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INVESTIMENTOS EM
MÍDIA VIA AGÊNCIAS
ATINGE QUASE
R$ 20 BILHÕES
E SUPERA NÍVEIS
PRÉ-PANDEMIA
SILVIO GENESINI, DA TOF:

“A AUTORREGULAÇÃO NUNCA FOI TÃO NECESSÁRIA
PARA A PUBLICIDADE”

EDITORIAL

MAIS UMA VEZ, A PUBLICIDADE
FEZ A RODA DA ECONOMIA GIRAR
Eu não me canso de repetir: a publicidade
faz a roda da economia girar!
Os resultados do Cenp-Meios 2021, que você conhece em detalhes nas páginas seguintes, reafirmam esta verdade. Num momento
de crise extrema, sob o flagelo da pandemia,
as empresas anunciantes acreditaram na publicidade e seguiram investindo. Não foi por
coincidência, na minha opinião, que o PIB brasileiro cresceu 4,6% no ano passado.
Comemoramos este resultado, bem como a
expansão do painel do Cenp-Meios para 298
agências. No ano passado, eram 217. A expansão do painel veio na esteira de uma série de inovações e aperfeiçoamentos, como o
ranking de agências por estado – por sinal, a
nova edição do ranking será lançada logo no
começo de abril.
Registramos também nesta edição da Cenp
em Revista a reunião do CTM, onde eu e Regina Augusto destacamos o maravilhoso trabalho que os integrantes do Comitê, assim
como os demais voluntários que se dedicam

ao Cenp – são perto de
300! –, produzem na forma de melhores práticas
em benefício de toda a
publicidade.
E mais: Silvio GenesiProvamos que
ni relata, em detalhes,
a publicidade
como a consultoria que
faz a roda da
ele e sua equipe da ToF
economia girar,
prestam ao Cenp está
mostramos
tornando possível a reincomo ajudamos
venção da autorregulae como nos
ção.
preparamos
Olhada em seu conjunpara um futuro
to, esta é uma edição escheio de
pecialíssima da nossa redesafios
vista: provamos que a
publicidade faz a roda da economia girar, mostramos como ajudamos isso acontecer e como nos preparamos para um futuro cheio de
desafios.
Boa leitura!
Luiz Lara

AS ENTIDADES MANTENEDORAS DO CENP

E AS NOSSAS ENTIDADES PROFISSIONAIS ADERENTES
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ENTIDADE
CONVENIADA

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

CENP REÚNE EQUIPE, DEPOIS DE DOIS ANOS EM HOME OFFICE

Depois de exatos dois anos de isolamento social e trabalho remoto, o time do Cenp – Fórum
da Autorregulação do Mercado Publicitário se reuniu presencialmente em 16 de março, numa iniciativa de Regina Augusto, que assumiu a direção
executiva do Cenp dias antes. “Foi um dia especial, acolhedor e cheio de energia”, conta ela. “Para mim, foi a oportunidade de conhecer toda a
equipe pessoalmente e poder expor olho no olho
todos os desafios que nos aguardam neste momento tão significativo para o país, que vai retornando à normalidade, e para o Cenp, que se rein-

venta em ritmo acelerado. Aproveitamos para
fazer uma dinâmica de Team Building facilitada
pela Hyper Island Brasil, que nos ajudou no processo de pavimentação da estrada dessa jornada coletiva”.
Na foto, um registro do encontro. A partir da esquerda, Marcos Barbosa, Rafael Andrade, Juliana
Andrade, Silvana Soares, Lilian Faustino, Dudu Godoy, Isis Barbosa, Luiz Lara, Regina Augusto, Maiara Marchezoni, Kênia Duraes Macedo, Natalia de
Almeida, Ana Carolina Bernachi, Conrado Almeida, Gilberto Luiz Peres e Donizete Lares.

PEDIDOS DE
CERTIFICAÇÃO

SIGA O CENP NAS
REDES SOCIAIS

Total de
Agências certificadas

1175

em 01/02/2022

www.twitter.com/o_CENP

www.linkedin.com/company/cenp

https://www.youtube.com/user/
canalcenp
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CENP-MEIOS

INVESTIMENTOS EM MÍDIA VIA AGÊNCIAS
ATINGE QUASE R$ 20 BI NO ANO PASSADO
Painel reúne informações de 298 agências de publicidade de
todo o país, maior número desde a criação do Cenp-meios.
investimento supera níveis pré-pandemia

O

Cenp, Fórum da Autorregulação do Mercado
Publicitário, acaba de
divulgar o painel Cenp-Meios
2021, com investimentos em
mídia via agências totalizando
R$ 19,7 bilhões. Os dados foram
obtidos junto a 298 agências
de publicidade de todo o país,
participantes do painel que, por
sua metodologia, tem precisão
total de informações.
Em 2020, os investimentos
apontados pelo Cenp-Meios
foram de R$ 14,2 bilhões, com
painel de 217 agências, e, em
2019, antes portanto da pandemia, de R$ 17,5 bilhões, com
dados de 226 agências. “Mesmo partindo de bases diferentes, é inegável que a publicidade brasileira mostrou a sua
força mais uma vez”, afirma
Luiz Lara, presidente do Cenp.
“O investimento publicitário
superou com folga os níveis
pré-pandemia, com um crescimento expressivo – falamos de
quase 40% – em 2021, mesmo
levando em conta a inflação do
período. Mesmo num cenário
tão difícil, em meio a dificuldades e incertezas, a publicidade reafirmou ser a roda que faz
a economia girar, aproximando
consumidores e anunciantes,
usando os bons serviços das
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agências e dos veículos de comunicação”, diz Lara.
Dudu Godoy, vice-presidente do Cenp, destaca a precisão
e a capilaridade dos dados do
Cenp: “o painel tem um grau de
confiabilidade sem paralelo. Os
dados de investimento saem
direto dos sistemas das agências participantes, graças ao
trabalho das empresas AdSolutions, Microuniverso, Publi, VBS,
IClips e Operand, provedoras
de softwares de gestão”, diz ele.
Temos a participação no painel
de agências de todo o país, capitais e interior. É um extraordinário exemplo de onde pode
chegar um segmento da eco-

nomia quando abraça com entusiasmo a autorregulação”.
Regina Augusto, que acaba de
assumir a direção executiva do
Cenp, lembra que o painel segue a melhor tradição do Projeto Inter-Meios e do IAP, que
reunia dados de investimento publicitário pelo governo federal e empresas públicas. “O
Cenp-Meios põe em números
a grandeza da atividade publicitária no Brasil”, diz ela. “É fascinante entender como chegamos a este painel e o que ele
representa para a atividade. Sabemos que os valores apontados são altamente representativos do bolo publicitário, já que

Para a série histórica completa do Cenp-Meios, visite
https://cenp.com.br/cenp-meio/
Lá também estão disponíveis:
- Vídeo explicando o funcionamento do Cenp-Meios
- Dados de investimento a partir de 2017, inclusive por
regiões e estados, em real e dólar
- O ranking das agências por estado
- As perguntas mais frequentes sobre o Cenp-Meios
- As agências participantes do painel
- Os membros do CTCM, Comitê Técnico Cenp-Meios,
formado por representantes de anunciantes, agências e
veículos e que supervisiona toda a operação.

Comparativo – JAN-DEZ – 2019 x 2020 x 2021 - Meios
Valor Faturado
2019

Valor Faturado
2020

Cinema

R$ 70.117

R$ 14.876

-0,30%

R$ 15.249

-0,03%

Internet

R$ 3.726.596

R$ 3.788.247

5,41%

R$ 6.600.180

6,81%

Internet Áudio

R$ 11.420

R$ 12.024

0,01%

R$ 12.404

-0,13%

Internet Busca

R$ 426.950

R$ 343.258

-2,40%

R$ 386.419

-3,21%

R$ 2.054.437

R$ 2.141.290

1,40%

R$ 4.285.317

8,40%

Internet Social

R$ 878.900

R$ 888.539

-0,13%

R$ 1.430.692

-1,78%

Internet Vídeo

R$ 354.889

R$ 403.136

1,12%

R$ 485.350

-3,29%

R$ 473.161

R$ 277.954

-0,74%

R$ 367.348

-0,09%

R$ 1.841.087

R$ 1.224.874

-1,88%

R$ 1.690.386

-0,05%

Rádio

R$ 776.934

R$ 603.869

-0,18%

R$ 746.334

-0,46%

Revista

R$ 169.376

R$ 83.981

-0,37%

R$88.137

-0,14%

R$ 9.268.078

R$ 7.376.636

-0,94%

R$ 8.961.034

-6,47%

R$ 1.216.790

R$ 844.121

-1,00%

R$ 1.258.284

0,44%

r$ 17.542.138

r$ 14.214.558

Meio

Internet Display e
Outros

Jornal
OOH/Mídia Exterior

Televisão Aberta
Televisão por
Assinatura
total

2019 – Share
Meios

Cinema – 0,4%
Internet – 21,2%
Jornal – 2,7%
OOH/Mídia Exterior – 10,5%
Rádio – 4,4%
Revista – 1,0%
Televisão Aberta – 52,8%
Televisão por Assinatura – 6,9%

Comparativo
2019 x 2020

2020 – Share
Meios

Cinema – 0,1%
Internet – 26,7%
Jornal – 2,0%
OOH/Mídia Exterior – 8,6%
Rádio – 4,2%
Revista – 0,6%
Televisão Aberta – 51,9%
Televisão por Assinatura – 5,9%

Valor Faturado
2021

Comparativo
2020 x 2021

r$ 19.726.948

2021 – Share
Meios

Cinema – 0,1%
Internet – 33,5%
Jornal – 1,9%
OOH/Mídia Exterior – 8,6%
Rádio – 3,8%
Revista – 0,4%
Televisão Aberta – 45,4%
Televisão por Assinatura – 6,4%
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CENP-MEIOS
Comparativo – JAN-DEZ – 2019 x 2020 x 2021 - Regiões
Valor Faturado
2019

Valor Faturado
2020

Centro-Oeste

R$ 398.690

R$ 336.169

0,1%

R$ 452.297

-0,1%

Nordeste

R$ 900.149

R$ 721.519

-0,1%

R$ 892.844

-0,5%

Norte

R$ 246.195

R$ 225.477

0,2%

R$ 277.209

-0,2%

R$ 4.215.427

R$ 3.000.768

-2,9%

R$ 3.761.693

-2,0%

R$ 829.385

R$ 632.377

-0,3%

R$ 807.748

-0,4%

Mercado Nacional

R$ 10.952.291

R$ 9.298.248

3,0%

R$ 13.535.153

3,2%

total

r$ 17.542.138

r$ 14.214.558

região

Sudeste
Sul

2019 – Região

Centro-Oeste – 2,3%
Nordeste – 5,0%
Norte – 1,4%
Sudeste – 24,0%
Sul – 4,7%
Mercado Nacional – 62,4%
o Cenp-Meios conta com a participação das mais importantes
agências do país”.
Salles Neto, coordenador do
Comitê Técnico Cenp-Meios,
CTCM, desde a sua criação,
destaca a parceria das agências
participantes do painel, que re-
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Comparativo
2019 x 2020

2020 – Região

Centro-Oeste – 2,4%
Nordeste – 5,1%
Norte – 1,6%
Sudeste – 21,1%
Sul – 4,4%
Mercado Nacional – 65,4%
cebeu quase 80 adesões no
ano passado. “Dados precisos
e confiáveis são indispensáveis
a uma indústria forte como é
a publicitária”, diz ele. “As últimas inovações incorporadas
ao Cenp-Meios, com a admissão de agências não certifica-

Valor Faturado
2021

Comparativo
2020 x 2021

r$ 19.726.948

2021 – Região

Centro-Oeste – 2,3%
Nordeste – 4,5%
Norte – 1,4%
Sudeste – 19,1%
Sul – 4,1%
Mercado Nacional – 68,6%
das e os rankings de agências,
ampliaram ainda mais a riqueza das informações oferecidas
ao mercado”.
Em abril, o Cenp-Meios vai divulgar o ranking das agências
de publicidade, como já fez em
2021.

CTM

REUNIÃO TEM APRESENTAÇÃO SOBRE
BÚSSOLA E NOVA FASE DO CENP
luiz lara e regina augusto participaram da reunião e
destacaram a relevância do trabalho do Ctm, Comitê técnico
de mídia, assim como dos demais comitês atuantes do Cenp

O

CTM do Cenp promoveu
em 10 de março a sua segunda reunião virtual do
ano, com apresentações de Luiz
Lara, presidente do Cenp, e Regina
Augusto, recém-empossada como diretora executiva da entidade.
Eles falaram sobre a nova fase do Cenp e destacaram a relevância do trabalho do CTM assim
como dos demais comitês atuantes. “O mercado publicitário
merece o trabalho voluntário de
todos aqui”, disse Lara. Ele apresentou a Nova Bússola, produto
da consultoria da ToF para a entidade, que tem como principais
objetivos fomentar e atrair os novos atores do mercado, estimular e atrair associações de empresas e ampliar a representação
dos novos entrantes. “Tornou-se
essencial uma nova governança para preservar a condição do
Cenp como fórum do novo mercado, mantendo a crença na autorregulação para mediar e estabelecer as melhores práticas das
relações comerciais”, disse Lara.
Lara citou também a disposição de criação de mais comitês
de discussões e recomendações
temáticas, setoriais ou grupo de
interesses, ampliando discussões e fomentando a produção
de conteúdo e treinamento para o mercado.
Encerrou informando a dispo-

Alguns dos participantes da reunião virtual do CTN

sição de, a partir de abril, visitar
os mercados locais, visando um
modelo mais transversal, ágil e
horizontal.
Já Regina falou sobre o desafio de assumir a direção do Cenp,
depois de ter acompanhado de
perto toda a sua criação, primeiro
como repórter, depois como biógrafa de Petrônio Corrêa. “Agradeço o privilégio de fazer parte da equipe de transformação
e renovação da autorregulação”,
disse ela. Entre seus planos está
formatar um grande evento aglutinador do mercado, objetivando
extrapolar os muros da indústria
publicitária, onde serão abordados assuntos relevantes que estão na agenda da sociedade.
Após as apresentações, o CTM
seguiu sua pauta, tendo sido discutida a recomposição dos seus

quadros e três pedidos de credenciamento de pesquisa.
Participaram da reunião o coordenador do CTM, João Oliver,
Boaventura Junior, Célia Costa,
Leandro Claro e Rodolpho Aguiar
(representando agências de publicidade), Giani Scarin e Suellen
Medeiros (representando veículos), Francisco Batajelo, Henrique Belmonte, Patrícia Garrido
e Thiago Baltar (representando
anunciantes) e Antonio Ricardo
Ferreira, Marcelo Coutinho e Sergio Viriato, como participantes ad
hoc. Sandra Stecca participou
como convidada. Pelo Cenp, estiveram presentes, além de Lara e
Regina, Dudu Godoy, VP do Cenp,
Juliana Souza de Andrade, Lilian
Faustino de Souza, Ana Carolina
Bernachi, Isis Barbosa, Célia Fiasco e Ana Magalhães.
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ENTREVISTA: SILVIO GENESINI

“A AUTORREGULAÇÃO NUNCA FOI TÃO
NECESSÁRIA PARA A PUBLICIDADE”
Nesta entrevista à Cenp em revista, o sócio-diretor da tof
relembra o início dos trabalhos para o Cenp, como evoluiu e
qual o seu estágio atual. “Estamos bem perto, agora”, diz.

A

ToF admite, desde a sua
apresentação corporativa, ser “uma combinação singular e exclusiva”. E parece
mesmo: a empresa junta especialistas em psicanálise, transformação cultural, inovação e desenvolvimento de negócios em
torno de um objetivo que não poderia ser mais ambicioso: ajudar
líderes e empresas a inventarem
um novo futuro.
Foi esta proposta ousada que
levou o Cenp a recorrer à ToF
quando quis repensar a autorregulação ético-comercial da
publicidade brasileira e a sua
própria forma de atuar. “Foi um
trabalho especialmente desafiante”, diz o consultor Silvio
Genesini, sócio-diretor da empresa. “Tudo mudou na comunicação e na publicidade e as
entidades criadoras do Cenp
entenderam que era hora de
uma guinada. Tudo pode e deve ser repensado, mas acima
de tudo, fica a evidência de que
a autorregulação nunca foi tão
necessária para a publicidade
brasileira”.
É Silvio quem vem liderando
uma equipe multidisciplinar no
processo de descoberta, proposição e ação do novo Cenp, que
se aproxima agora do seu estágio final.
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Como começou o trabalho da
ToF para o Cenp?
Fomos chamados há um ano
por lideranças do mercado publicitário. Elas estavam convencidas de que havia chegado a hora de buscar um novo
caminho para a autorregulação comercial, a preservando.
Havia uma percepção geral de
que os fundamentos que levaram à criação do Cenp estavam
de tal forma alterados que um
novo modelo merecia ser discutido e, se fosse o caso, implementado.
O mercado publicitário
ainda precisa do Cenp e da
autorregulação?
Não tenho a menor dúvida de
que precisa. O Cenp e a autor-

regulação nunca foram mais
necessárias do que agora, exatamente porque tudo está mudando.
Mesmo num momento em
que tantos defendem que é
preciso deixar o mercado o
mais livre possível?
Sim, exatamente porque há
tantas disputas, tantas novidades, tantas dúvidas e caminhos
a seguir. Não estamos aqui falando em empresas que competem uma contra a outra, mas
sim de uma cadeia: anunciantes, agências, veículos, novos
elos digitais, todo um rol de
prestadores de serviços especializados – empresas de tecnologia, institutos de pesquisa,
produtoras, por exemplo –, ten-

do como base melhores práticas. A articulação harmoniosa
entre estes players é indispensável para o sucesso da publicidade. Exige-se de cada um
deles alta qualidade, agilidade,
criatividade e responsabilidade em todas as etapas do trabalho, sob risco de reduzir a sua
eficiência. Da qualidade do trabalho virtuoso da publicidade
resultam inúmeros benefícios
e riqueza para a sociedade, como bem demonstrou o estudo
da Deloitte lançado no final do
ano passado.
O que mudou nos
fundamentos originais da
autorregulação?
Esta resposta é bem simples: tudo. O Cenp começou
a ser gestado em meados de
1997, com a desregulamentação da atividade publicitária
pelo governo federal, atingindo
em cheio o modelo de remuneração das agências. Em paralelo, cresciam na Europa os
chamados bureaux de mídia,
baseados numa lógica de especulação financeira: comprar
espaços publicitários antecipadamente e em grande volume
e depois revendê-los aos anunciantes e agências, tirando vantagem das flutuações de preço. Este modelo representava
claramente uma ameaça real a
toda a indústria da comunicação, na medida em que podia
centralizar na mão de poucos
players com enorme poder financeiro a maior parte das verbas que movimentavam o mercado, o que de fato aconteceu
em alguns países europeus.

O Cenp começou
a ser gestado
em meados de
1997, com a
desregulamentação da atividade
publicitária pelo
governo federal,
atingindo em
cheio o modelo de
remuneração das
agências

Foi esta dupla ameaça que
motivou a criação do Cenp no
final de 1998?
Basicamente sim. Depois, veio
a acelerada digitalização da mídia e tudo se tornou anacrônico,
com a renovação acelerada do
modelo de negócios. A ideia de
se recorrer à autorregulação tirava proveito da experiência largamente positiva do Conar, nessa altura já comemorando vinte
anos de fundação – e lembrando que a tradição de autorregulação da publicidade brasileira
começou com o Código de Ética
dos Profissionais de Propaganda, aprovado pelo 1º Congresso Brasileiro de Publicidade, em
1957. Este Código deu origem à
legislação aprovada nos anos 60

e que proporcionou a ossatura
para o extraordinário crescimento da comunicação e da publicidade nas décadas seguintes.
Quais foram as bases da
autorregulação proposta pelo
Cenp?
A união do mercado em torno do Cenp foi exemplar. Suas
bases estão reunidas nas Normas-Padrão da Atividade Publicitária, apoiando-se principalmente na Certificação de
Qualificação Técnica, que encerra uma série de obrigações
profissionais para as agências
exercerem a sua atividade, e em
regras rígidas de remuneração
dos seus serviços aos anunciantes, conforme a tradição,
na forma de uma percentagem
do investimento em mídia feito
pelas agências por conta e ordem dos anunciantes. A lógica
por trás da regra era impecável:
o percentual das agências seria abatido do que os anunciantes pagam aos veículos; se os
anunciantes comprassem diretamente dos veículos, pagariam
o mesmo valor, deixando evidente o benefício que teriam ao
recorrer às agências, usufruindo sem custo adicional do melhor serviço de planejamento,
criação e veiculação publicitária, prestado por agências certificadas e que fariam uso obrigatório de pesquisas de mídia
igualmente credenciadas pelo
Cenp. Já os veículos se beneficiariam da intermediação competente das agências no seu relacionamento com dezenas de
milhares de anunciantes em todo o país.
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ENTREVISTA: SILVIO GENESINI
O que deu errado?
Não é bem perguntar o que
deu errado, mas sim o que mudou depois que o Cenp e as
Normas-Padrão foram criadas.
Afinal, o modelo foi aprovado
formalmente por oito entidades
representativas de anunciantes, agências e veículos e recebeu a adesão nos anos seguintes de outras treze entidades do
mercado.
Mas este pacto, pelos motivos que já expliquei, ficou ultrapassado. Por isso, se tornou indispensável a construção de um
novo pacto.
O questionamento partiu dos
anunciantes?
Partiu de todos os lados, simplesmente porque o modelo
se distanciava da realidade. Os
contratos tradicionais e as propostas fiscalizadoras do Cenp
se tornaram superadas.
Com o passar do tempo, o
contencioso cresceu: os novos
elos digitais, sempre marcada e
francamente disruptivos, embaralharam de tal forma a natureza
das suas operações que não podiam ser definidos só como veículos. Surgiram empresas especializadas em etapas específicas
do processo de mídia programática, enquanto plataformas de
e-commerce passaram a oferecer serviços de veiculação publicitária.
Cito aqui só alguns dos principais abalos ao modelo. Há outras variáveis. Aliás, elas surgem continuamente. As próprias
agências de publicidade foram
flexibilizando os seus modelos
de atendimento e remuneração,
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seja para responder a demandas
específicas dos clientes anunciantes, seja porque a concorrência assim o exigiu. O uso de
tecnologia na publicidade tornou-se determinante e urgente.
O mercado é soberano, sempre, mas seus conflitos naturais podem ser atenuados pela autorregulação. Esta é a razão
de existir do Cenp. A compreensão de que a melhor regulação
é a autorregulação, que acompanha a publicidade brasileira
desde o seu início, voltou a ser
valorizada.
Como o Cenp respondeu
a estes e outros
questionamentos?
Justiça seja feita, as lideranças das entidades criadoras do
Cenp nunca negaram os questionamentos citados e tantos
outros, tampouco se recusaram a discuti-los, buscando a
conciliação, como é indispensável à autorregulação. Fui testemunha disso quando comecei
a trabalhar para o Cenp. Repito

As próprias
agências de
publicidade foram
flexibilizando os
seus modelos de
atendimento e
remuneração, seja
para responder
a demandas
específicas
dos clientes
anunciantes,
seja porque a
concorrência
assim o exigiu

que fui convidado para este trabalho por lideranças do mercado e todas elas sempre contribuíram da melhor forma para o
trabalho da ToF.
Como a ToF conduziu os
trabalhos no Cenp?
Inicialmente, constituí uma
equipe de trabalho multidisciplinar, formada por Álvaro Pacheco, Carmela Borst, Ricardo Tucci,
Ágatha Machado e Ana Marega,
todos com extensa experiência em anunciantes, agências,
veículos e elos digitais. Nos-

so primeiro desafio foi escutar
o mercado. Fizemos nos quatro meses iniciais de trabalho
cinquenta entrevistas contemplando todos os elos do mercado publicitário.
Mesmo antes de concluirmos
as entrevistas, percebemos uma
forte convergência de opiniões
em torno da necessidade de alterar os rumos da autorregulação. Não foi difícil resumir as
críticas do mercado ao modelo vigente.
Pode citá-las?
Foram vários os pontos mencionados, alguns gerais, outros
específicos, pontuais. A governança do Cenp foi vista como
um problema, começando pelo
formato do seu Conselho Superior, um colegiado formado por
64 pessoas, uma estrutura bem
complexa e na qual os anunciantes e os novos elos digitais
não tinham uma representação
proporcional e relevante na hora das decisões.
Outra questão era o Cenp ser
visto como um órgão fiscalizador, punitivo e sancionador, em
oposição a um desejo geral do
mercado de tê-lo como um fórum de melhores práticas. Não
que o Cenp já não exercesse este papel, mas era preciso reforçá-lo ao mesmo tempo em que
se suprimia seu caráter sancionador.
A questão da remuneração
das agências também foi
citada?
Sim, inclusive em relação
aos planos de incentivo. É uma
questão complexa, para a qual

estamos estudando alternativas,
levando em conta as exigências
legais e a enorme diversidade de
anunciantes e agências espalhadas por todo o país.
Anotamos também em nossos encontros com o mercado algo que poderíamos definir
como uma questão de nomenclatura. Com as incontáveis inovações observadas na comunicação e na publicidade, temos a
necessidade de rever coisas que
pareceriam óbvias aos mais antigos. Market place é um bom
exemplo, uma definição que pode misturar anunciante, mídia
propriamente dita e intermediação de mídia digital e que é, em
sua essência, um exemplo típico
dos novos elos digitais. O mesmo vale para as plataformas digitais. É importante que o Cenp
reveja a forma como define estes elos. Seja qual for o rumo da
conversa, é algo que tem o potencial de interromper o diálogo,
que é tudo o que não queremos.
No Cenp renovado, iremos
usar a denominação ‘novos elos
digitais’, que embute as múltiplas faces das atividades que
trouxeram à publicidade.
A estrutura das agências
também foi citada?
Sim. É outra questão intrincada, mas que não pode deixar de
ser enfrentada. A mídia digital
viabilizou muitos serviços que
se mesclam aos das agências
ou o complementam.
Há ainda outras questões, como as de brand safety, brand visibility e prevenção à fraude, temas muito importantes na mídia
programática. Como toda for-

No Cenp
renovado,
iremos usar a
denominação
‘novos elos
digitais’, que
embute as
múltiplas faces
das atividades
que trouxeram à
publicidade

ma de publicidade se inclina para o digital, a mídia programática
vai ser cada vez mais dominante. Creio que um fórum como o
Cenp é o lugar ideal para se discutir soluções para estas e outras questões.
Isso concluiu a etapa de
diagnóstico?
Sim, e ficou claro que, para
nosso trabalho avançar, era indispensável tratar de vários temas tabu para a autorregulação.
Por onde se começou?
Reunimos nossas recomendações iniciais num documento
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que chamamos de Bússola, que
já foi aprovada pelo Conselho, e
que orienta as ações em direção
ao novo Cenp.
Começamos pela questão da
governança, em busca de um
Cenp mais ágil, de portas abertas, acessível a todas as vozes,
formada com a colaboração
de agentes públicos e privados, exercida por representações qualificadas e comprometidas. Um ecossistema plural e
participativo, capaz de identificar e difundir as melhores referências e práticas a partir da
articulação das necessidades,
ideias e singularidades de todos os modelos de negócios e
agentes do mercado publicitário, de pequenas às grandes
empresas, nacionais ou regionais, do macro ao microssistema. Só assim teremos práticas
comerciais atualizadas alinhadas e com definições claras
para que as operações sejam
transparentes e efetivas, gerando valor para a cadeia do mercado publicitário.
Somos promotores de um fórum no qual todas as representações se encontram e discutem as melhores soluções, sem
demandar os poderes públicos,
para otimização da qualidade,
funcionamento e naturais conflitos de funcionamento da publicidade. Por isso, redefinimos
o Cenp, como o Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário.
O que se sugeriu para a
governança do Cenp?
Como o modelo antigo tornava os consensos quase impos12 CENP Em rEvista - Março, 2022

síveis, propusemos uma nova
governança que torne mais fácil discutir e readequar as principais questões encontradas nas
entrevistas. Queremos tornar o
Cenp um fórum ágil, que se alimenta da escuta ativa, um ambiente dinâmico e plural para
mediar e estabelecer as melhores práticas das relações comerciais que o futuro exige.
Com isso em mente, fizemos
vários exercícios, visando simplificar a governança do Cenp.
Prevaleceu o seguinte modelo: o órgão máximo é o Conselho Superior de Autorregulação,
formado por 32 representantes
de anunciantes, agências, veículos e novos elos digitais, representação paritária, de oito
pessoas cada uma. Dessa forma, resolvemos na raiz a questão do equilíbrio das decisões
no Conselho: cada parte detém
um quarto dos votos. As decisões serão aprovadas por maioria simples. O novo Conselho
Superior terá mais poder e autoridade para exercer a autorregulação.
Diretamente ligada ao Conselho, propusemos a ouvidoria e a
diretoria executiva, a qual esta-

Fizemos vários
exercícios, visando
simplificar a
governança do
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o órgão máximo
é o Conselho
Superior de
Autorregulação,
formado por 32
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riam ligadas a gerência administrativa e os comitês temáticos.
Quais as premissas do novo
modelo de governança?
Buscamos uma governança
mais igualitária. Neste ambiente neutro, haverá distribuição
de responsabilidade e poder de
decisão compartilhada, emulador das melhores práticas ao
invés de fiscalizador e regulador do mercado, aberto a ideias
e proposições inovadoras que
possam ser rapidamente implementadas, sem tabus ou limites de revisão das normas e
práticas.
Pensamos na flexibilização e
não exigência de tabelas de preços para os novos elos digitais,
no foco no mapeamento dos
novos modelos de negócios e
melhores práticas associadas e
inclusão de novos modelos de
negócios e agentes híbridos, visando a democratização digital.
No geral, a busca de modelos
mais flexíveis, ágeis, horizontais
e digitais, como exige a comunicação e a publicidade.
O formato que fomos construindo desde o começo passava pela criação de comitês, com
ligação direta com a diretoria do
Cenp e definidos pelo Conselho
Superior. Eles propõem melhores práticas, que são detalhadas e se tornam recomendação ao mercado. Sugerimos a
extinção do Conselho de Ética do Cenp, que já não atuava
há tempos. No lugar dele, propusemos a criação, quando necessário, de câmaras de mediação que só atuariam quando
demandadas pelas partes em

Vamos estimular e atrair mais
associações de empresas, criar comitês
de discussões e recomendações
temáticas, setoriais ou por grupos
de interesses, além daqueles já
existentes, para recomendações de
melhores práticas e diretrizes e ampliar
discussões para instrumentalizar a
tomada de decisões de forma mais
integrada e sintonizada com os novos
tempos. Queremos ainda fomentar a
produção de conteúdo e treinamento
ao mercado e conferir agilidade e
proximidade do Cenp junto aos
agentes

conflito, não tendo caráter proativo ou punitivo.
Qual é o papel do Cenp neste
novo cenário?
Nosso propósito principal é
dar voz a todos os novos integrantes da publicidade, transformada pelo digital. Novas mídias,
publishers, influenciadores, intermediários, todos devem participar do Cenp, reconhecendo,
pelas melhores práticas, os novos modelos de negócios que os
anunciantes estão usando para
se comunicar com seus clientes. O novo Conselho Superior

vai refletir essa multiplicidade,
aumentando a representação
dos anunciantes e dos novos
elos digitais.
Vamos estimular e atrair mais
associações de empresas, criar
comitês de discussões e recomendações temáticas, setoriais ou por grupos de interesses, além daqueles já existentes,
para recomendações de melhores práticas e diretrizes e
ampliar discussões para instrumentalizar a tomada de decisões de forma mais integrada e
sintonizada com os novos tempos. Queremos ainda fomentar
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a produção de conteúdo e treinamento ao mercado e conferir
agilidade e proximidade do Cenp
junto aos agentes.
Em que ponto estamos, no
momento?
Estas recomendações, reunidas na Bússola, já foram aprovadas e a direção do Cenp foi
renovada, com a chegada de
Luiz Lara, Dudu Godoy e Regina Augusto. Há, agora, várias
conversas conduzidas por eles
junto ao mercado para a finalização do Conselho e a mudança dos estatutos. Estamos nos
empenhando muito nestas negociações, otimistas na ação,
mas sempre com prudência no
discurso.
Como vê o futuro do Cenp?
De uma forma muito favorável, pois acredito – vou repetir algo que disse no começo
da entrevista – que a autorregulação nunca foi tão necessária para a publicidade brasileira.
A autorregulação é claramente
muito superior à regulamentação feita por entidades externas
e que geralmente ocorre quando há algum tipo de vácuo, que
é o que se vê no momento no
Brasil e no mundo.
Acredito que o Cenp está se
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O Cenp está se
renovando e
reafirmando sua
razão de existir:
promover e
apoiar o mercado
publicitário
por meio das
melhores
práticas, técnicas
e comerciais

renovando e reafirmando sua
razão de existir: promover e
apoiar o mercado publicitário
por meio das melhores práticas, técnicas e comerciais. Faremos isso em uma realidade dinâmica, de forma alinhada
com os novos desafios do mercado e agora fundamentalmente com a participação de todos
os que juntos desejam um mercado próspero, fruto do debate
franco, aberto, democrático, fraterno, em um ambiente aberto, criativo e confiável, sempre compromissado a discutir
a evolução do modelo e da legislação, na melhor tradição da
autorregulação da publicidade
brasileira.

