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ENTIDADE 
CONVENIADA

E AS NOSSAS ENTIDADES PROFISSIONAIS ADERENTES

AS ENTIDADES MANTENEDORAS DO CENP 

Num ano repleto de desafios, o maior de-
les é preservar a tradição da atividade 

publicitária brasileira, de se autorregular.
Autorregulação está no DNA da nossa publi-

cidade. É assim desde meados do Século XX, 
quando ainda tateávamos em busca do nosso 
espaço na sociedade. Como nossos serviços 
são imprescindíveis e porque nossos anteces-
sores eram tão competentes quanto respon-
sáveis por aquilo que faziam, assim fomos 
evoluindo, com as linhas básicas do relaciona-
mento comercial entre anunciantes, agências e 
veículos definidas pelo próprio mercado e com 
o Código de Ética do Profissional da Propagan-
da, aprovado no I Congresso Brasileiro de Pro-
paganda, em outubro de 1957.

Este arcabouço de autorregulação deu origem 
à legislação que sustenta a publicidade brasi-
leira, reunida na Lei 4 680, de junho de 1965, 
que deu força de lei às práticas do mercado 
que vigoravam até então, incorporando inclu-
sive o Código de Ética. Os saltos seguintes fo-
ram a criação do Conar, em 1978, e do Cenp, 

em 1998. Chegamos, fi-
nalmente, a 2010, com a 
sanção da Lei 12.232, que 
reconhece os méritos da 
autorregulação na defe-
sa da qualificação de ser-
viços a serem prestados 
aos entes públicos, de-
legando ao Cenp o papel 
de organismo certificador 
técnico das agências.

E assim chegamos a 
2022, que porá à prova 
nossa responsabilidade perante o passado e 
também diante do futuro. Tenho certeza de que 
a tradição de autorregulação , num ambiente 
neutro como o do Cenp, nos levará a um diálo-
go franco e aberto com agências, anunciantes, 
veículos e com os novos elos digitais para, jun-
tos, podermos construir uma nova governança, 
renovando nosso pacto de prosperidade, num 
mercado livre, ético e saudável.

Luiz Lara

A TRADIÇÃO DE AUTORREGULAÇÃO 
DA PUBLICIDADE 

EDITORIAL

“2022 porá à 
prova nossa 

responsabili-
dade perante o 

passado e
também diante 

do futuro”
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O quE Nós E NOssas ENtidadEs 
maNtENEdOras fizEmOs Nas últimas 
sEmaNas Ou PlaNEjamOs fazEr Em brEvE

SIGA O CENP NAS
REDES SOCIAIS

www.linkedin.com/company/cenp

www.twitter.com/o_CENP

ALGuNS NÚMEROS DO CENP
Agências certificadas
em 03/01/2022

1.175

Voluntários

286
Entidade conveniada:

1

Organismos:

10

Entidades aderentes: 

8

Rankings: 

3

Painéis publicados 
pelo Cenp-Meios: 

15

Veículos associados:

474

Estudos de mídia 
credenciados: 

1.330

Entidades 
mantenedoras: 

10

Total de Envios: 6039 Total de Respostas: 349

Dados consolidados até
Novembro /2021

ENQuETE DE SATISFAÇÃO DE RELACIONAMENTO

148
(43%)191

(55%)

5
(1%)

5
(1%) Acima do Esperado

Dentro do Esperado

Abaixo do Esperado

Muito abaixo

A enquete de satisfação que avalia os pontos de relaciona-
mento do Cenp encerrou o mês de novembro com indicadores 
favoráveis. Das 349 respostas recebidas, 98% dos responden-
tes consideraram o atendimento em níveis satisfatório ou su-
perior. Para 43% delas o atendimento foi considerado acima do 
esperado, enquanto que, para 55%, ficou dentro do esperado.

O Cenp adotou em 2020 a coleta de indicadores de deman-
das externas, que são recebidas do mercado, para sistematizar 
o acompanhamento de desempenho das suas várias áreas. Ve-
ja na coluna ao lado, dois dos resultados observados. Para mais 
indicadores visite:

https://bit.ly/3wwk9Ti 

INDICADORES DE DEMANDAS EXTERNAS

Janeiro a Dezembro

Janeiro a Dezembro

As agências de menor porte têm aces-
so a um grande número de informações 
de mídia, disponibilizadas gratuitamen-
te pelos principais institutos de pesqui-
sa do país.

ACESSO AO BANCO DE 
INFORMAÇõES DE MíDIA

CONSuLTAS AO juRíDICO

2019 2020 2021

684
599

460

2019 2020 2021

337

278
306
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ENTREVISTA: LUIZ LARA 

“PRECISAMOS AMPLIAR A OPORTuNIDADE 
DE VOZ E VOTO PARA NOVAS EMPRESAS”
O novo presidente do Cenp conta o 
que já mudou e o que vai mudar na 
entidade nos próximos meses. “Nossa 
experiência em autorregulação 
precisa ser reconhecida e abraçada 
por todos”, diz ele 

Por que o Cenp está mudando?
Muita coisa mudou desde a 

fundação do Cenp, em 1998. 
Ainda que o nosso objetivo siga 
sendo o mesmo – promover a 
harmonia e o equilíbrio das re-
lações comerciais por meio da 
autorregulação ético-comercial 
– as mudanças neste período 
foram notáveis. Falo da globa-
lização, da postura do consu-
midor e da sociedade como um 
todo, que exige mais diversida-
de, respeito e empatia. E falo 
também, claro, da digitalização 
de toda a indústria da comuni-
cação. Vimos todos os meios 
migrarem para o digital e a eles 
se juntarem novos players, os 
agentes híbridos, que misturam 
características de anunciantes, 
veículos e plataformas, sendo 
que alguns são as três coisas e 
até mais, na medida em que po-
dem formular soluções de co-
municação. 

No centro de tudo está o in-
teresse dos consumidores. Eles 
são cada vez mais conscientes, 
exigentes e soberanos. O res-
peito a eles começa de dentro 
para fora, na relação das marcas 
com seus colaboradores, par-

ceiros, fornecedores, acionistas, 
instituições, poder público e so-
ciedade civil.

Tudo forma para a publicida-
de um ambiente multifaceta-
do e desafiador. Os players digi-
tais mudaram a forma de fazer 
publicidade, uma mudança que 
está longe de ser concluída. 
Eles exigem, com todo direi-

Vimos todos os meios migrarem 
para o digital e a eles se 
juntarem novos players, os 
agentes híbridos, que misturam 
características de anunciantes, 
veículos e plataformas, sendo 
que alguns são as três coisas 
e até mais, na medida em que 
podem formular soluções de 
comunicação.
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to, um lugar proeminente na in-
dústria, o que certamente exi-
ge um rearranjo do modelo de 
negócios da publicidade, inclu-
sive nos formatos de remune-
ração, o que demanda que revi-
semos as recomendações das 
Normas-Padrão. O Cenp precisa 
mudar e ampliar a oportunida-
de de voz e voto para as novas 
empresas e negócios. Essa de-
cisão é um grande marco, que 
vai adequar o Cenp a uma no-
va realidade, capaz de atender 
os novos modelos de negócios, 
que encontravam até agora me-
nos espaço na autorregulação.

Isso significa que o Cenp dei-
xará de fazer o que fazia até 
hoje?

Não necessariamente. Acre-
ditamos na autorregulação éti-
co-comercial, mas com práticas 
atualizadas em um mercado li-
vre. A publicidade brasileira é 
um dos setores mais compe-
titivos da economia brasileira e 
também um dos que mais ala-
vancam os negócios, como de-
monstrou o estudo “O Valor da 
Publicidade no Brasil”, da De-
loitte, lançado no final do ano 
passado pelo Cenp, em parce-
ria com a Deloitte, e que mos-
trou que cada real investido em 
publicidade em 2020 gerou 8,54 
reais para a economia brasileira.

Somos a indústria que movi-
menta as outras indústrias. Es-
tamos na ponta da economia 
criativa, que faz a roda da eco-
nomia girar, gerando riquezas, 
empregos e impostos. Este pa-
trimônio não é da publicidade; 
é do país. Precisamos preservar 

o que ele tem de melhor e abrir 
espaço para a inovação trazida 
pela digitalização. 

E o que a publicidade tem de 
melhor?

Destaco duas coisas: a sua 
criatividade extraordinária e 
a disposição de anunciantes, 
agências e veículos brasileiros 
– e tenho a certeza de que po-
demos estender esta qualidade 
também aos players digitais – 
em se autorregular. Isto é: sen-
tar-se em torno de uma mesa e 
discutir leal e abertamente an-
seios e necessidades. O novo 
Cenp é esta mesa. 

Como já disse, entendo que 
neste cenário transformador e 
complexo, não há mais ambien-
te controlado. Vamos atualizar o 
nosso pacto em prol da perpe-
tuidade e prosperidade do mer-
cado publicitário, de forma a 
preservar benefícios democrá-

Somos a indústria 
que movimenta as 
outras indústrias. 
Estamos na ponta 
da economia 
criativa, que 
faz a roda da 
economia girar, 
gerando riquezas, 
empregos e 
impostos.

ticos e econômicos para toda a 
sociedade.

Acredito que o Cenp possa – 
ao invés de ter um papel fisca-
lizador – emular as melhores 
práticas de mercado, num ce-
nário abrangente, respeitando 
os interesses legítimos de ca-
da parte, construindo um am-
biente neutro e ético, onde sem-
pre se buscará o diálogo aberto 
e transparente, visando a har-
monização de um mercado li-
vre, concorrencial, competitivo 
e meritocrático. Podemos juntos 
construir uma nova governan-
ça, mais ágil e de portas abertas.

O novo Cenp tem que consi-
derar a capilaridade do merca-
do, ouvindo e reconhecendo a 
força dos agentes dos merca-
dos regionais e valorizando os 
ecossistemas publicitários lo-
cais, e isso é decisivo para que 
a publicidade possa contribuir 
com o desenvolvimento local.

O que já se pode adiantar da 
renovação do Cenp?

Estamos trabalhando em rit-
mo acelerado desde a eleição 
da diretoria, no começo de de-
zembro. O trabalho se divide 
em várias frentes. Uma delas é 
uma ampla rodada de conver-
sas com o mercado publicitá-
rio. Estamos falando com nos-
sas mantenedoras e também 
com outras entidades, inclusive 
aquelas que deixaram o Cenp 
nos últimos anos. 

A intenção é materializar o 
slogan que agora aparece ao la-
do da nossa nova logomarca: 
“Fórum da Autorregulação do 
Mercado Publicitário”.
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o melhor caminho. Uma autor-
regulação sólida, conhecida e 
respeitada por todos é uma so-
lução que nós, publicitários, co-
nhecemos bem e sabemos de 
todas as vantagens que ela traz, 
o Conar sendo o melhor exem-
plo. 

Nossa experiência em autor-
regulação precisa ser reconhe-

Vamos anunciar nas próximas 
semanas uma nova composi-
ção do Conselho Superior, com 
lugar para oito representantes 
de anunciantes, oito de agên-
cias, oito de veículos e mais oi-
to de players digitais. O sentido 
desta alteração é evidente: que-
remos trazer para o Conselho 
do Cenp, em situação de equilí-
brio, o principal motor das mu-
danças na publicidade e esta é 
uma mudança radical. A ideia é 
abrir espaço para todos que fa-
zem parte do ambiente digital, 
veículos, plataformas, agências, 
institutos de pesquisa. A digi-
talização da publicidade é uma 
realidade no Brasil e no mundo, 
uma realidade sem volta, mas 
que ainda pode trazer muitas 
inovações para a nossa ativida-
de. Um fórum como o Cenp não 
pode prescindir das ideias e opi-
niões dos players digitais.

IAB Brasil e ABA voltarão ao 
Cenp?

O Cenp, como ambiente neu-
tro, estará sempre aberto ao 
diá logo com estas entidades, 
até porque quando assumi a 
presidência, vi que temos anun-
ciantes e representantes dos 
novos elos digitais na nossa di-
retoria, no nosso Conselho e 
nos Comitês. É muito impor-
tante aprofundar a aproximação 
com estas entidades e estare-
mos sempre procurando con-
versar com nossos colegas do 
IAB e da ABA.

Qual é o principal argumento 
para trazê-los de volta?

Creio que é a constatação de 
que a autorregulação é sempre 

Como imagina fazer isso?
Primeiro de tudo, a partir de 

muito diálogo, entender bem 
quais são as demandas e ex-
pectativas de cada elo do mer-
cado publicitário, anunciantes, 
agências, veículos e players digi-
tais. As coisas seguem mudan-
do em alta velocidade, as ino-
vações não cessam e não dão 
mostras de cessar. Por isso, é 
indispensável fazer um diag-
nóstico o mais preciso possível 
deste momento da publicida-
de e, a partir daí, moldar o Cenp 
para que possa, de fato e de di-
reito, ser o fórum no qual estes 
elos se encontram.

Boa parte deste trabalho já es-
tá em fase de conclusão, graças 
à ação que está sendo desen-
volvida desde o início de 2021. 
Toda a reestruturação estraté-
gica vem sendo conduzida com 
o apoio da consultoria ToF, co-
mandada pelo Silvio Genesini, 
em um longo e detalhado tra-
balho de consulta ao mercado, 
que já rendeu frutos. Nas próxi-
mas semanas, mais novidades 
serão divulgadas, como a refor-
ma dos nossos Estatutos.

O que já pode ser anunciado 
da reforma dos Estatutos?

Em novembro, como produ-
to do trabalho da ToF, o Cenp 
adotou um novo modelo de go-
vernança, com a separação en-
tre as atividades de presidên-
cia do Conselho e presidência 
executiva, que eram cargos uni-
ficados. Agora, temos a presi-
dência, ocupada por mim, um 
cargo pro bono, e teremos um 
diretor executivo, a ser anuncia-
do em breve.

ENTREVISTA: LUIZ LARA 

As coisas seguem 
mudando em alta 
velocidade, as 
inovações não 
cessam e não 
dão mostras de 
cessar. Por isso, 
é indispensável 
fazer um 
diagnóstico o mais 
preciso possível 
deste momento 
da publicidade 
e, a partir daí, 
moldar o Cenp 
para que possa, de 
fato e de direito, 
ser o fórum no 
qual estes elos se 
encontram.
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as mudanças que citamos e 
outras mais exigem uma guina-
da da autorregulação ético-co-

mercial. É sobre isso que esta-
mos debruçados no momento. 
A autorregulação é a melhor 

cida e abraçada por todos. Ela 
certamente é útil num momen-
to em que tantos falam em re-
gular o mercado, em criar leis e 
regulamentos, principalmente 
nas expressões digitais da co-
municação. Na publicidade, por 
experiência própria, temos a 
certeza de que basta um mar-
co legal e que todo o resto po-
de ser deixado para o mercado 
resolver, com o estabelecimen-
to de regras éticas claras e bem 
difundidas, conhecidas e reco-
nhecidas pela sociedade. É as-
sim que aconteceu com o Co-
nar, numa experiência exitosa 
de mais de quarenta anos.

E há mais: vivemos uma épo-
ca de capitalismo de valor com-
partilhado, no qual se buscam 
relações ganha-ganha, onde 
prevalecem a ética e o respei-
to. Vivemos uma era em que te-
mos o desafio de viabilizar so-
luções sustentáveis, dentro de 
uma agenda ESG (Environmen-
tal, Social and corporate Gover-
nance), para buscarmos a me-
lhor equação econômica, social, 
ambiental e cultural. Isso tem 
tudo a ver com autorregula-
ção. O Cenp tem de retratar a 
diversidade do nosso mercado, 
atraindo profissionais de todas 
as raças, credos e gêneros, es-
pelhando a diversidade do nos-
so talento e a nossa brasilidade, 
porque a publicidade é parte e 
reflexo da cultura popular.

Acha que a autorregulação 
funcionou bem até agora nas 
relações comerciais da publi-
cidade?

Sim, sem dúvida, mas todas 

Vivemos uma época de capitalismo 
de valor compartilhado, no qual 

se buscam 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. 



CENP Em rEvista - Janeiro, 20228

PRESIDENTE TRABALHA PRO BONO PARA O CENP 
Luiz Lara, presidente do Cenp 

a partir de dezembro de 2021 
para mandato de dois anos, tem 
longa experiência em entidades 
associativas. Foi presidente da 
Abap entre 2009 e 2012, além 
de vice-presidente por sete 
anos. É VP do Conar e membro 
da Assembleia Geral da ESPM. 
Esteve próximo ao Cenp desde 
a fundação da entidade, tendo 
sido seu 1º VP por seis anos. 

Ele foi responsável pela 
organização do 4º e 5º 
Congressos da Indústria da 
Comunicação e fundou uma 
das maiores agências do país, a 
Lew’Lara\TBWA, onde trabalhou 

na construção e 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.

É chairman do Grupo TBWA 
no Brasil e sócio da TO BE 
GOOD, atuando em advocacy 
e comunicação. Participa de 
várias organizações do terceiro 
setor, é membro do Conselho 
da Childhood, do Instituto de 
Cidadania Empresarial, Fundação 
OSESP e Fundação Bienal de São 
Paulo.

Seu trabalho no Cenp é pro 
bono.

ENTREVISTA: LUIZ LARA 

taram crescimento significativo 
do investimento publicitário. Fi-
ca claro que, mesmo em tem-
pos de pandemia, as marcas 
precisaram manter seu tom de 
voz, se fazerem presentes e es-
tarem ao lado dos consumido-
res. As agências de publicidade 
foram as grandes emuladoras 
criativas junto aos anunciantes, 
veículos e os novos players di-
gitais.

Quais os pontos de atenção 
aos quais os elos do mercado 
devem ficar atentos?

Acho que o mais importante é 
manter o foco no digital. As pes-
soas querem ter na ponta dos 
dedos informação de qualida-
de, tanto editorial quanto pu-
blicitária.

cado a nossa nova proposta. 
Enquanto isso, estamos re-

vendo os processos internos 
do Cenp. Está tudo azeitado e 
funcionando bem, mas sempre 
se pode melhorar algumas coi-
sas. No Cenp-Meios, por exem-
plo, depois de várias inovações, 
estamos ampliando o número 
de agências participantes. Co-
meçamos 2021 com 197 agên-
cias e chegamos em setembro 
com 291. 

Quais são as expectativas do 
mercado publicitário para o 
ano de 2022?

Acho que temos bons motivos 
para manter o otimismo, prin-
cipalmente por conta dos si-
nais positivos observados pelo 
Cenp-Meios dos nove primei-
ros meses de 2020, que apon-

forma de estabelecer relações 
que duram, mas elas precisam 
ter bases sólidas, bases reais. 
Por isso enfatizamos tanto a di-
fusão de boas práticas no Cenp. 
As boas práticas são o começo 
da autorregulação. Ao reuni-las 
e difundi-las, estamos dando o 
primeiro passo rumo a um ce-
nário novo, em sintonia com a 
realidade e as necessidades do 
mercado.

E quais são as outras frentes 
de trabalho da nova diretoria 
do Cenp?

O processo de renovação do 
Cenp passa por várias iniciati-
vas. No final do ano, lançamos 
a logomarca e renovamos nos-
so site. Nas próximas semanas, 
lançaremos uma campanha pu-
blicitária, para divulgar ao mer-



ABOOH TEM NOVA DIRETORIA, QuE 
PROMETE GESTÃO INOVADORA

E-BOOK LIBERDADE 
DE IMPRENSA 
CONTEMPORÂNEA

GM RIO 
COMEMORA 
50 ANOS

ENCONTROS DA 
ANER E ANj VÃO ATÉ 
FEVEREIRO

A ABOOH elegeu nova 
diretoria, encabeçada por 
Felipe Forjaz, cofundador 
e CEO da Helloo, como 
presidente, e Ana Célia Biondi, 
diretora-geral da JCDecaux no 
Brasil, como vice-presidente.

Há outros três vice-
presidentes: Alexandre 
Guerrero, CSO da Eletromídia, 
que responde pela área de 
Relações com o Mercado; 
Rodrigo Kallas, CEO da Kallas, 
pela divisão Regionais e 
Fiscalização, e Felipe Viante, 
sócio da B.drops, como vice-

Foi lançado em dezembro 
o e-book “Liberdade de 
Imprensa Contemporânea”, 
uma parceria entre o Instituto 
Palavra Aberta e a Comissão 
da Liberdade de Imprensa da 
OAB São Paulo.

A obra reúne uma série 
de artigos dos membros 
da Comissão sobre temas 
relativos à liberdade de 
imprensa na atual conjuntura, 
com organização de Marina 
Draib, Daniele Pegoraro e 
Patricia Blanco.

Para download gratuito do 
e-book, acesse

https://bit.ly/33jW7dv

O Grupo de Mídia do Rio de 
Janeiro comemorou 50 anos 
de fundação em 19 de janeiro. 
Inicialmente denominado 
“Clube dos Media-Rio”, a 
entidade foi rebatizada anos 
depois. 

A data vai ser comemorada 
durante todo este ano, 
como explicou o presidente 
do GM-Rio, Antonio Jorge 
Alaby Pinheiro, ao site Janela 
Publicitária, começando pelo 
lançamento de um selo alusivo 
à data. A Covid-19 permitindo, 
Antonio Jorge promete uma 
grande festa no Dia do Mídia, 
em 21 de junho.

Veja depoimento de vários 
dos ex-presidentes do Grupo 
de Mídia do Rio em

https://bit.ly/3qV4sus

A série de encontros “Acelerando 
a Transformação Digital com Aner 
e ANJ”, iniciativa das entidades 
mantendoras do Cenp, segue com 
programação neste final de janeiro 
até fevereiro. 

Em 27/01, os temas de dois 
encontros, às 10h e 14h são 
“Paywall – Revista” e “Paywall – 
Jornal”. Em 3/2, também às 10h 
e 14h, os temas serão “Marca e 
conexão com público – Revista” e 
“Marca e conexão com público – 
Jornal”.

Se você é um associado 
inscreva-se em

https://bit.ly/3Ikuug0

“O Cenp tem de ser um ente que vai ajudar o mercado interagir, é 
por isso que nesse novo momento a gente precisa de uma mesa mais 
larga, com mais cadeiras e vozes ativas para que o setor interaja no 
todo e não só uma parte. Como a autorregulamentação funcionou 

muito bem, levando garantias para o setor público, ao longo do tempo 
isso acabou se destacando mais em relação às outras demandas”

Daniel Queiroz, presidente da Fenapro, em entrevista ao PropMark. 
Mais em https://bit.ly/3fV1M2I

presidente de Inovação.
Entre os planos da nova diretoria, 

que tem mandato até 2024, está 
a elaboração de estratégias para 
ampliar a geração de negócios 
entre os associados e aumentar as 
receitas publicitárias do meio. Para 
isso, a ABOOH promete romper 
o modelo vigente da entidade e 
integrar novos associados, como 

empresas de tecnologia 
em dados, fornecedores 
de hardware, agências de 
publicidade, anunciantes 
e plataformas de mídia 
programática.

“Entendemos que a 
ABOOH tem agora um papel 
fundamental na conexão 
de todo o ecossistema, 
como forma de seguirmos 
inovando no meio no Brasil”, 
afirma Forjaz em nota ao 
Meio&Mensagem. Já Guerrero 
explica que a entidade vai 
realizar algo inédito ao 
promover a conexão e a 
formação de um ecossistema 
pautado na geração de 
negócios, conteúdos e debates 
entre os associados e o 
mercado. Mais em

https://bit.ly/3rIZt8t

MANTENEDORAS & ADERENTES 
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“ NÓS SOMOS A INDÚSTRIA 
DA INDÚSTRIA”

a frase que dá título a esta página é do publicitário flavio 
Correa e foi colhida pela jornalista Elizangela Perez e sua 
equipe no almoço de posse de luiz lara na presidência do 
Cenp, realizado em são Paulo, em dezembro. 

Alexandre Gibotti, diretor 
executivo da Abap

A mudança é parte da nossa vi-
da. Caio, Petrônio, toda a geração 
deles fez um trabalho excepcio-
nal, mas nós temos uma nova di-
nâmica na economia, na socie-
dade, na tecnologia e também na 
comunicação. 

Esta mudança do Cenp vai em 
direção à nova sociedade, à no-
va economia. É excepcional que 
tenhamos abertura e flexibilida-
de para esta evolução. Agradeço 
ao Luiz Lara por ter aceitado es-
te desafio. Só ele com a habilida-
de e conhecimento que tem do 
nosso setor pode conduzir esta 
evolução de forma harmônica, 
esta é a palavra-chave para es-

Como Flavio, outras 21 lideranças do merca-
do publicitário gravaram entrevistas – às quais 
juntamos depoimentos de Daniel Queiroz e Flá-
vio Lara Resende – respondendo a perguntas 
sobre a importância da renovação do Cenp, o 
papel da entidade neste novo momento da pu-
blicidade brasileira e as impressões delas so-

bre os resultados da pesquisa da Deloitte e se a 
publicidade brasileira cumpriu seu papel duran-
te a pandemia. Veja a seguir um resumo do que 
Flavio e os entrevistados disseram. 

te momento: harmonia; harmo-
nia de força, de pensamento, de 
diálogo. O Cenp, como é um am-
biente plural, é um espelho do 
que a sociedade precisa neste 
momento de diálogo. 

Tenho muito orgulho desta 
pesquisa da Deloitte, que foi ca-
talisada pela Abap. Ela permite 
ver que a publicidade é um vetor 
de alavancagem da economia, da 
sociedade, da produção. Quando 
a publicidade atua de uma forma 
assertiva, ela reverbera e gera ri-
queza para o país, para todos.

Antonio Lino Pinto, sócio na 
Viramundo Consultoria em 
Gestão

Como tudo na vida, você preci-
sa repensar. Nestes vinte e pou-
cos anos de fundação, foram 
atingidos todos os objetivos do 
Cenp e agora tem um novo desa-
fio pela frente. Mudaram bastan-
te coisas e é importante renovar.

A autorregulação cada vez fi-
ca mais importante. Nós tivemos 

um foco muito forte na remune-
ração, o Cenp ajudou bastante, 
mas agora a forma da publicida-
de também mudou, com a che-
gada dos players digitais. Então é 
hora de renovar, mas, de novo o 
Cenp tem papel importante para 
tentar ordenar as coisas. Como já 
tem este papel desde o começo, 
vai facilitar bastante.

Armando Ferrentini, Publisher 
e diretor-presidente do 
PropMark

Todas as entidades precisam 
se renovar, principalmente as da 
atividade publicitária, com todas 
as mudanças, as multiplicidades 
de veículos, o crescimento do 
online. A posse do Luiz Lara no 

Veja os vídeos com os depoimentos:
https://www.youtube.com/c/canalcenp/videos
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Cenp vai fortalecer ainda mais o 
mercado. Por onde Lara passou é 
um sucesso, é uma figura muito 
querida e devemos muito a ele.

Todo o Brasil deve muito à ativi-
dade publicitária. Se não tivésse-
mos o mercado publicitário que 
temos as empresas pagariam 
um preço maior.

Daniel Queiroz, presidente 
da Fenapro

Num mundo em plena trans-
formação, todos os setores es-
tão buscando por alternativas e 
mudanças que deem suporte às 
evoluções necessárias.

No mercado publicitário não é 
diferente. Aliás, é um dos setores 
que mais se transformou nos úl-
timos anos. E não é à toa a deci-
são de transformação, também, 
na forma como o Cenp deve atu-
ar daqui por diante.

Neste contexto de intensas 
mudanças, Luiz Lara tem as ha-
bilidades necessárias que es-
te processo de reinvenção exige, 
reunindo todos os players inte-
ressados e adequando as de-
mandas que sejam coletivas, 
atuando em um novo modelo de 
governança onde todos sentam 
na mesma mesa, com agilida-
de e sem perder a transparência. 

É um processo de mudança 
que, na verdade, é consequên-
cia das mudanças aceleradas do 
nosso mercado e que chega ao 
Cenp no momento certo de revi-
são dos pactos para atualização 
das práticas comerciais que via-
bilizam uma atuação mais sus-
tentável para qualquer empresa, 
independentemente de tamanho 
e região que atue, porque o Cenp 
deve ser para todos.

Ênio Vergeiro, diretor geral da 
Band SP

É imprescindível que o Cenp 
se atualize. O modelo comercial 
mudou muito. O Cenp sempre foi 
importante na publicidade bra-
sileira. Vejo um Cenp fortalecido, 
com apoio de anunciantes, agên-
cias e veículos.

A publicidade cumpriu seu pa-
pel na pandemia, com uma gran-
de movimentação, com ações 
de agências e anunciantes, com 
campanhas didáticas. Foi uma 
reação fantástica, de serviço à 
população

Fabiana Soriano, diretora 
executiva na Central de 
Outdoor Nacional

A publicidade no Brasil tem 
um papel formado, como no 
resto do mundo também. A 
publicidade sempre ditou ten-
dências, ela sempre foi a res-
ponsável por grandes transfor-

mações na indústria, no modo 
como as pessoas consomem. 
Nada melhor do que o Cenp 
protagonizar esta transforma-
ção, em tempos de pandemia. 
É hora de renovar. Esta mudan-
ça é bem-vinda, ainda mais se 
protagonizada por alguém co-
mo Luiz Lara, com toda a his-
tória de sucesso dele.

O Cenp é uma grande referên-
cia. Ali estão as cabeças de su-
cesso, as pessoas que cons-
troem a publicidade. Essa troca 
de relacionamentos, essa cons-
trução que acontece dentro do 
Cenp, ela protagoniza a mudança 
do mercado. Essa respirada que 
a entidade dá agora, traz novas 
expectativas para a gente, pas-
sa a acreditar de novo em algo 
transformador.

É muito importante que o Bra-
sil todo saiba o papel funda-
mental que a publicidade tem 
na economia, não só com a de-
volução deste investimento, o 
dinheiro que volta a circular em 
consequência do investimento 
publicitário e o quanto a publi-
cidade pode devolver à socieda-
de, melhorar a vida das pessoas, 
quantos empregos geramos. E 
é importante que nós saibamos 
também o valor do nosso traba-
lho como publicitários.

A reação das marcas na pande-
mia foi muito bonito de ver essa 
humanização, esse apoio, quan-
do as pessoas mais precisavam, 
de abraço, de sustentabilidade, 
de humanidade.
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Flavio Correa, ex-presidente 
da Abap

Nós somos uma atividade em 
constante renovação. No mundo 
inteiro, a publicidade nunca pa-
rou, sempre tratamos de ficar à 
frente dos tempos. O Cenp mar-
cou uma época. Foi criado numa 
fase conturbada, em que se que-
ria desregulamentar toda a nos-
sa atividade. Como presidente da 
Abap na época, 1998, dizia que a 
publicidade era o nosso melhor 
produto de exportação, fazendo 
que o Brasil seja lembrado co-
mo um país altamente criativo 
e competente, como mostrou a 
pesquisa da Deloitte. 

Nós somos a indústria da in-
dústria. Somos nós que criamos 
e fortalecemos as marcas. Qual 
é o principal ativo de uma em-
presa? Sua marca. O que querem 
os consumidores? Confiar nu-
ma marca? Para isso não há co-
mo construir marcas senão com 
publicidade.

O Cenp tem um papel de van-
guarda, ainda mais sob a lide-
rança do Luiz Lara. Precisamos 
de um diálogo transparente efi-
ciente entre quem forma o mer-
cado, que o Luiz certamente vai 
fomentar. Precisamos que a pu-
blicidade seja pujante e impor-
tante para a sociedade como 
sempre foi. O Cenp tem esta fun-
ção. Ele mantém a publicidade 
no proscênio. 

Flávio Lara Resende, 
presidente da Abert

“Não existe comunicação sem 
renovação constante, destemida. 
É um reflexo da sociedade, em 
movimento permanente. 

Desde os primeiros anos, o 
Cenp tem um histórico de re-
novação: um centro de enten-
dimento, que reflete anseios e 
necessidades de anunciantes, 
agências, veículos e demais in-
tegrantes de um mercado pujan-
te e de vanguarda, como o da co-
municação brasileira.

As ideias de Luiz Lara, com 
o mesmo vigor e coragem de 
quando esteve à frente da Abap, 
propõem um caminho ousado, 
uma guinada acentuada nos ru-
mos do Cenp, mas que preserva 
a essência da autorregulação: a 
busca do entendimento sem tu-
telas externas. 

A comunicação e a publicida-
de em especial já deram muitas 
provas da capacidade de se au-
torregularem. Não tenho dúvidas 
de que assim continuarão.

Hugo Rodrigues, Executive 
Chairman na WMcCann

Existe uma série de novos 
comportamentos em todas as 
áreas. Uma renovação, uma evo-
lução, vão acontecer. Esta busca 
de reposicionamento do Cenp, 
sonhando com uma união com 
outras instituições, pode ser bom 

para todo mundo, lembrando 
sempre que é o cliente quem vai 
dar a palavra final. Faz parte do 
processo escutar o cliente e se 
adaptar às mudanças. Precisa-
mos de união no mercado, prin-
cipalmente levando em con-ta 
o cliente. A função do Cenp é es-
sencial, assim como das demais 
entidades. 

A força da publicidade está nas 
nossas vidas desde o nosso nas-
cimento, independente da classe 
social. A gente é impactado pelo 
poder das marcas todo o tempo. 
A publicidade tem este peso, es-
ta entrada nas nossas vidas. 

Igor Puga, CMO Santander e 
vp do Cenp 

Acho que renovação é impor-
tante em qualquer setor e seg-
mento. Precisamos passar por 
renovações constantes em to-
dos os setores e em todas as 
entidades de classe. Acho que 
ela é uma renovação responsá-
vel. Às vezes, as pessoas tratam 
a renovação como algo efême-
ro – vamos substituir, vamos ter 
alguém mais novo. Mas não de-
veria ser assim. Precisamos ter 
equilíbrio, mais importante do 
que ter pessoas novas é ter pes-
soas serenas, conscientes e ex-
perientes, mas capazes de ter 
um olhar novo sobre a atividade. 
Esse é o botton line que faz com 
que a gente tenha um Cenp no-
vo e mais participativo.

Acho que o Cenp é mais impor-
tante agora, com a pulverização 
da mídia, com novos canais, com 
o protagonismo maior do con-
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sumidor na construção de con-
teúdo, é mais importante que te-
nhamos um agente de controle, 
que apoie, um agente que regule, 
que discuta quais são as melho-
res práticas pra que eticamente a 
gente controle a atividade.

Muitas pessoas pensam no es-
vaziamento da entidade. Pelo 
contrário: agora que temos um 
novo ecossistema é que a gente 
precisa mais do Cenp é que pre-
cisamos ser mais participativos, 
mais ativos. 

Não fiquei surpreso com os re-
sultados da pesquisa Deloitte. A 
atividade existe para alavancar a 
economia e por isso não pode-
mos ficar muito envaidecidos. 
Ainda bem que é isso.

joão Batista de Oliveira, 
presidente da Central de 
Outdoor 

Tinha uma teoria durante a 
pandemia, segundo a qual sem-
pre depois de uma crise nada 
volta a ser como era antes. O 
Cenp já vinha trabalhando esta 
nova mentalidade e o resultado 
está aí: só pode render bons fru-
tos para todo mundo. Acho que 
o papel deste novo Cenp é fo-
mentar as boas práticas, a reno-
vação e desenvolver novas cabe-

ças, novas pessoas. É importante 
a renovação. Percebo nas entida-
des a falta de renovação. 

O número da pesquisa Deloitte 
não me surpreendeu, mas dei-
xou de ser uma opinião. Temos 
agora um dado técnico. Foi um 
trabalho fantástico, que ajuda to-
da a indústria.

A publicidade não parou por 
conta da pandemia. A publicida-
de trabalhou muito bem. Ela sur-
preende sempre.

joão Luiz Faria Netto, 
presidente do Conar 

A história do homem é a histó-
ria de renovação. Tudo o que se 
faz na vida, se faz pensando no 
amanhã. Só que está muito difícil 
antecipar as mudanças, porque 
elas ocorrem muito rapidamente. 
Em publicidade, depois da inter-
net, multiplicou esta velocidade. 
Por isso, ainda que seja importan-
te manter o que é fundamental, é 
necessário que se renove.

O Cenp está se transforman-
do num organismo no qual to-
dos terão fala, de forma a evitar 
que o estado intervenha em al-
guma coisa. É extremamente im-
portante que todas as partes da 
publicidade estejam juntas pa-
ra que se possa fazer algo que é 
importante em qualquer país de-
senvolvido: autorregulação.

Sou daqueles que acham que 
a pesquisa da Deloitte ainda diz 
pouco. É muito mais do que is-
so. Além de recursos financei-
ros, a publicidade gera ânimo e 
economia, para crescer, tem que 
ter certeza de que alguma coisa 
vai acontecer. E a publicidade faz 
acontecer. Está provado que país 
que tem publicidade livre, é país 

que tem crescimento saudável.
A publicidade não teve nenhu-

ma participação negativa na pan-
demia e tudo o que ela fez, foi 
positivo. Anunciantes, agências e 
veículos estão de parabéns.

joão Roberto Marinho, 
acionista nas Organizações 
Globo 

O Cenp é um regulador do 
mercado e a sua renovação é 
um processo que vem de encon-
tro a toda evolução do mercado 
publicitário. A digitalização trou-
xe ao Cenp o desafio de se re-
novar e de buscar estar presen-
te em todos os ambientes novos 
da publicidade.

Acho que o Cenp é mais im-
portante do que nunca, com to-
da as transformações do merca-
do. O Cenp precisa compreender 
estas mudanças todas.

A pesquisa confirmou uma ver-
dade que todos nós imagináva-
mos e pressentíamos. Ter a pes-
quisa com uma medição mais 
técnica foi muito bom para o setor.

Luciana Rodrigues, CEO e 
presidente da Grey Brasil

Estamos passando por um 
momento transformador. O Cenp 
faz parte da nossa história e faz 
parte da evolução. Absolutamen-
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te essencial. Contar com Luiz La-
ra e cada um de nós como agen-
tes transformadores vai fazer 
com que consigamos acompa-
nhar estas mudanças do merca-
do. É um momento muito impor-
tante, de união do mercado.

O Cenp tem um papel fun-
damental regulador. Não temos 
mais barreiras e o Cenp tem es-
te olhar crítico. Como comunida-
de, só vamos mais longe se for-
mos juntos e o Cenp é essencial 
para que isso aconteça de forma 
organizada e ética.

O estudo prova que a publici-
dade impacta diretamente a so-
ciedade. O trabalho que fazemos 
tem um impacto tão grande... 
Fazer parte do Cenp é essencial 
não só para a publicidade, mas 
para a sociedade como um todo.

Luiz Cláudio Costa  

Empresas e entidades que não 
se renovaram deixaram de existir. 
E hoje é o dia de refundação do 
Cenp, um Cenp de olho no futuro, 
de olho no novo mercado publi-
citário brasileiro, que já vem mu-
dando nos últimos anos. Para que 
a gente possa continuar sendo 

um dos mercados mais pujantes.
O Cenp precisa ser um auxilia-

dor do mercado, muito mais do 
que um regulador, que dita nor-
mas. Ele precisa orientar, abraçar, 
ser o norte do mercado. Ser este 
elemento de recepção de novos 
entrantes no mercado. Há tantas 
novidades e o Cenp precisa ser 
esta porta de entrada.

O estudo da Deloitte mostrou 
que propaganda é e continua-
rá sendo o melhor negócio. To-
dos que investem neste merca-
do ganham. 

A publicidade cumpriu seu pa-
pel na pandemia. Levamos a 
verdade para as pessoas. Todo 
momento que a sociedade de-
manda a publicidade, ela tem 
cumprido seu papel de forma 
socialmente responsável.

Marcello D’Angelo, diretor 
de relações institucionais da 
Band

O Cenp é o nosso fórum per-
manente, definitivo de regula-
ção das relações comerciais e 
institucionais entre anunciantes, 
agências, veículos e fornecedo-
res. É uma indústria de exporta-
ção. Este talento foi criado e de-
senvolvido neste ambiente de 
autorregulação que não tem si-
milar em outras indústrias.

É fundamental que o Cenp con-
siga reunir a indústria de comu-
nicação como um todo, para que 
possamos formular os melho-
res modelos de desenvolvimen-
to de negócios neste momento 
da publicidade. Eu acredito que 
o Cenp, pela liderança acumula-
da, e sob a liderança do Luiz La-
ra, tem condições de desenvol-
ver este trabalho fundamental 

para o nosso setor.
Esta pesquisa traz resultados 

importantes e que a gente já vi-
nha experimentando.

Umas das fortalezas com a 
qual o Brasil pode contar nes-
ta pandemia foi a publicidade. 
As melhores vacinas são a in-
formação e, claro, a vacina real 
no braço das pessoas.

Mario D’Andrea, VP da Opus 
Múltipla e presidente da Abap

Nossa atividade vem passando 
por profundas transformações já 
há alguns anos. O Cenp sempre 
foi, sempre será, o grande fórum 
destas discussões. Para que es-
te fórum mantivesse a sua legi-
timidade e credibilidade, era ne-
cessário que o Cenp também se 
reinventasse, assim como todo 
o mercado, abrindo suas portas, 
sendo mais democrático, tendo 
mais representatividade. 

Toda esta mudança tem a ver 
com a intenção de todos os 
players de mercado em man-
terem uma mesa de debate em 
iguais condições – lembrando 
que fórum é isso, um lugar on-
de todos têm o mesmo poder de 
opinião. Mas nós precisávamos 
trazer novos players e discus-
sões, como novas relações co-
merciais, novas regras e tudo is-
so só poderia ser feito com uma 
nova governança repensada, re-
fundada. É um novo Cenp, com 
novos objetivos, uma nova bús-
sola e até um novo logotipo.

O grande papel do Cenp: ele 
deixa de ser um órgão fiscalizador 
e passa a ser um órgão emulador 
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das melhores práticas, que define 
de comum acordo, sempre, quais 
são as menores práticas para o 
nosso mercado, valorizando o ta-
lento. A publicidade brasileira só 
é o que é hoje em função des-
te modelo, de Conar e Cenp. Nós 
queremos seguir atraindo as me-
lhores cabeças, que sempre tive-
mos na publicidade. 

A Abap foi a primeira a levantar 
a bandeira do estudo da Deloit-
te, de quantificar a importância 
da nossa atividade, responsável 
pela geração de 6% do PIB, sem 
falar de quantos empregos nós 
geramos na indústria automoti-
va, no varejo, nos outros setores, 
graças à publicidade.

Orlando Marques, consultor 
sênior

A renovação é boa, faz a gen-
te repassar o jeito de fazer, o jei-
to de aportar novas inteligências 
de outros negócios. A mudança é 
sempre boa.

Temos de caminhar para ser 
um órgão emulador de toda a in-
dústria da propaganda e, para is-
so, precisamos estar todos muito 
juntos. O Cenp é o lugar de todo 
mundo.

A propaganda é que faz as mar-
cas se mexerem. Nós construí-
mos negócios, fazendo com que 
a economia gire cada vez melhor.

Paulo Saad jafet, vice-presi-
dente de Canais por Assinatu-
ra e responsável pelo setor de 
novos negócios do Grupo Ban-
deirantes 

É fundamental que o Cenp en-
care este novo tempo com uma 
visão mais atualizada. Nós cria-
mos o Cenp em tempos diferen-
tes. A propaganda não existe sem 
anunciantes, agências e veícu-
los. E este modelo tripartite de-
ve ser preservado, mas em bases 
completamente novas. Espero 
que os anunciantes estejam jun-
to conosco nesta nova concep-
ção de acordo comercial entre as 
três partes.

A melhor coisa para o mer-
cado é que ele mesmo se mo-
dernize e se autorregule. Acho 
importante que com nossa ma-
turidade e vivência, acertemos as 
condições de trabalho e negocia-
ção no meio. O Cenp é um órgão 
que pode fazer isso, que conhe-
ce a fundo o mercado. É o me-
lhor caminho. 

A propaganda é um agente ativo 
da prosperidade do país e tam-
bém da liberdade de imprensa. 
Quanto mais veículos atuantes, 
mais democracia nós teremos. 
O Cenp pode dar as bases para a 
continuidade do segmento.

Rafael Davini Neto, VP/ Diretor 
Comercial

Este momento é histórico tan-
to quanto o do lançamento do 

Cenp. Estamos fazendo uma 
transformação vital para a con-
tinuidade, para continuar uma 
entidade desejada por todos. Ela 
será feita pelo trabalho de mui-
ta gente. 

O momento exige renovação, 
tudo o que se transformou, os 
hábitos do consumidor, tudo leva 
a uma necessidade de renovação. 
Se a gente não se adapta, fica 
pouco atrativo, pouco desejável. 

A mudança é fundamental pa-
ra colocar todos os lados numa 
mesa de conversa, para que se 
atinja os anseios e desejos, ca-
paz de amarrar todas as pontas.

A publicidade gera valor, ge-
ra receita, venda, postos de tra-
balho e tantos outras coisas po-
sitivas. 

Salles Neto, presidente do 
Grupo Meio & Mensagem

Vivemos uma mudança tão 
forte quanto permanente. Temos 
de ter um processo de atualiza-
ção permanente. 

O papel do Cenp é ser mentor, 
é ser um órgão que dá as diretri-
zes, que mostra caminhos, mas 
que não impõe regras. O que se 



CENP Em rEvista - Janeiro, 202216

DEPOIMENTOS

pode fazer é mostrar caminhos 
para você fazer negócios.

Eu nunca tive dúvidas sobre 
os resultados que a propaganda 
dá. O que me preocupa é que os 
publicitários não acreditam nes-
te papel ou acreditam até certo 
ponto e não sabem cobrar pelo 
papel que exercem junto às mar-
cas. É um papel tão importan-
te que o valor da remuneração 
deveria ser muito melhor traba-
lhado. De repente você tem em-
presas de consultoria tendo um 
papel mais relevante e remune-
rado do que uma atividade que 
tem papel de fortalecer a marca.

Sérgio Gordilho, copresidente 
e diretor geral de criação da 
Agência Africa

A nossa indústria é a indús-
tria da renovação. Já que a gen-
te acompanha a sociedade, estar 
se renovando é uma maneira de 
ser sempre relevante perante ela. 
O Cenp é um dos órgãos mais 
importantes da nossa indústria, 
que é referência no mundo in-

teiro. Temos de nos renovar, sem 
esquecer do passado. Um pé no 
presente, um olho no futuro.

As ideias, a criatividade conti-
nuam. O que mudou foi a tecno-
logia, a forma de chegar nas pes-
soas. O Cenp está se atualizando 

e esta atualização é superim-
portante, para a gente comba-
ter a frase de um gênio chamado 
Tom Jobim, que disse: sucesso 
no Brasil é ofensa pessoal. A pu-
blicidade é uma indústria de su-
cesso e isso não pode ser uma 
ofensa a ninguém. Somos cada 
vez mais a indústria da criativi-
dade.  Criatividade é o núcleo da 
nossa indústria.

A publicidade sentiu-se com-
prometida com o país no mo-
mento da pandemia.

Silvio Soledade, presidente da 
APP Brasil 

Nosso mercado é dinâmico e 
exige mudança todo o tempo. A 
publicidade precisa se reinventar. 
O dinamismo do mercado exige 
esta reinvenção. 

A publicidade excedeu as ex-
pectativas no momento da pan-
demia. O mercado se conectou 
com a sociedade em um mo-
mento que exigia essa compre-
ensão, esse movimento em be-
nefício das pessoas. As marcas 
se recriaram e se colocaram à 
disposição da sociedade.

Thomaz Naves, diretor 
comercial e de marketing – 
Record Rj

A renovação é importante pa-

ra qualquer entidade. No caso 
do Cenp, eu diria que é mais 
uma transformação, de estrutu-
ra, de comando, capitaneada por 
Luiz Lara, que certamente vai ser 
muito benéfica.

Não tem mercado que sobre-
viva sem diálogo, sem entendi-
mento. Precisamos buscar este 
realinhamento do mercado. Acho 
que esta refundação do Cenp, 
com a presença maciça do mer-
cado é demonstração que esta-
mos no caminho certo, um ca-
minho sem volta.

O resultado da pesquisa Deloi-
tte não me surpreendeu. Sabe-
mos da importância da publici-
dade para as empresas e para 
as marcas, ajudando a construir 
um Brasil melhor. Acho que te-
mos de solidificar a compreen-
são de todos para a força da pu-
blicidade.

A publicidade foi o grande ve-
tor da compreensão do entendi-
mento da pandemia. A publicida-
de cumpriu seu papel, mostrando 
que é importante também na di-
fusão de cultura, na formação de 
hábitos, de procedimentos da so-
ciedade. Na pandemia, pudemos 
mostrar que ela também trabalha 
na responsabilidade e na cons-
trução mais justa e coerente.


