual do Conselho Superior. Ele substitui Caio Barsotti,
que deixa o Cenp depois de doze
anos, e torna-se o terceiro presidente da entidade, comandada
inicialmente por Petrônio Corrêa.
A eleição de Lara é mais um
passo no projeto de reestruturação da entidade, que está adotando um novo modelo de governança, em que o principal
objetivo é dar voz a todo o ecossistema da publicidade, dentro
de uma visão ampliada e renovada, para contemplar a transformação digital e os novos modelos de negócio do setor.
Ele chega para consolidar esse momento de transformação do Cenp. “Aceitei o desafio
porque acredito profundamente que, com a vontade coletiva

veja aqui e nas
páginas seguintes
alguns dos
convidados para o
almoço de posse de
lara na presidência
do CENP
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deste mercado e todos os seus
players – agências, anunciantes, veículos e os novos elos digitais –, podemos criar juntos
uma governança mais democrática e inclusiva. Este novo Cenp
deve seguir prezando pela ética e transparência e ser o mais
importante fórum do mercado, buscando na autorregulação
a harmonização dos interesses comerciais e das melhores
práticas. Precisamos considerar
sempre a capilaridade do mer-

cado publicitário brasileiro, valorizando a força dos agentes regionais e ecossistemas locais,
além de encarar os desafios da
comunicação multiplataforma e
hiperconectada”.
O novo presidente do Cenp
considera que a entidade, ao invés de exercer um papel fiscalizador, deve reunir e difundir as
melhores práticas de mercado,
num cenário abrangente, respeitando os interesses legítimos de
cada parte. “O Cenp tem que ser

Marcia Esteves, Dudu e Sheila
Wakswaser

Luiz Claudio Costa, Orlando Marques
e Lara

um ambiente neutro e ético, onde sempre se buscará o diálogo
aberto e transparente, visando
a harmonização de um mercado livre, fortemente concorren-

cial, competitivo e meritocrático”, afirmou.
Lara, que tem uma trajetória
destacada no mercado da comunicação, conta com profun-

do conhecimento do universo de entidades do setor. Já foi
presidente da Abap, entre 2009
e 2012, além de vice-presidente por sete anos. Segue como

“O NOVO CENP SERÁ O FÓRUM DO NOVO MERCADO”,
AFIRMA PRESIDENTE ELEITO
leia discurso de luiz lara, ao assumir a presidência do Cenp
durante almoço em são Paulo, no dia 13 de dezembro
Senhoras e senhores
Aceitei o desafio probono de
ser o Presidente do Conselho
do Cenp por acreditar que,
com vontade coletiva de todos
os players do mercado –
anunciantes, agências, veículos
e os novos elos digitais –,
podemos juntos construir uma
nova governança, mais ágil e de
portas abertas.
Todos sabemos que o
Cenp é uma organização
de direito privado, sem fins
lucrativos e sem financiamento
governamental, que surgiu
em 1998 para promover a
harmonia e o equilíbrio das
relações comerciais por meio da
autorregulação ético-comercial.
De lá para cá, a aceleração
da publicidade foi exponencial,
com a transformação digital,
a globalização, as profundas
mudanças no comportamento
do consumidor, o surgimento
de novos modelos de negócio
e de formatos de remuneração,
além de agentes híbridos.
Tudo formando um ambiente
multifacetado.
Vivemos um cenário
transformador e complexo,
onde não existe mais ambiente
controlado. É preciso atualizar o
pacto em prol da perpetuidade
e prosperidade do mercado

publicitário, de forma que este
continue trazendo benefícios
democráticos e econômicos para
toda a sociedade.
Acredito que o Cenp possa – ao
invés de ter um papel fiscalizador
– emular as melhores práticas de
mercado, num cenário abrangente,
respeitando os interesses legítimos
de cada parte.
O Cenp tem que ser um
ambiente neutro e ético, onde
sempre se buscará o diálogo
aberto e transparente, visando
a harmonização de um mercado
livre, concorrencial, competitivo e
meritocrático.
O estudo recente da Deloitte
mostrou que cada real investido
em publicidade traz o retorno de
oito reais na nossa economia.
A publicidade é a indústria que
movimenta as outras indústrias. É
a indústria de ponta da economia
criativa, que faz a roda da economia
girar, gerando riquezas, empregos e
impostos.
O novo Cenp será o Fórum
do novo mercado, buscando na
autorregulação a harmonização
dos interesses comerciais e das
melhores práticas, permitindo que
a nossa publicidade possa ganhar
as asas da criatividade, construindo
e posicionando marcas,
desenvolvendo novas categorias de
produtos e serviços, alavancando

vendas e criando conexões com
milhões de consumidores.
O novo Cenp tem que
considerar a capilaridade do
mercado publicitário brasileiro,
ouvindo e reconhecendo a força
dos agentes dos mercados
regionais e valorizando os
ecossistemas publicitários
locais.
Todos estamos vivendo o
desafio de fazer comunicação
num mundo multiplataforma
e hiperconectado no qual
o respeito ao consumidor
começa de dentro para fora,
na relação das marcas com
seus colaboradores, parceiros,
fornecedores, acionistas,
instituições, poder público
e a sociedade civil como um
todo. Mais do que nunca, cada
cidadão, cada consumidor, é
protagonista.
Eu acredito na prática
do capitalismo de valor
compartilhado, no
estabelecimento de relações
ganha-ganha, onde prevalecem a
ética e o respeito.
Vivemos uma era em que
temos o desafio de viabilizar
soluções sustentáveis, dentro
de uma agenda ESG, para
buscarmos a melhor equação
econômica, social, ambiental e
cultural. O Cenp tem de retratar
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a diversidade do nosso mercado,
atraindo profissionais de todas
as raças, credos e gêneros,
espelhando a diversidade
do nosso talento e a nossa
brasilidade, porque a publicidade
faz parte da cultura popular.
A comunicação cumpre um
papel fundamental para, com
estratégias criativas, agências,
veículos e plataformas, sigam
desenvolvendo campanhas e
conteúdos que transmitam
a causa e o propósito das
marcas dos nossos anunciantes
para consumidores cada vez
mais conscientes, exigentes e
soberanos.
O novo Cenp buscará ser
um emulador de indicadores
e KPIs para emular as práticas
sustentáveis deste mercado,

onde a marca é o ativo mais valioso
das empresas, representando boa
parte do valor das ações listadas
nas bolsas de valores do Brasil e do
mundo.
Somos os protagonistas do nosso
destino. Somos os responsáveis
pelo legado e pelo futuro deste
mercado, inclusive o de milhares
de jovens que estão adentrando o
mercado de comunicação.
Vamos juntos construir esta
avenida da liberdade, onde a
força estratégica das grandes
ideias se junta à utilização das
melhores ferramentas e métricas, à
emulação das práticas atualizadas,
à busca incansável pela evolução
do nosso mercado, à valorização
dos profissionais e de cada player
do mercado, dando valor ao
trabalho, com remuneração justa,

reconhecendo os talentos,
construirá um capitalismo
próspero para todos.
Tenho certeza de que,
com a vontade coletiva de
todos, vamos implantar
um ecossistema plural e
participativo, apoiado nas
quase mil e duzentas agências
certificadas pelo Cenp, quase
quinhentos veículos associados
e mais de 1300 estudos de mídia
credenciados.
Tenho de agradecer aqui aos
quase trezentos voluntários
que atuam no Cenp, às dez
entidades mantenedoras, as
nove entidades aderentes ou
conveniadas.
Vamos juntos fazer do Cenp
uma nova bússola para o
mercado.

VP do Conar e é membro da Assembleia Geral da ESPM. Esteve
próximo ao Cenp desde a fundação da entidade, tendo sido seu
1º VP por seis anos.

A valorização e crescimento
do mercado publicitário e de comunicação sempre fez parte do
dia a dia de Lara. Ele foi responsável, por exemplo, pela organi-

zação do 4º e o 5º Congressos
da Indústria da Comunicação e
fundou uma das maiores agências do país, a Lew’Lara\TBWA,
onde trabalhou na construção e

Oscar Mattos e Humberto Mendes

Thomaz Naves e Luiz Claudio Costa

Ênio Vergeiro e Fabio Toreta

Antoninho Rossini, Armando Ferrentini e
Sergio Gordilho
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Manzar Ferez, João Roberto Marinho, Lara
e Paulo Tonet Camargo

no posicionamento de algumas
das principais marcas do mercado brasileiro. Também conquistou vários prêmios ao longo de sua carreira, entre eles o
Caboré, o Colunistas e o Effie.

Atualmente é chairman do Grupo TBWA no Brasil e sócio da TO
BE GOOD, atuando em advocacy e comunicação. Atua em
várias organizações do terceiro setor, é membro do Conse-

lho da Childhood, do Instituto
de Cidadania Empresarial, Fundação OSESP e Fundação Bienal
de São Paulo.
Seu trabalho no Cenp será
probono.

Edson Giusti e Mario D’Andrea

Lara e Dudu

Fernando Vieira de Melo Filho
e Paulo Tonet Camargo

Luiz Claudio Costa, Dudu e Walter Zagari

PC Freitas e Silvio Soledade

Geraldo Alonso Filho, João Luiz Faria Netto
e Luiz Roberto Valente Filho

Antonio Manuel e Francisco Mesquita

Otaviano Pereira, Bruno Guerrero, Mauricio Kotait e
João Oliver

Antonio Lino Pinto e Duílio Novaes

Thomaz Naves, Luiz Claudio Costa, Otaviano Pereira
e Julio Anguita
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UM NOVO CENP
A jornada do novo CENP
começou a ser traçada no início
de 2021, com a atualização dos
seus estatutos, principalmente
para incorporar mais
representantes de anunciantes
em seu Conselho Superior e
comitês executivos. Toda a
reestruturação estratégica vem
sendo conduzida com o apoio
da consultoria ToF, em um
longo e detalhado trabalho de
consulta ao mercado.
Em novembro, o CENP adotou

Frank Alcantara, Lara e Mauricio Kotait

Marcio Santoro e Sergio Gordilho

Kelly Dores, Eduardo Correa, Enrico Giannelli
e Patricia Garrido
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um novo modelo de governança,
com a separação entre as
atividades de presidência do
Conselho e presidência executiva,
que eram cargos unificados.
Dudu Godoy, 1º vice-presidente
do CENP, comentou o novo
modelo em artigo publicado pelo
PropMark: “com representação
de 60% do mercado, o Cenp
percebeu que, para crescer e zelar
pela ética e pela autorregulação,
precisava mudar internamente e
ampliar a oportunidade de voz e

voto para as novas empresas e
negócios”, escreveu ele. “Penso
que essa decisão é um grande
marco, que vai adequar o Cenp
à nova realidade do mercado
publicitário, para atender os
novos modelos de negócios
e essas novas e pujantes
empresas que estão surgindo,
mas que se encontram à
margem hoje da autorregulação
do mercado publicitário”.
Leia a íntegra do artigo de
Dudu: https://bit.ly/3DNUWWe

Marcelo Benez, Marcelo de Salles Gomes, Rafael Davini Neto
e Edney Narchi

Geraldo Brito e Luiz Leite

Antonio Carlos de Moura
e Paulo Cesar Queiroz

Rino Ferrari Filho, João Batista de Oliveira, Dudu, Daniel Queiroz
e Fabi Soriano

Luciana Rodrigues, Lara, Ester Krivkin e Pedro Lara

Marco Bebiano, Cris Camargo, Silvio Genesini e Camila Costa

Luiz Claudio Costa, Lara, Roberto Franco
e Paulo Saad Jafet

Marcio Renê, João Batista de Oliveira, Fabi Soriano,
Lara e Dudu

Hugo Rodrigues, Enrico Giannelli, Mario D’Andrea
e Rino Ferrari Filho

Daniel Queiroz, Geraldo Brito e Roberto Franco

Igor Puga e Hugo Rodrigues

Sergio Gordilho e Edu Simon

Hilton Madeira, Celia Fiasco, Antonio Lino Pinto
e Walter Zagari

Alarico Naves, Edson Giusti
e Mario D’Andrea

Eduardo Pugnali e Fabio Toreta

Adriana Cury
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CENP

AUTORREGULAÇÃO COMERCIAL ChEGA A
23 ANOS COM RENOVAÇÃO CONSTANTE
veja algumas das datas mais marcantes do Cenp,
desde a sua concepção e fundação, em 16 de dezembro
de 1998, pelas entidades representantes de anunciantes,
agências e veículos
Conheça a história do Cenp, sua missão, visão, valores, organismos, números e mais em
https://cenp.com.br/cenp/#historia_Cenp

6/1997
Alteração do decreto
57.690/66

O Governo Federal desregulamenta
a atividade publicitária, alterando
o Decreto 57.690/66, que
regulamentava a Lei nº 4.680/65,
balizadora do mercado publicitário.

7/1997
Primeira reunião sobre a
criação de uma entidade
tripartite de autorregulação
ético-comercial

16/12/1998
Fundação do Cenp

Cerimônia de aprovação das
Normas-Padrão e de assinatura
da ata de fundação do Cenp.
Petrônio é escolhido como primeiro
presidente da entidade.
Leia as Normas-Padrão em
português, inglês e espanhol em

https://cenp.com.br/documentos/normas-padrao

10/1997
Petrônio Corrêa é escolhido
coordenador das discussões
5/1998
Aprovação do anteprojeto
das Normas-Padrão da
Atividade Publicitária

29/7/1999
O primeiro Certificado

Reunião realizada em São Paulo, em 16 de dezembro de 1998, marca a assinatura das Normas-Padrão
da Atividade Publicitária e a criação do CENP

O Cenp concede o seu primeiro
Certificado de Qualificação Técnica
a uma agência de publicidade, com
sede em Manaus. Veja as agências
certificadas:

https://cenp.com.br/certificacao/agencias_certificadas
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Edição Especial

22/11/2000
Normas-Padrão aprovadas
pelo Cade
12/2001
Início do processo de
qualificação técnica de Mídia
2002
Acesso gratuito
ao Banco de
Informações de
Mídia

É viabilizado o acesso gratuito à
pesquisa de mídia com a criação de
um Banco de Informações de Mídia
para consulta, via internet, pelas
agências dos Grupos VI e VII. O Banco
tornou-se possível por acordo com
Ibope, Ipsos-Marplan e IVC e apoio
do Grupo de Mídia São Paulo.

12/2002
Referência para contratação
de serviços publicitários

O poder público federal, por meio
do Decreto nº 4.563/02, que altera o
regulamento aprovado pelo Decreto
nº 57.690/66, para a execução da Lei
nº 4.680/65, reconhece dispositivos
das Normas-Padrão como sendo
referência para a contratação de
serviços publicitários.

2004
Primeira edição da Cenp
em Revista
Todo acervo
da publicação
está disponível
gratuitamente:

5/2002
Publicidade oficial

O Governo Federal e o Cenp
celebram acordo para classificação
de ações da publicidade oficial
conforme seu conteúdo, definidas
como institucional, comercial
e de utilidade pública, com
recomendação de prática pelos
veículos de valores especiais para as
mensagens de utilidade pública.

https://cenp.com.br/cenp-em-revista/

2004
Adesão do Governo de São
Paulo às Normas-Padrão
2006
Certificação Técnica

O Cenp passa a certificar
tecnicamente, para efeitos
exclusivos da atividade publicitária,
agências especializadas em
promoção e marketing direto.

CENP Em rEvista - Dezembro, 2021 13

CENP

8/2007
Audiência do TCU

O Cenp participou de audiência
pública do Tribunal de Contas da
União para discutir matéria em análise
e que resultou na revisão de acórdão
sobre o modelo de publicidade
praticado no Brasil, cuja decisão, após
a sanção da Lei nº 12.232/10, pacificou
o entendimento quanto à legalidade
da forma de contratar sob o que rege
a Lei nº 4.680/65.

1/12/2008
Dez anos

Cenp comemora uma década
e reafirma o acordo histórico
que consolidou as bases de
desenvolvimento da propaganda
brasileira.

4/2010
Lei reconhece Cenp como
entidade certificadora

É sancionada a Lei nº 12.232/10, que
trata da contratação dos serviços
de publicidade pela administração
pública e que reconhece o Cenp
como entidade certificadora técnica
de agências de publicidade.

11/2010
Mídia Interativa

A categoria “Agência Especializada”
passa a incluir as de Mídia Interativa,
com as mesmas especificações
exigidas das demais agências.

3/2011
Credenciamento de Estudos de
Informação de Mídia

https://cenp.com.br/credenciamento/

11/2011
ABOOh associa-se ao Cenp
2008

10/11/2009

Caio Barsotti assume a presidência
e Petrônio vai para o Conselho
Consultivo

11/2011
Criação do BUP - Banco único
de Listas de Preços

Mais em https://cenp.com.br/sobre-o-cenp/bup

2012
Anexo A das Normas-Padrão
atualizado
3/2012
Cenp em Revista com
versão digital
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O Cenp amplia a forma de
credenciamento de entidades e
empresas especializadas na verificação
de circulação dos veículos impressos.
https://cenp.com.br/credenciamento/

5/2012
Comitê Técnico de Mídia

A Comissão de Pesquisa, por decisão
do Conselho Executivo, transformase em Comitê Técnico de Mídia, CTM,
de caráter permanente.
https://cenp.com.br/cenp/#quem_faz_Cenp

11/2012
Verificação de circulação

O Cenp concede credenciamento
à primeira empresa de auditoria
independente para verificação de
circulação de veículos impressos.

3/2013
Gabarito de Pontos e aquisição
e uso de pesquisa de mídia
pelas agências.
8/2013
homologação de conceitos no CTM
8/2013
Petrônio se desliga do Cenp

Petrônio Corrêa solicita seu
desligamento do Conselho Consultivo
durante reunião do Conselho Executivo
e recebe amplo reconhecimento pelo
seu empenho desde a criação do Cenp.
Ele faleceu em 1º de dezembro de 2013.

9/2013
Ampliação do Banco de
Informações de Mídia
9/2013
Auditoria de circulação

Credenciada pelo Cenp a primeira
auditoria de circulação de um jornal
diário por auditoria independente.
Jornal e auditoria têm sede na
cidade do Recife.

10/2013
O conceito de Compliance
é incorporado às NormasPadrão
16/12/2013
Cenp comemora 15 anos de
fundação
2/2014
Lançamento
do livro
Compliance na
Publicidade

DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO ÉTICA I – COMPLIANCE E PROPOSIÇÕES ÉTICAS NA AUTORREGULAÇÃO DA PUBLICIDADE

5/2012
Empresas de Verificação de
Circulação

COMPLIANCE
NA PUBLICIDADE

DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO ÉTICA I

Compliance e proposições éticas
na autorregulação da publicidade.
Português | English | Español

AF_CAPA_COMPLIANCE_CENP_38.5x27.indd 1

2/20/14 8:16 PM

6/2014
Simulador de Pontos

Disponibilizado para que as
agências possam, de forma mais
fácil e rápida, planejar quais
serviços de informações de mídia
melhor atendem seus clientes.
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10/2014
Novo site

Entra no ar, totalmente renovado,
o novo site do Cenp, com versões
em inglês e espanhol.
Todas as edições da Cenp
em Revista passam a ser
disponibilizadas gratuitamente em
plataformas digitais.

11/2014
Fenapex no Cenp

11/2014
Adotado o Certificado
de Qualificação Técnica
Eletrônico

10/2015
Grupo de Planejamento, ARP e
ABEP juntam-se ao Cenp

1/2017
Processo arquivado

O processo administrativo
instaurado em 2005 pelo Cade
foi arquivado, em decisão
unânime do Tribunal do Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica.
Entidades
profissionais: a união
que aprimora o
mercado
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1/2015
APP Brasil
torna-se a
primeira
Entidade Aderente do Cenp
3/2015 Grupo
de Mídia SP
junta-se ao
Cenp
5/2015
Grupo de
Atendimento
& Negócios
torna-se Entidade Aderente
do Cenp

MERCADO DE TRA

BALHO

FORMAÇÃO PRO
FISSIONAL
GESTÃO COMERC
IAL
BOAS PRÁTICAS

AMADURECIMEN

ABAP e a valorização
do profissional e
das agências de
publicidade

ÉTICA

TO

TAMBÉM SE

CONHECIMENTO

APRENDE

ALUNOS

UNIVERSIDADE

ÉTICA

Veículos do trade
publicitário:
retroalimentação de
informações

NA ESCOLA
Conteúdo pedagógico

CENP-CONAR: arte, técnica
e ética publicitárias

6/2017
Lançado
“Conteúdo
pedagógico
Cenp-Conar:
Arte, Técnica
e Ética
Publicitárias”
8/2017
ABMP associa-se
ao Cenp

10/2017
Criado o Comitê Técnico Digital
https://cenp.com.br/cenp/#quem_faz_Cenp

12/2017
Criado o Comitê Técnico
Cenp-Meios

https://cenp.com.br/cenp/#quem_faz_Cenp
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2018
Criado o Conselho de
Administração e Governança
https://cenp.com.br/cenp/#quem_faz_Cenp

2018
Lançados os Documentos Cenp
https://cenp.com.br/documentos/
DOCUMENTOS CENP – 1

LEGISLAÇÃO
E NORMAS DA
PUBLICIDADE
NO BRASIL

8/2018
Lançado o
Cenp-Meios

https://cenp.com.br/cenp-meio/

12/2018
Cenp completa 20 anos de
fundação
2/2019
Grupo de Mídia RJ e ABP
juntam-se ao Cenp

7/2019
Atualização das NormasPadrão

Normas-Padrão passam por ampla
atualização, tratando entre outros
temas de remuneração de agência e
desconto-padrão, reconhecimento de
veículos de comunicação/divulgação
atuantes no mundo digital, novas
faixas de agências, conforme Anexo A
e novas diretrizes para Cenp-Meios.

9/2019
ABMN torna-se
entidade
associada ao
Cenp
2020
Cenp em home office, devido à
pandemia
2020
Cenp adota indicadores de
demandas externas para
avaliar continuamente seu
desempenho
6/2020
Cenp-Meios 2019

O Cenp-Meios divulgou o
investimento em mídia em 2019, em
painel composto por 226 agências
de publicidade, totalizando R$ 17,5
bilhões

8/2020
Cenp-Meios divulga
investimento por estado
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12/2020
Cenp + Kantar Ibope Media

Entidade e empresa trabalham
juntas para aprimorar o ranking de
compra de mídia pelas agências

1/2021
Lançada campanha “Agência
de Publicidade Não É Tudo
Igual”, de veiculação regional
1/2021
Vídeo apresenta em detalhes
sistema Cenp-Meios
https://www.youtube.com/
watch?v=F3RiK3n8PJ8&t=12s

1/2021
Vídeo valoriza as agências
com Certificação do Cenp
https://www.youtube.com/
watch?v=7LhFqpyewnc

2/2021
Bússolas 2021

Novo modelo de planejamento
e avaliação de gestão amplia a
geração de valor e relevância para
autorregulação.

3/2021
Líderes de marketing e
comunicação de empresas
anunciantes ganham mais
espaço no Conselho do Cenp
3/2021
Cenp-Meios 2020

Painel com 217 agências totaliza
investimentos em mídia de R$ 14, 2
bilhões. Agências não certificadas já
podem participar do Cenp-Meios.

4/2021
Mais dirigentes de anunciantes
juntam-se ao Conselho
Superior

Entidade recebe também
indicações das mantenedoras,
ampliando a presença regional e de
lideranças do meio digital

5/2021
Cenp-Meios lança ranking de
agências por estado
5/2021
Cenp reconhece empresas que
acrescentam valor ao mercado

Veja mais informações sobre a acreditação em:
https://bit.ly/3fI5ufV
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9/2021
“O valor da publicidade
no Brasil”

Estudo da Deloitte mostra que cada
real investido em publicidade rende
mais de oito vezes à economia.

6/12/2021
Luiz Lara eleito presidente
do Cenp

Caio Barsotti deixa a presidência
depois de 12 anos no cargo

Veja estudo completo, também em inglês e
espanhol:
https://mailchi.mp/cenp/wg4jxoy8qs

12/2021
Cenp adota nova identidade
visual
Site também é renovado

10/2021
A política de privacidade

Conheça a Política de Privacidade de Dados do Cenp
em https://cenp.com.br/politica-de-privacidade/
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