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REGINA AUGUSTO ASSUME RECÉM-
CRIADA DIREÇÃO EXECUTIVA DO CENP

“Regina toRna 
concReta a 
disposição de toda 
a publicidade em 
se toRnaR mais 
inclusiva e diveRsa”
Luiz Lara, presidente 
do Cenp

“Recebi o convite como um Resgate, um Reconhecimento e uma distinção”
regina augusto, diretora exeCutiva do Cenp 

“o tRabalho 
de Regina seRá 

decisivo na 
constRução desta 

nova fase da 
autoRRegulação”

dudu godoy, viCe-
presidente do Cenp
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ENTIDADE 
CONVENIADA

E AS NOSSAS ENTIDADES PROFISSIONAIS ADERENTES

AS ENTIDADES MANTENEDORAS DO CENP 

Estou muito feliz por Regina Augusto ter 
aceitado o meu convite para juntar-se ao 
Cenp. 

A história dela é a história de superação de 
muitas brasileiras e brasileiros. Mulher, negra, 
filha de pernambucanos, se impôs graças à 
sua competência, construindo uma linda car-
reira no jornalismo, se destacando pela sua li-
derança, capacidade de gestão e conhecimen-
to profundo do mercado publicitário. Seus 
textos são sempre marcantes e aguçados.

A publicidade brasileira há muitos anos é 
conduzida por gente de mente aberta e ante-
nada com a sociedade brasileira. Menos mau 
que seja assim, mas estas mentes abertas, 
entre as quais creio poder me incluir, não fo-
ram capazes até agora de abrir mais espaço 
nos núcleos de poder para mulheres e negros, 
por exemplo. Há, sim, alguns casos meritórios 
em várias empresas da comunicação, mas 
isso evidentemente não basta. Não há mo-
tivo algum, por qualquer parâmetro que se 
use, para que não exista um equilíbrio total 

ou mesmo uma predo-
minância nos boards de 
pessoas como Regina.

Por isso, ao convidá-la 
para a direção executiva 
do Cenp, com responsa-
bilidades tanto internas 
quanto externas, nossa 
entidade sinaliza e dá um 
passo nesta direção, re-
parando um pouco que 
seja injustiças do passa-
do e projetando um futu-
ro em que chagas milena-
res da sociedade possam 
ser superadas pelo impé-
rio da diversidade. 

Bem-vinda, Regina! Tenho a certeza de que 
você nos ajudará neste enorme desafio de se-
guir ampliando a pluralidade em nossa indús-
tria, tão importante para o Brasil.

Luiz Lara

UM PASSO EM DIREÇÃO À INCLUSÃO
E À PLURARIDADE NA PUBLICIDADE

EDITORIAL

Não há motivo 
algum para 

que não exista 
um equilíbrio 

total ou 
mesmo uma 

predominância 
nos boards de 
pessoas como 

Regina
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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

https://www.youtube.com/user/
canalcenp

www.twitter.com/o_CENP

AlGUNS NúMEROS DO CENP

PEDIDOS DE CERTIfICAÇÃO

Rankings: 

3

Voluntários

286
Entidade conveniada:

1

Organismos:

10

Entidades 
aderentes: 

8

Painéis publicados 
pelo Cenp-Meios: 

15
Veículos associados:

474

Estudos de mídia 
credenciados: 

1.330

Entidades 
mantenedoras: 

10

Total de Envios: 276 Total de Respostas: 29

Dados consolidados até
Janeiro /2022

ENQUETE DE SATISfAÇÃO DE RElACIONAMENTO

09
(31%)

19
(65,5%)

1
(3,4%)

Acima do Esperado

Dentro do Esperado

Abaixo do Esperado

A enquete de satisfação que avalia os pontos de relaciona-
mento do Cenp encerrou o mês de janeiro com indicadores fa-
voráveis: 96,5% dos respondentes consideraram o atendimento 
em níveis satisfatório ou superior. Para 31% delas o atendimento 
foi considerado acima do esperado, enquanto que, para 65,5%, 
ficou dentro do esperado.

O Cenp adotou em 2020 a co-
leta de indicadores de deman-
das externas, que são recebidas 
do mercado, para sistematizar o 
acompanhamento de desempe-
nho das suas várias áreas. Veja os 
indicadores em:

https://bit.ly/3wwk9Ti 

INDICADORES
DE DEMANDAS 
EXTERNAS

Pedidos de 
certificação
recebidos

61

Total de
Agências 

certificadas

1175
em

01/02/2022
Pedidos 

cancelados

7

Indeferidas
(certificação negada)

7
Pedidos 

analisados
54

Certificados 
suspensos
25
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EM MARÇO

REGINA AUGUSTO ASSUME RECÉM-
CRIADA DIREÇÃO EXECUTIVA DO CENP
jornalista com larga experiência, perfil plural e visão 
privilegiada do mercado será peça importante no apoio à 
diretoria na nova fase da autorregulação publicitária

Ajornalista Regina Augusto 
assume dia 7 de março 
a recém-criada direção 

executiva do Cenp, Fórum da Au-
torregulação do Mercado Publici-
tário. Ela foi indicada para o car-
go por Luiz Lara, presidente do 
Cenp, e teve seu nome aprovado 
por unanimidade pelas entida-
des mantenedoras, bem como 
pelos demais diretores do Cenp. 
“Nos sentimos honrados em ter 
Regina liderando nossa equipe, 
com sua competência, experiên-
cia e visão privilegiada da ativida-
de”, diz Luiz Lara, presidente do 
Cenp. “Além disso, ela torna con-
creta a disposição de toda a pu-
blicidade em se tornar mais in-
clusiva e diversa”. 

Dudu Godoy, vice-presidente 
do Cenp, também comemora a 
chegada da jornalista à entidade. 
“O trabalho dela será decisivo na 
construção desta nova fase da 
autorregulação, com ênfase to-
tal no diálogo e na difusão das 
melhores práticas”.

“De minha parte, recebi o con-
vite como um resgate, um reco-
nhecimento e uma distinção”, 
diz Regina. “Lara me procurou 
no começo de janeiro e falou 
longamente sobre a nova ges-
tão do Cenp e todo o trabalho 
desenvolvido pela consultoria 

ToF. Explicou que buscava al-
guém para a direção executiva 
com um perfil diferenciado. Era 
importante que fosse uma mu-
lher com um perfil mais plural 
e com grande bagagem de co-
nhecimento e experiência, tanto 
institucional quando de gestão. 
O convite me sensibilizou de 

imediato. Acompanho o Cenp 
desde antes da sua fundação 
e estive muito próxima de Pe-
trônio Corrêa, alma da entidade 
durante a sua primeira década. 
Acredito e considero a autorre-
gulação simplesmente insubsti-
tuível num momento de tantas 
e tão importantes transforma-
ções na publicidade e na socie-
dade. Para mim é um privilé-
gio, me sinto honrada de estar 
construindo esse novo capítu-
lo de uma entidade que mora 
no meu coração e que tem tan-
ta relevância para uma atividade 
tão importante para o país, co-
mo mostrou o brilhante estudo 
da Deloitte, segundo o qual, ca-
da real investido em publicida-
de retorna com mais de oito re-
ais para a economia”.

Regina lembra que sempre 
teve uma visão crítica do mer-
cado, ampliada pelas suas ex-
periências profissionais ao lon-
go da carreira de trinta anos, na 
qual pode interagir com todos 
os elos do mercado publicitá-
rio. “Acompanhei com interesse 
as ideias expostas por Lara, Du-
du e outras lideranças da publi-
cidade para esta nova etapa da 
autorregulação”, diz ela. “Na es-
sência, concordo com o que foi 
dito: é hora de ampliar o diálogo, 

Acredito e 
considero a 
autorregulação
simplesmente 
insubstituível
num momento 
de tantas e tão 
importantes 
transformações
na publicidade e 
na sociedade

Regina Augusto
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tica na gestão”.
Na sua visão, o Cenp tem de 

ser predominantemente agre-
gador e fomentador de melho-
res práticas. “O Cenp teve uma 
cobrança do mercado para mu-
dar. Minha chegada materializa 
esta mudança. Há uma expec-
tativa muito positiva na constru-
ção desta nova etapa do Cenp, 
fazer a mudança e não apenas 
falar dela”. 

Faz parte das responsabilida-
des de Regina gerenciar todas 
as atividades internas do Cenp, 
como a Certificação de Qualifi-
cação Técnica, o Cenp-Meios, o 
BUP e o credenciamento de es-
tudos de mídia oferecidos pelas 
empresas e institutos de pes-
quisa, chefiando uma equipe de 
mais de vinte pessoas. No pla-
no externo, trabalhará ao lado de 
Lara, Dudu e demais diretores, na 

interlocução com as entidades 
mantenedoras do Cenp, na am-
pliação do espaço para debates 
das melhores práticas no mer-
cado publicitário e no desenvol-
vimento de uma ampla agenda 
de novas frentes para aumentar 
a relevância da entidade.

Um de seus primeiros tra-
balhos será dar forma ao no-
vo conselho do Cenp – um dos 
produtos da consultoria da ToF 
–, que deve ser anunciado ain-
da no primeiro semestre. Neste 
conselho, além da participação 
de profissionais de agências, 
anunciantes e veículos, há as-
sento para representantes dos 
players digitais. Serão oito con-
selheiros para cada uma des-
sas áreas. “A proposta é que to-
dos os elos do ecossistema do 
mercado tenham o mesmo pe-
so e equilíbrio”, explica Regina.

trazer mais gente para a mesa 
e discutir abertamente anseios, 
necessidades e dificuldades. Foi 
assim que a publicidade brasi-
leira sempre construiu a sua re-
putação de criatividade, eficiên-
cia e competitividade”.

Ao Meio&Mensagem, ela de-
clarou: “aquele caráter mais 
punitivo da entidade acaba não 
fazendo mais sentido porque 
novos modelos e novas rela-
ções entre as empresas se es-
tabeleceram nos últimos anos. 
Por muito tempo, até mesmo 
pelo histórico de formação do 
Cenp, o lado das agências aca-
bou sendo mais representativo 
na estrutura e, agora, buscamos 
mais neutralidade. Acredito que 
minha nomeação também re-
presente essa proposta de mu-
dança. Estou com várias ideias 
e projetos para colocar em prá-
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Lara, Regina e Dudu comandam a nova fase do Cenp 
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REgINA AUgUSTO

UMA lIGAÇÃO ANTIGA E PROfUNDA COM 
A PUBlICIDADE E AUTORREGUlAÇÃO 

A ligação de Regina Augusto, 
nova diretora executiva do Cenp, 
com a autorregulação é tão anti-
ga quanto profunda. “Eu acom-
panhei a criação do Cenp desde 
os seus primeiros momentos, 
idos de 1996, quando o governo 
federal desregulamentou a ati-
vidade publicitária, alterando lei 
dos anos 60, e lançando a ati-
vidade num turbilhão, pois eli-
minava a base da remuneração 
das agências, calculado a partir 
dos investimentos em mídia dos 
anunciantes”, conta Regina. 

Nesta altura, ela era repór-
ter recém-chegada à redação 
do Meio&Mensagem, depois de 
passagens pela rádio CBN e pe-
lo Grupo Folha. Como conta 
em “No Centro do Poder”, li-
vro de sua autoria sobre a vi-
da de Petrônio Corrêa, mesmo 
não conhecendo as minúcias 
do mercado publicitário, prin-
cipalmente em seus aspectos 
políticos e institucionais, Regi-
na tornou-se a responsável pe-
la cobertura da odisseia que re-
sultaria, dois anos mais tarde, 
na fundação do Cenp, em 16 de 
dezembro de 1998. “Apesar da 
minha pouca experiência, tor-
nei-me setorista das interminá-
veis reuniões para alinhar o tex-
to do acordo que seria a base 
do Cenp, do qual Petrônio Cor-

rêa seria o primeiro presidente, 
permanecendo nesta posição 
por onze anos”, lembra. Foi as-
sim que ela conheceu Petrônio, 
de quem se tornaria biógrafa em 
2013, e o Cenp, de quem agora 
passa a ser a diretora executiva.

No Meio&Mensagem, Regina 
passou a editora e editora-che-
fe até se tornar diretora edito-
rial em 2007, permanecendo no 
cargo até 2015. Neste período, 
tornou-se uma referência pro-
fissional, unanimemente reco-
nhecida por anunciantes, agên-
cias, veículos e também pelos 
então recém-chegados elos di-
gitais, que tantas mudanças 
trouxeram à atividade. 

Logo depois de deixar o 
Meio&Mensagem, no mesmo 
2015, ela fundou a Gume, em-
presa especializada em repu-
tação e engajamento. Poste-
riormente, se juntou à Ogilvy, da 
qual tornou-se diretora. Nos úl-
timos dois anos, desenvolveu 
projetos de consultoria nas áre-
as de comunicação estratégi-
ca, cultura, diversidade & in-
clusão para diversas empresas 
e marcas. Atua também como 
colunista do Meio&Mensagem, 
com quem mantém parceria de 
curadoria para a plataforma Wo-
men To Watch.

Regina também é professora 
da Miami Ad School Brasil, Hyper 
Island e FAAP e acaba de apre-
sentar a sua tese de mestrado 
na Faculdade Cásper Líbero, so-
bre a abordagem de temas ra-
ciais pela imprensa, um tema 
que lhe é especialmente ca-

Equilíbrio de 
forças em prol 
de um benefício 
maior do mercado. 
Isso muda 
completamente a 
tônica da entidade 
e a partir daí, 
existem planos 
e estudos que 
eu vou fazer 
para criar novos 
serviços, novas 
frentes. 

“O Cenp está indo muito ao encontro da diversidade
e eu, de alguma forma, materializo essa mudança”, diz nova 
diretora executiva, que foi biógrafa de Petrônio Corrêa
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envolve diversidade de gênero, 
diversidade racial e, principal-
mente, num mercado do tama-
nho do Brasil, a diversidade re-
gional. A sede do Cenp fica na 
Avenida Paulista, em São Paulo, 
mas não é a Avenida Paulista. A 
nova gestão tem como premis-
sa também tornar o Cenp uma 
entidade mais inclusiva e abran-
gente, que vai 100% ao encontro 
de uma transformação da socie-
dade e do mercado”, completou.

Ainda ao PropMark, ela disse 
que a palavra que define o novo 
momento do Cenp é equilíbrio. 
“Equilíbrio de forças em prol de 
um benefício maior do merca-
do. Isso muda completamente a 
tônica da entidade e a partir daí, 
existem planos e estudos que 
eu vou fazer para criar novos 
serviços, novas frentes. Ao longo 
de 2022 vamos ter uma agenda 
grande de novos projetos”.

Em coluna publicada há um 

ano no Meio&Mensagem, a nova 
diretora-executiva do Cenp tra-
çou um diagnóstico certeiro da 
situação da autorregulação, se-
manas após o anúncio de que a 
Aba estava deixando a entidade. 
Mesmo reconhecendo um mo-
mento difícil para a autorregu-
lação, Regina não deixou de ver 
as coisas sob um viés otimista: 
“A boa notícia é que o mercado 
publicitário brasileiro é sólido e 
muitos relacionamentos entre 
agências e clientes passam, re-
gularmente, por ajustes em di-
reção a contratos mais susten-
táveis, tanto do ponto de vista 
comercial quanto de novos pa-
tamares de entregas e dedica-
ção”, escreveu ela. “A história de-
monstra que rupturas, às vezes, 
são necessárias para novos sal-
tos evolutivos. Que assim seja”.

Será que, já naquela altura, Re-
gina previa que poderia ser parte 
deste salto?

ro. “Sou afrodescendente, filha 
de pais pernambucanos”, con-
tou ela em entrevista ao Prop-
Mark. “No começo da carreira, a 
maioria das entrevistas que eu 
fazia era com homens e parti-
cipava de reuniões onde era a 
única mulher. Naquele momen-
to, não tinha a consciência que 
temos hoje, em relação a ques-
tões raciais e de gênero, isso é 
mais recente e felizmente o pa-
ís evoluiu nesse sentido. Eu tra-
go esse olhar mais diverso para 
a entidade e agrego também um 
perfil, profissionalmente falan-
do, de uma pessoa que conhe-
ce profundamente o mercado”. 

Segundo Regina, a diversidade 
vai ser uma das ênfases à frente 
da entidade, com total respaldo 
da diretoria. “O Cenp está indo 
muito ao encontro da diversida-
de e eu, de alguma forma, ma-
terializo essa mudança. Esse 
projeto faz sentido para mim e 

Regina e Petrônio em foto de 2013, 
no lançamento do livro “No Centro 
do Poder”
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REgINA AUgUSTO

lIDERANÇAS DO MERCADO APlAUDEM A 
INDICAÇÃO DA DIRETORA EXECUTIVA
Cenp em revista pediu a presidentes de algumas das 
mantenedoras do Cenp que comentassem a indicação de 
regina augusto para a direção geral da entidade

“Estamos vivendo mudanças constantes em curtos espaços de tempo, 
tanto no OOH como na publicidade em geral. A chegada da Regina na 
composição da Diretoria do Cenp preenche muitas lacunas importantes para o mercado. É 
tempo de transformar e estamos muito bem representados pela Regina e o lara na difusão das 
melhores práticas”.

felipe forjaz, presidente da ABOOH

“Regina Augusto é 
uma amiga de muitos 
anos. A Abap e eu 
pessoalmente vemos com ótimos olhos a 
chegada dela ao Cenp. Como jornalista, 
ela pode observar bem de perto e sob 
todos os ângulos as mudanças pelas quais 
o mercado publicitário tem passado – e 
também as dores e discussões causadas 
por estas mudanças. Por conta desta larga 
experiência, Regina poderá nos ajudar 
muito nesta nova fase do Cenp, se tornando 
indispensável na dinâmica de interlocução 
com anunciantes, agências, veículos e os 
players digitais. Ela já ouviu a voz de todos 
e está, pela sua competência profissional, a 
tratar o contraditório com naturalidade. Isso, 
para o Cenp, é fundamental, porque o Cenp é 
a casa de todos”.

Mario D’Andrea, presidente da Abap

“Regina Augusto 
soma extensos 
conhecimentos sobre 
o mercado publicitário a uma simpatia 
magnética. Ambos são atributos valiosos 
nesta nova fase do Cenp, quando o diálogo 
ganha ainda mais importância. Além disso, 
é importante entregar tal responsabilidade 
a uma mulher estudiosa da questão racial 
– para quem não sabe, Regina tem tese 
acadêmica sobre o tema. Num ambiente 
predominantemente branco e masculino, 
a busca da diversidade é imprescindível, 
incontornável e imediata, como luiz lara 
deixou claro em suas manifestações desde 
que foi indicado à presidência do Cenp. A 
chegada de Regina é a materialização deste 
imperativo que todos devemos abraçar”.

João Batista Oliveira, presidente
Central de Outdoor
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É sempre gratificante 
ver as movimentações 
do Cenp no sentido de 
ampliar as relações 
e trocas entre as 
instituições do mercado publicitário e as 
associações representativas da imprensa. 
A Aner é sócia-fundadora do Cenp e sempre 
apoiou os movimentos no sentido de 
integrar e regular o mercado. A associação 
vem trabalhando para tornar o meio 
revista mais ágil, bem-informado sobre as 
novas tecnologias, ferramentas digitais, 
estimulando e fechando parcerias com 
instituições nacionais e internacionais, 
disseminando boas práticas. 
Ver luiz lara e Regina Augusto à frente 
da direção da Instituição é estimulante, 
por conta da trajetória profissional, 
comprometimento e da determinação de 
ambos em ampliar a interlocução com 
as entidades mantenedoras do Cenp, 
enriquecendo o debate e o desenvolvimento 
de novas frentes de trabalho.
A escolha mostra que Aner e Cenp 
continuam com objetivos bem alinhados. 
Desejamos sucesso a Regina, luiz e a toda a 
equipe do Cenp”.

Rafael Soriano, presidente da Aner

“Regina Augusto 
é uma excelente 
escolha para 
a tarefa antes desempenhada por Caio 
Barsotti e Petrônio Corrêa e agora 
encabeçada por luiz lara, de conduzir 
a autorregulação publicitária. Sabemos 
todos que é uma tarefa complexa, pra 
dizer o mínimo. A renovação do mercado é 
diária. As ideias, experiências e inovações 
se sucedem vertiginosamente. As trocas 
são intensas, os papéis se invertem 
– anunciantes se tornando veículos, 
profissionais de agências se tornando 
anunciantes e vice-versa. Quem poderia 
imaginar? –, novos players chegando a todo 
momento e, vamos combinar, infelizmente 
nem todos têm compromisso com o 
passado da publicidade. Neste cenário 
por vezes tão conturbado, o diálogo e a 
difusão das boas práticas nunca foram tão 
necessários. Regina, por diferentes motivos, 
me parece especialmente habilitada para 
contribuir em ambos os desafios e outros 
mais. O Cenp, ao se reinventar como o 
fórum da Autorregulação do Mercado 
Publicitário ganha muito tendo à frente o 
trio lara, Dudu Godoy e Regina para encarar 
tão intrincado e meritório desafio”.

Mauro Madruga, presidente da ABMN
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EM MARÇO
Bem-vinda, 
Regina! Você 
sabe por tudo 
o que já viveu em sua carreira de sucesso 
que as inovações voam em nossa indústria 
e nosso modelo de negócios passa por 
questionamentos profundos. É por isso que 
precisamos de um Cenp ainda mais forte 
e ativo, fórum natural para as discussões 
entre anunciantes, agências, veículos 
tradicionais e digitais e demais parceiros 
do ecossistema publicitário, buscando 
a convergência possível e a difusão das 
melhores práticas, honrando a tradição da 
nossa autorregulação, um dos segredos 
do sucesso da publicidade brasileira. 
Com você juntando-se a luiz lara e Dudu 
Godoy, estamos ganhando o reforço de uma 
profissional altamente qualificada para a 
causa da autorregulação, tão importante 
neste momento de tantas mudanças na 
indústria da comunicação. 

Daniel Queiroz, presidente da fenapro

“Ter o nome de 
Regina Augusto, 
uma profissional 
altamente qualificada, na diretoria executiva 
do Cenp, representa um reforço na causa 
da autorregulação, tão importante neste 
momento de mudanças na indústria da 
comunicação. 
Quanto mais entendemos a dinâmica atual 
da nossa atividade – uma verdadeira roda-
viva de inovações e reinvenções – mais 
necessária é a autorregulação, prática 
bastante conhecida da comunicação. 
Regina soma enorme experiência profissional 
a uma evidente capacidade de multiplicar o 
diálogo entre os agentes do mercado. Trará 
uma contribuição decisiva neste momento de 
renovação do Cenp”.

flávio lara Resende, presidente da Abert

Após a enorme contribuição de Caio Barsotti para o 
desenvolvimento da propaganda brasileira, o Cenp entra em 
um novo ciclo destinado a demarcar mais uma vez as fronteiras da publicidade. A reconfiguração 
estrutural do conselho para atender as demandas que se criam no universo da publicidade abre 
uma avenida de transformações que, a par de manter o legado ético e concorrencial de três 
décadas e meia, renove a agenda do Cenp para o futuro.
A chegada de luís lara à presidência, com sua enorme habilidade de unir interesses comuns, e 
de Regina Augusto, uma das jornalistas que mais conhece o setor no Brasil, à direção-geral são a 
evidência de que o Cenp está preparado para os próximos passos. E o setor de jornais tem muito a 
contribuir.
Enquanto alguns segmentos da economia apenas agora estão conhecendo os impactos da 
disrupção digital, os jornais brasileiros – em todos os seus formatos - contam já mais de duas 
décadas e meia de transformações que o consolidam na vanguarda dos princípios que norteiam 
o Cenp: ética, respeito a diferentes formas de pensar, credibilidade, modernidade e atuação em 
defesa do desenvolvimento econômico do Brasil.   

Marcelo Rech, presidente da ANJ
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ABOOH QUER ABRIR 
UNIVERSO DO MEIO A 
OUTROS PlAYERS

ESTUDO DA PWC APONTA OTIMISMO COMO ACElERAR A PRESENÇA DE 
NEGROS NA COMUNICAÇÃO?

GM RIO COMEMORA 50 ANOS 

OS ACÓRDÃOS DO 
CONAR DE 2021 

Sob a presidência de Felipe 
Forjaz, entidade mantenedora 
do CENP quer mudar modelo 
para integrar empresas 
de tecnologia, agências, 
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 

Os executivos que lideram empresas brasileiras da 
indústria de tecnologia, mídia e telecomunicações 
estão otimistas em relação ao cenário econômico 
internacional, segundo aponta nova edição da Pesquisa 
Anual global com CEOs da PwC. Foram ouvidos cerca 
de 4.400 líderes, em 89 países, “com participação 
expressiva de brasileiros”.

Para 83% dos representantes do setor, haverá 
aceleração da economia no mundo em 2022. A média de 
otimismo entre os CEOs brasileiros foi de 77%, mesmo 
volume registrado na média global, percentual que, 
segundo Ricardo Queiroz, CEO da PwC, foi uma “grande 
coincidência”, o que prova a sintonia do segmento. 
Também não é para menos. O setor foi o que mais 
cresceu durante a pandemia, já que o uso da tecnologia, 
mídia e telecomunicações foi imensamente requisitado 
durante o isolamento social, provocado pela Covid-19.

Leia mais no PropMark:
https://bit.ly/359waUT

“Quantos executivos negros em cargo de 
lideranças você conhece? Esse é um dos 
questionamentos geralmente feitos quando o 
assunto é diversidade e inclusão em corporações, 
sobretudo ético-racial. Dados do IBgE provam que 
o mercado de trabalho ainda carece da diversidade 
em cargos de hierarquia mais alta: homens e 
mulheres negros e negras ocupam 2,6% e 2,4% de 
colaboradores em cargos de diretoria ou gerência, 
respectivamente. Apesar dessa desigualdade 
ainda presente, esse cenário vem assistindo 
ao surgimento de projetos e ideias que visam, 
justamente, fazer com que esse desequilíbrio se 
atenue.”

Leia matéria completa no Meio&Mensagem:
https://bit.ly/3uZ4vRy

A entidade aderente ao 
Cenp planeja grande festa 
para comemorar a data no 
Dia do Mídia, 21 de junho, se 
a pandemia permitir, como 
informou o presidente do gM-
Rio, Antonio Jorge Alaby Pinheiro 
ao Janela Publicitária.

A entidade segue também 
com os Mix de Mídia virtuais 
ou presenciais para ampliar a 
relevância dos profissionais 
de mídia no negócio de 
comunicação neste novo cenário.

Leia mais em
https://bit.ly/3oV5crq

Edição recém-lançada do 
Boletim do Conar reúne o resumo 
dos acórdãos das representações 
julgadas em última instância 
pela entidade em 2021. A 
edição e um índice dos casos 
por questionamento, estão 
disponíveis no site do Conar:

www.conar.org.br

“Por meio da contribuição 
sindical, o sistema Fenapro/

Sinapro promove a valorização 
da atividade publicitária, 
ressaltando o seu caráter 

liberal, segundo os princípios 
do sistema de economia de 

mercado, da legislação vigente 
e da Constituição Federal 

Brasileira. Defende os interesses 
das agências na celebração de 
acordos, contratos coletivos de 

trabalho e convenções”

Dudu godoy, em artigo para o 
PropMark, sobre a importância 

da contribuição sindical:
https://bit.ly/3lEXITb

o meio no Brasil”, disse Forjaz ao 
Meio&Mensagem.  Vice-presidente 
da associação, Alexandre guerrero 
explica que a ABOOH 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.

Leia mais:
https://bit.ly/3vg2uRl

MANTENEDORAS & ADERENTES 

NA MÍDIA artigos de interesse publicados nas últimas semanas
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VANPRO

PESQUISA DO SINAPRO/fENAPRO MOSTRA 
RECUPERAÇÃO DAS AGÊNCIAS EM 2021 
“quatro em cada cinco agências mantiveram ou ampliaram 
seu faturamento em comparação ao ano anterior”, 
comemora daniel queiroz

qual a perspectiva de futuro para sua agência?As expectativas das agên-
cias, para os seus negó-
cios e para o setor de pu-

blicidade como um todo, ficaram 
mais positivas ao final de 2021, 
numa demonstração de cres-
cente confiança na superação 
firme e gradual da crise desen-
cadeada pela pandemia da Co-
vid-19, segundo mostra a nova 
edição da pesquisa VanPro, reali-
zada pelo Sistema Sinapro/Fena-
pro cuja edição atual fecha a afe-
rição realizada em 2021.  “Quatro 
em cada cinco agências manti-
veram ou ampliaram seu fatura-
mento em comparação ao ano 
anterior”, comemora Daniel Quei-
roz, presidente da Fenapro. “É um 
dado que reforça a ideia de que o 
mercado passa por uma boa re-
cuperação e está se recuperan-
do do forte baque causado pela 
pandemia”.  

Importante termômetro dos 
negócios e da gestão das agên-
cias, a VanPro mostra que, do 
ponto de vista financeiro, houve 
uma melhoria do cenário quan-
to ao impacto da crise sobre as 
empresas. Segundo os dados 
apurados junto a 312 agências 
de 23 estados e do Distrito Fe-
deral, o índice de empresas que 
relataram aumento de fatura-
mento, comparado a 2020, pas-
sou de 26% no início de 2021, 

para 53% ao final de 2021. Na 
atual sondagem, apenas 19% 
das empresas apontaram per-
da de receita em relação ao ano 
anterior e somente 7% aponta-
ram perdas superiores a 30% no 
faturamento. Na pesquisa reali-
zada no início de 2021, 38% ha-
viam reportado perda no fatura-
mento, sendo que 14% do total 
tinha perdido mais de 30%. 

A percepção dos entrevista-
dos quanto ao futuro também 
variou para melhor na compa-
ração à primeira sondagem de 
2021. A quantidade de agências 
que apontou as perspectivas fu-
turas como boas ou muito boas 
cresceu 10 pontos percentuais, 
de 57% para 67%. As que apon-
tam como ruim, muito ruim ou 
de interrupção das atividades 

diminuiu de 9% para 5%, e o nú-
mero daquelas que não con-
seguem prever caiu de 7% pa-
ra 3%.

GESTÃO
A nova rodada da pesquisa 

VanPro mostra também que as 
agências apontaram maior ade-
são a práticas de gestão mais 
consolidadas e tradicionais, 
priorizando aquelas que se refe-
rem à empresa, como o plane-
jamento estratégico (63%), pla-
nejamento orçamentário (61%) 
e acompanhamento de indica-
dores/KPIs (28%). Estes resulta-
dos estão próximos dos obtidos 
na sondagem anterior. A gestão 
de recursos humanos vem logo 
em seguida, com destaque pa-
ra práticas como feedback ge-
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Como foi a variação da receita em 2021 em comparação com 2020?

sua agência está preparada para atuação em conformidade com a lei 
Geral de Proteção de dados (lGPd)?

qual a queda em 2021 em comparação com 2020?

qual o aumento em 2021 em comparação com 2020?

Outra constatação da VanPro: 
práticas mais ousadas e que 
auxiliam no processo de inova-
ção, como a gestão ágil (20%), 
OKRs (Objectives and Key Re-
sults) (14%), Design Sprint (7%) 
e colegiados de inovação (3%), 
estão conquistando mais espa-
ço na pauta atribulada dos em-
presários e executivos de agên-
cias. Geralmente muito focados 
no dia a dia e nas entregas, eles 
também começam a atuar com 
técnicas e métodos que visam 
melhorar cada vez mais as en-
tregas e a relação de relevância 
com seus clientes. 

Na avaliação de Daniel, em re-
lação às práticas de gestão, o 
quadro não avançou como de-
veria. “Isso pode significar que 
boa parte do otimismo apon-
tado pelas empresas pode não 
ser aproveitado”, diz ele. “De 
modo geral, apesar de saber-
mos que uma parcela das agên-
cias está investindo bastante no 
aprimoramento de sua gestão, a 
maioria precisa investir em mo-
delos de gestão que façam as 
pessoas darem o seu melhor, 
com um engajamento genuíno”. 

rencial (49%), avaliação de de-
sempenho (37%) e programa 
de remuneração variável (25%). 
Iniciativas estruturadas de de-
senvolvimento, seja como uma 
sequência ou não das práticas 
de feedback e avaliação, man-
tiveram-se em terceiro lugar, 
com adesão aos planos de de-
senvolvimento individual (22%), 
programas de desenvolvimen-
to gerencial e de liderança (17%) 
e programas de mentoria inter-
na (15%). 

52,88%

Minha receita
aumentou

27,56%

Minha receita
se manteve estável

19,55%

Minha receita
diminuiu

0

12

24

36

48

60

até 20%
0

10

20

30

até 30% até 40% até 10% acima de 50% até 50%

29,51%

19,67% 19,67%

13,11%
9,84%

8,20%

até 20%
0

10

20

30

40

até 30% até 10% acima de 50% até 40% até 50%

29,51%

19,67%

19,67%
13,11% 9,84% 8,20%



CENP Em rEvista - Fevereiro, 202214

VANPRO

futuro apontam que essas prá-
ticas já podem ser fortalecidas 
nas agências brasileiras. Jus-
tamente por conta destas de-
mandas e desafios, já identifica-
dos nas discussões estratégicas 
da Fenapro e referendadas por 
esta edição da VanPro, lançare-

mos a segunda edição do Paper 
Transforma, que traz recomen-
dações práticas para a atualiza-
ção e inovação do modelo de 
gestão das agências”.

A pesquisa VanPro também 
detectou que 62% das agên-
cias afirmam não estarem to-

O presidente da Fenapro 
acredita que as práticas mais 
ousadas e articuladas com a 
inovação empresarial são fun-
damentais para o futuro das 
agências, que, em sua avaliação, 
precisam, agora, focar na trans-
formação de seus negócios e 
modelos de gestão. “Em um ne-
gócio que está vivendo uma in-
tensa transformação, é impres-
cindível a priorização e adoção 
de práticas que levem as em-
presas a atualizarem e fortale-
cerem os seus modelos de ne-
gócio e de operação”, diz Daniel. 
“Obviamente, a grave crise cau-
sada pela pandemia do Covid-19 
comprometeu recursos e fez 
várias empresas funcionarem 
em modo de emergência. Mas 
os próprios resultados positivos 
e o otimismo com relação ao 
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service (97%), com equipes de 
até 20 pessoas (56%). A maio-
ria das empresas tem mais de 
20 anos de existência (42%) ou 
entre 11 e 20 anos (32%). E 91% 
são associadas ao Sinapro de 
seu estado e 79% certificadas 
pelo Cenp. 

A receita anual das partici-
pantes representa bem o que é, 
na prática, o mercado nacional 
de agências. A maior frequên-
cia, cerca de 36% das agências, 

é de até R$ 1 milhão. Aproxi-
madamente 30% do conjun-
to dos participantes tem recei-
ta anual entre R$ 1 milhão e R$ 
3 milhões, 9% entre R$ 3 mi-
lhões e R$ 5 milhões e 12% de 
R$ 5 milhões a R$ 10 milhões. 
As empresas com receita anu-
al superior a R$ 10 milhões re-
presentaram 13% dos respon-
dentes. 

talmente preparadas para a Lei 
Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), com 47% se avalian-
do parcialmente preparadas e 
15% se considerando não pre-
paradas.

Perfil 
O perfil predominante dos 

participantes da nova sonda-
gem da VanPro é similar ao das 
anteriores. A maioria dos res-
pondentes foi de agências full-
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Veja todos os resultado da VanPro em:
https://bit.ly/ResultadoVanpro21


