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ENTIDADE 
CONVENIADA

E AS NOSSAS ENTIDADES PROFISSIONAIS ADERENTES

AS ENTIDADES MANTENEDORAS DO CENP 

Eu não me canso de repetir: a publicidade 
faz a roda da economia girar! 

Os resultados do Cenp-Meios 2021, que vo-
cê conhece em detalhes nas páginas seguin-
tes, reafirmam esta verdade. Num momento 
de crise extrema, sob o flagelo da pandemia, 
as empresas anunciantes acreditaram na pu-
blicidade e seguiram investindo. Não foi por 
coincidência, na minha opinião, que o PIB bra-
sileiro 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 ex-
pansão do painel veio na esteira de uma sé-
rie 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 Re-
gina Augusto destacamos o maravilhoso tra-
balho que os integrantes do Comitê, assim 
como os demais voluntários que se dedicam 

ao Cenp – são perto de 
300! –, produzem na for-
ma de melhores práticas 
em benefício de toda a 
publicidade.

E mais: Silvio Genesi-
ni relata, em detalhes, 
como a consultoria que 
ele e sua equipe da ToF 
prestam ao Cenp está 
tornando possível a rein-
venção da autorregula-
ção.

Olhada em seu conjun-
to, esta é uma edição es-
pecialíssima da nossa re-
vista: provamos que a 
publicidade faz a roda da economia girar, mos-
tramos como ajudamos isso acontecer e co-
mo nos preparamos para um futuro cheio de 
desafios.

Boa leitura!
Luiz Lara

MAIS UMA VEZ, A PUBLICIDADE 
FEZ A RODA DA ECONOMIA GIRAR

EDITORIAL

Provamos que 
a publicidade 
faz a roda da 

economia girar, 
mostramos 

como ajudamos 
e como nos 

preparamos 
para um futuro 

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

Depois de exatos dois anos de isolamento so-
cial e trabalho remoto, o time do Cenp – Fórum 
da Autorregulação do Mercado Publicitário se reu-
niu presencialmente em 16 de março, numa ini-
ciativa de Regina Augusto, que assumiu a direção 
executiva do Cenp dias antes. “Foi um dia espe-
cial, acolhedor e cheio de energia”, conta ela. “Pa-
ra mim, foi a oportunidade de conhecer toda a 
equipe pessoalmente e poder expor olho no olho 
todos os desafios que nos aguardam neste mo-
mento tão significativo para o país, que vai retor-
nando 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 pro-
cesso de pavimentação da estrada dessa jorna-
da coletiva”.

Na foto, um registro do encontro. A partir da es-
querda, Marcos Barbosa, Rafael Andrade, Juliana 
Andrade, Silvana Soares, Lilian Faustino, Dudu Go-
doy, Isis Barbosa, Luiz Lara, Regina Augusto, Maia-
ra Marchezoni, Kênia Duraes Macedo, Natalia de 
Almeida, Ana Carolina Bernachi, Conrado Almei-
da, Gilberto Luiz Peres e Donizete Lares.

CENP REÚNE EQUIPE, DEPOIS DE DOIS ANOS EM HOME OFFICE

SIGA O CENP NAS
REDES SOCIAIS

www.linkedin.com/company/cenp
https://www.youtube.com/user/

canalcenpwww.twitter.com/o_CENP

PEDIDOS DE 
CERTIFICAÇÃO

Total de
Agências certificadas

1175
em 01/02/2022
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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

OCenp, Fórum da Autor-
regulação 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 pan-
demia, de R$ 17,5 bilhões, com 
dados de 226 agências. “Mes-
mo partindo de bases diferen-
tes, é inegável que a publici-
dade 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 cresci-
mento expressivo – falamos de 
quase 40% – em 2021, mesmo 
levando em conta a inflação do 
período. Mesmo num cenário 
tão difícil, em meio a dificulda-
des e incertezas, a publicida-
de reafirmou ser a roda que faz 
a economia girar, aproximando 
consumidores e anunciantes, 
usando os bons serviços das 

agências e dos veículos de co-
municação”, diz Lara.

Dudu Godoy, vice-presiden-
te 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 agên-
cias participantes, graças ao 
trabalho das empresas AdSolu-
tions, Microuniverso, Publi, VBS, 
IClips e Operand, provedoras 
de softwares de gestão”, diz ele. 
Temos a participação no painel 
de agências de todo o país, ca-
pitais e interior. É um extraor-
dinário exemplo de onde pode 
chegar um segmento da eco-

nomia quando abraça com en-
tusiasmo a autorregulação”.

Regina Augusto, que acaba de 
assumir a direção executiva do 
Cenp, lembra que o painel se-
gue a melhor tradição do Pro-
jeto Inter-Meios e do IAP, que 
reunia dados de investimen-
to publicitário pelo governo fe-
deral e empresas públicas. “O 
Cenp-Meios põe em números 
a grandeza da atividade publi-
citária no Brasil”, diz ela. “É fas-
cinante entender como chega-
mos a este painel e o que ele 
representa para a atividade. Sa-
bemos que os valores aponta-
dos são altamente representa-
tivos 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.
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Comparativo  –  JAN-DEZ  –  2019 x 2020 x 2021 - Meios

Meio Valor Faturado 
2019

Valor Faturado 
2020

Comparativo 
2019 x 2020

Valor Faturado 
2021

Comparativo
2020 x 2021

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%

Internet Display e 
Outros  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%

Jornal  R$ 473.161  R$ 277.954 -0,74%  R$ 367.348 -0,09%

OOH/Mídia Exterior  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%

Televisão Aberta  R$ 9.268.078  R$ 7.376.636 -0,94%  R$ 8.961.034 -6,47%

Televisão por 
Assinatura  R$ 1.216.790  R$ 844.121 -1,00%  R$ 1.258.284 0,44%

total  r$ 17.542.138  r$ 14.214.558  r$ 19.726.948 

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%

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%

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 

o Cenp-Meios conta com a par-
ticipação 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-

cebeu quase 80 adesões no 
ano passado. “Dados precisos 
e confiáveis são indispensáveis 
a uma indústria forte como é 
a publicitária”, diz ele. “As últi-
mas inovações incorporadas 
ao Cenp-Meios, com a admis-
são de agências não certifica-

das e os rankings de agências, 
ampliaram ainda mais a rique-
za das informações oferecidas 
ao mercado”.

Em abril, o Cenp-Meios vai di-
vulgar o ranking das agências 
de publicidade, como já fez em 
2021.

 Centro-Oeste – 2,3%
 Nordeste – 4,5%
 Norte – 1,4%
 Sudeste – 19,1%
 Sul – 4,1%
 Mercado Nacional – 68,6%

2021 – Região

Comparativo  –  JAN-DEZ  –  2019 x 2020 x 2021 - Regiões

região Valor Faturado 
2019

Valor Faturado 
2020

Comparativo 
2019 x 2020

Valor Faturado 
2021

Comparativo
2020 x 2021

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%

Sudeste  R$ 4.215.427  R$ 3.000.768 -2,9%  R$ 3.761.693 -2,0%

Sul  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  r$ 19.726.948 

 Centro-Oeste – 2,3%
 Nordeste – 5,0%
 Norte – 1,4%
 Sudeste – 24,0%
 Sul – 4,7%
 Mercado Nacional – 62,4%

2019 – Região

 Centro-Oeste – 2,4%
 Nordeste – 5,1%
 Norte – 1,6%
 Sudeste – 21,1%
 Sul – 4,4%
 Mercado Nacional – 65,4%

2020 – Região
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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

sição de, a partir de abril, visitar 
os mercados locais, visando um 
modelo mais transversal, ágil e 
horizontal.

Já Regina falou sobre o desa-
fio de assumir a direção do Cenp, 
depois de ter acompanhado de 
perto toda a sua criação, primeiro 
como repórter, depois como bió-
grafa de Petrônio Corrêa. “Agra-
deço o privilégio de fazer par-
te da equipe de transformação 
e renovação da autorregulação”, 
disse ela. Entre seus planos está 
formatar um grande evento aglu-
tinador do mercado, objetivando 
extrapolar os muros da indústria 
publicitária, onde serão aborda-
dos assuntos relevantes que es-
tão na agenda da sociedade.

Após as apresentações, o CTM 
seguiu sua pauta, tendo sido dis-
cutida a recomposição dos seus 

quadros e três pedidos de cre-
denciamento de pesquisa.

Participaram da reunião o co-
ordenador do CTM, João Oliver, 
Boaventura Junior, Célia Costa, 
Leandro Claro e Rodolpho Aguiar 
(representando agências de pu-
blicidade), Giani Scarin e Suellen 
Medeiros (representando veícu-
los), Francisco Batajelo, Henri-
que Belmonte, Patrícia Garrido 
e Thiago Baltar (representando 
anunciantes) e Antonio Ricardo 
Ferreira, Marcelo Coutinho e Ser-
gio Viriato, como participantes ad 
hoc. Sandra Stecca participou 
como convidada. Pelo Cenp, esti-
veram 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 Fias-
co e Ana Magalhães.

OCTM do Cenp promoveu 
em 10 de março a sua se-
gunda reunião virtual do 

ano, com apresentações de Luiz 
Lara, presidente do Cenp, e Regina 
Augusto, recém-empossada co-
mo diretora executiva da entidade.

Eles falaram sobre a nova fa-
se do Cenp e destacaram a rele-
vância do trabalho do CTM assim 
como dos demais comitês atu-
antes. “O mercado publicitário 
merece o trabalho voluntário de 
todos aqui”, disse Lara. Ele apre-
sentou a Nova Bússola, produto 
da consultoria da ToF para a en-
tidade, que tem como principais 
objetivos fomentar e atrair os no-
vos atores do mercado, estimu-
lar e atrair associações de em-
presas e ampliar a representação 
dos novos entrantes. “Tornou-se 
essencial uma nova governan-
ça para preservar a condição do 
Cenp como fórum do novo mer-
cado, mantendo a crença na au-
torregulação para mediar e esta-
belecer as melhores práticas das 
relações comerciais”, disse Lara. 

Lara citou também a disposi-
ção de criação de mais comitês 
de discussões e recomendações 
temáticas, setoriais ou grupo de 
interesses, ampliando discus-
sões e fomentando a produção 
de conteúdo e treinamento pa-
ra o mercado.

Encerrou informando a dispo-

Alguns dos participantes da reunião virtual do CTN 



CENP Em rEvista - Março, 20228

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.

Como começou o trabalho da 
ToF para o Cenp?

Fomos chamados há um ano 
por lideranças do mercado pu-
blicitário. Elas estavam con-
vencidas de que havia chega-
do a hora de buscar um novo 
caminho para a autorregula-
ção comercial, a preservando. 
Havia uma percepção geral de 
que os fundamentos que leva-
ram à criação do Cenp estavam 
de tal forma alterados que um 
novo modelo merecia ser dis-
cutido e, se fosse o caso, im-
plementado. 

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, exa-
tamente porque tudo está mu-
dando. 

Mesmo num momento em 
que tantos defendem que é 
preciso deixar o mercado o 
mais livre possível?

Sim, exatamente porque há 
tantas disputas, tantas novida-
des, tantas dúvidas e caminhos 
a seguir. Não estamos aqui fa-
lando em empresas que com-
petem uma contra a outra, mas 
sim de uma cadeia: anuncian-
tes, agências, veículos, novos 
elos digitais, todo um rol de 
prestadores de serviços espe-
cializados – empresas de tec-
nologia, institutos de pesquisa, 
produtoras, por exemplo –, ten-

AToF admite, desde a sua 
apresentação corpora-
tiva, ser “uma combina-

ção singular e exclusiva”. E parece 
mesmo: a empresa junta espe-
cialistas em psicanálise, trans-
formação cultural, inovação e de-
senvolvimento de negócios em 
torno de um objetivo que não po-
deria 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 autor-
regulação ético-comercial da 
publicidade brasileira e a sua 
própria forma de atuar. “Foi um 
trabalho especialmente desa-
fiante”, diz o consultor Silvio 
Genesini, sócio-diretor da em-
presa. “Tudo mudou na comu-
nicação e na publicidade e as 
entidades criadoras do Cenp 
entenderam que era hora de 
uma guinada. Tudo pode e de-
ve 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, propo-
sição e ação do novo Cenp, que 
se aproxima agora do seu está-
gio final. 
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do como base melhores práti-
cas. A articulação harmoniosa 
entre estes players é indispen-
sável para o sucesso da publi-
cidade. Exige-se de cada um 
deles alta qualidade, agilidade, 
criatividade e responsabilida-
de em todas as etapas do tra-
balho, sob risco de reduzir a sua 
eficiência. Da qualidade do tra-
balho virtuoso da publicidade 
resultam inúmeros benefícios 
e riqueza para a sociedade, co-
mo bem demonstrou o estudo 
da Deloitte lançado no final do 
ano passado.

O que mudou nos 
fundamentos originais da 
autorregulação?

Esta resposta é bem sim-
ples: tudo. O Cenp começou 
a ser gestado em meados de 
1997, com a desregulamenta-
ção da atividade publicitária 
pelo governo federal, atingindo 
em cheio o modelo de remu-
neração das agências. Em pa-
ralelo, cresciam na Europa os 
chamados bureaux de mídia, 
baseados numa lógica de es-
peculação financeira: comprar 
espaços publicitários antecipa-
damente e em grande volume 
e depois revendê-los aos anun-
ciantes e agências, tirando van-
tagem das flutuações de pre-
ço. Este modelo representava 
claramente uma ameaça real a 
toda a indústria da comunica-
ção, na medida em que podia 
centralizar na mão de poucos 
players com enorme poder fi-
nanceiro a maior parte das ver-
bas que movimentavam o mer-
cado, o que de fato aconteceu 
em alguns países europeus.

Foi esta dupla ameaça que 
motivou a criação do Cenp no 
final de 1998?

Basicamente sim. Depois, veio 
a acelerada digitalização da mí-
dia e tudo se tornou anacrônico, 
com a renovação acelerada do 
modelo de negócios. A ideia de 
se recorrer à autorregulação ti-
rava proveito da experiência lar-
gamente positiva do Conar, nes-
sa altura já comemorando vinte 
anos de fundação – e lembran-
do que a tradição de autorregu-
lação da publicidade brasileira 
começou com o Código de Ética 
dos Profissionais de Propagan-
da, aprovado pelo 1º Congres-
so Brasileiro de Publicidade, em 
1957. Este Código deu origem à 
legislação aprovada nos anos 60 

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

e que proporcionou a ossatura 
para o extraordinário crescimen-
to da comunicação e da publici-
dade nas décadas seguintes.

Quais foram as bases da 
autorregulação proposta pelo 
Cenp?

A união do mercado em tor-
no do Cenp foi exemplar. Suas 
bases estão reunidas nas Nor-
mas-Padrão da Atividade Pu-
blicitária, apoiando-se princi-
palmente na Certificação de 
Qualificação Técnica, que en-
cerra uma série de obrigações 
profissionais para as agências 
exercerem a sua atividade, e em 
regras rígidas de remuneração 
dos seus serviços aos anun-
ciantes, conforme a tradição, 
na forma de uma percentagem 
do investimento em mídia feito 
pelas agências por conta e or-
dem dos anunciantes. A lógica 
por trás da regra era impecável: 
o percentual das agências se-
ria abatido do que os anuncian-
tes pagam aos veículos; se os 
anunciantes comprassem dire-
tamente dos veículos, pagariam 
o mesmo valor, deixando evi-
dente o benefício que teriam ao 
recorrer às agências, usufruin-
do sem custo adicional do me-
lhor serviço de planejamento, 
criação e veiculação publicitá-
ria, prestado por agências cer-
tificadas e que fariam uso obri-
gatório de pesquisas de mídia 
igualmente credenciadas pelo 
Cenp. Já os veículos se benefi-
ciariam da intermediação com-
petente das agências no seu re-
lacionamento com dezenas de 
milhares de anunciantes em to-
do o país. 
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que fui convidado para este tra-
balho por lideranças do merca-
do e todas elas sempre contri-
buíram da melhor forma para o 
trabalho da ToF. 

Como a ToF conduziu os 
trabalhos no Cenp?

Inicialmente, constituí uma 
equipe de trabalho multidiscipli-
nar, formada por Álvaro Pache-
co, Carmela Borst, Ricardo Tucci, 
Ágatha Machado e Ana Marega, 
todos com extensa experiên-
cia em anunciantes, agências, 
veículos e elos digitais. Nos-

seja para responder a demandas 
específicas dos clientes anun-
ciantes, seja porque a concor-
rência assim o exigiu. O uso de 
tecnologia na publicidade tor-
nou-se determinante e urgente. 

O mercado é soberano, sem-
pre, mas seus conflitos natu-
rais podem ser atenuados pe-
la autorregulação. Esta é a razão 
de existir do Cenp. A compreen-
são de que a melhor regulação 
é a autorregulação, que acom-
panha a publicidade brasileira 
desde o seu início, voltou a ser 
valorizada. 

Como o Cenp respondeu 
a estes e outros 
questionamentos?

 Justiça seja feita, as lideran-
ças das entidades criadoras do 
Cenp nunca negaram os ques-
tionamentos citados e tantos 
outros, tampouco se recusa-
ram a discuti-los, buscando a 
conciliação, como é indispen-
sável à autorregulação. Fui tes-
temunha disso quando comecei 
a trabalhar para o Cenp. Repito 

O que deu errado?
Não é bem perguntar o que 

deu errado, mas sim o que mu-
dou depois que o Cenp e as 
Normas-Padrão foram criadas. 
Afinal, o modelo foi aprovado 
formalmente por oito entidades 
representativas de anuncian-
tes, agências e veículos e rece-
beu a adesão nos anos seguin-
tes de outras treze entidades do 
mercado. 

Mas este pacto, pelos moti-
vos que já expliquei, ficou ultra-
passado. Por isso, se tornou in-
dispensável a construção de um 
novo pacto.

O questionamento partiu dos 
anunciantes?

Partiu de todos os lados, sim-
plesmente porque o modelo 
se distanciava da realidade. Os 
contratos tradicionais e as pro-
postas fiscalizadoras do Cenp 
se tornaram superadas. 

Com o passar do tempo, o 
contencioso cresceu: os novos 
elos digitais, sempre marcada e 
francamente disruptivos, emba-
ralharam de tal forma a natureza 
das suas operações que não po-
diam ser definidos só como veí-
culos. Surgiram empresas espe-
cializadas em etapas específicas 
do processo de mídia programá-
tica, enquanto plataformas de 
e-commerce passaram a ofere-
cer serviços de veiculação pu-
blicitária. 

Cito aqui só alguns dos princi-
pais abalos ao modelo. Há ou-
tras variáveis. Aliás, elas sur-
gem continuamente. As próprias 
agências de publicidade foram 
flexibilizando os seus modelos 
de atendimento e remuneração, 

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
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estamos estudando alternativas, 
levando em conta as exigências 
legais e a enorme diversidade de 
anunciantes e agências espalha-
das por todo o país.

Anotamos também em nos-
sos encontros com o merca-
do algo que poderíamos definir 
como uma questão de nomen-
clatura. Com as incontáveis ino-
vações observadas na comuni-
cação e na publicidade, temos a 
necessidade de rever coisas que 
pareceriam óbvias aos mais an-
tigos. Market place é um bom 
exemplo, uma definição que po-
de misturar anunciante, mídia 
propriamente dita e intermedia-
ção de mídia digital e que é, em 
sua essência, um exemplo típico 
dos novos elos digitais. O mes-
mo vale para as plataformas di-
gitais. É importante que o Cenp 
reveja a forma como define es-
tes elos. Seja qual for o rumo da 
conversa, é algo que tem o po-
tencial de interromper o diálogo, 
que é tudo o que não queremos. 

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

A estrutura das agências 
também foi citada?

Sim. É outra questão intrinca-
da, 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, co-
mo as de brand safety, brand vi-
sibility e prevenção à fraude, te-
mas muito importantes na mídia 
programática. Como toda for-

ma de publicidade se inclina pa-
ra o digital, a mídia programática 
vai ser cada vez mais dominan-
te. Creio que um fórum como o 
Cenp é o lugar ideal para se dis-
cutir soluções para estas e ou-
tras questões. 

Isso concluiu a etapa de 
diagnóstico?

Sim, e ficou claro que, para 
nosso trabalho avançar, era in-
dispensável tratar de vários te-
mas tabu para a autorregulação. 

Por onde se começou?
Reunimos nossas recomen-

dações iniciais num documento 

so primeiro desafio foi escutar 
o mercado. Fizemos nos qua-
tro meses iniciais de trabalho 
cinquenta entrevistas contem-
plando todos os elos do merca-
do publicitário. 

Mesmo antes de concluirmos 
as entrevistas, percebemos uma 
forte convergência de opiniões 
em torno da necessidade de al-
terar os rumos da autorregu-
lação. Não foi difícil resumir as 
críticas do mercado ao mode-
lo vigente.

Pode citá-las? 
Foram vários os pontos men-

cionados, alguns gerais, outros 
específicos, pontuais. A gover-
nança do Cenp foi vista como 
um problema, começando pelo 
formato do seu Conselho Supe-
rior, um colegiado formado por 
64 pessoas, uma estrutura bem 
complexa e na qual os anun-
ciantes e os novos elos digitais 
não tinham uma representação 
proporcional e relevante na ho-
ra das decisões. 

Outra questão era o Cenp ser 
visto como um órgão fiscaliza-
dor, punitivo e sancionador, em 
oposição a um desejo geral do 
mercado de tê-lo como um fó-
rum de melhores práticas. Não 
que o Cenp já não exercesse es-
te papel, mas era preciso refor-
çá-lo ao mesmo tempo em que 
se suprimia seu caráter sancio-
nador. 

A questão da remuneração 
das agências também foi 
citada?

Sim, inclusive em relação 
aos planos de incentivo. É uma 
questão complexa, para a qual 

No Cenp 
renovado, 
iremos usar a 
denominação 
‘novos elos 
digitais’, que 
embute as 
múltiplas faces 
das atividades 
que trouxeram à 
publicidade
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síveis, propusemos uma nova 
governança que torne mais fá-
cil discutir e readequar as princi-
pais questões encontradas nas 
entrevistas. Queremos tornar o 
Cenp um fórum ágil, que se ali-
menta da escuta ativa, um am-
biente dinâmico e plural para 
mediar e estabelecer as me-
lhores práticas das relações co-
merciais que o futuro exige.

Com isso em mente, fizemos 
vários exercícios, visando sim-
plificar a governança do Cenp. 
Prevaleceu o seguinte mode-
lo: o órgão máximo é o Conse-
lho Superior de Autorregulação, 
formado por 32 representantes 
de anunciantes, agências, veí-
culos e novos elos digitais, re-
presentação paritária, de oito 
pessoas cada uma. Dessa for-
ma, resolvemos na raiz a ques-
tão do equilíbrio das decisões 
no Conselho: cada parte detém 
um quarto dos votos. As deci-
sões serão aprovadas por maio-
ria simples. O novo Conselho 
Superior terá mais poder e au-
toridade para exercer a autorre-
gulação.  

Diretamente ligada ao Conse-
lho, propusemos a ouvidoria e a 
diretoria executiva, a qual esta-

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 aber-
tas, acessível a todas as vozes, 
formada com a colaboração 
de agentes públicos e priva-
dos, exercida por representa-
ções qualificadas e comprome-
tidas. Um ecossistema plural e 
participativo, capaz de identifi-
car e difundir as melhores re-
ferências e práticas a partir da 
articulação das necessidades, 
ideias e singularidades de to-
dos os modelos de negócios e 
agentes do mercado publici-
tário, de pequenas às grandes 
empresas, nacionais ou regio-
nais, do macro ao microssiste-
ma. Só assim teremos práticas 
comerciais atualizadas alinha-
das e com definições claras 
para que as operações sejam 
transparentes e efetivas, geran-
do valor para a cadeia do mer-
cado publicitário. 

Somos promotores de um fó-
rum no qual todas as represen-
tações se encontram e discu-
tem as melhores soluções, sem 
demandar os poderes públicos, 
para otimização da qualidade, 
funcionamento e naturais con-
flitos de funcionamento da pu-
blicidade. Por isso, redefinimos 
o Cenp, como o Fórum da Au-
torregulação do Mercado Pu-
blicitário.

O que se sugeriu para a 
governança do Cenp?

Como o modelo antigo torna-
va os consensos quase impos-

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 
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conflito, não tendo caráter pro-
ativo ou punitivo.

Qual é o papel do Cenp neste 
novo cenário?

Nosso propósito principal é 
dar voz a todos os novos inte-
grantes da publicidade, transfor-
mada pelo digital. Novas mídias, 
publishers, influenciadores, in-
termediários, todos devem par-
ticipar do Cenp, reconhecendo, 
pelas melhores práticas, os no-
vos modelos de negócios que os 
anunciantes estão usando para 
se comunicar com seus clien-
tes. 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 re-
comendações temáticas, seto-
riais ou por grupos de interes-
ses, além daqueles já existentes, 
para recomendações de me-
lhores práticas e diretrizes e 
ampliar discussões para instru-
mentalizar a tomada de deci-
sões de forma mais integrada e 
sintonizada com os novos tem-
pos. Queremos ainda fomentar 

riam ligadas a gerência adminis-
trativa e os comitês temáticos.

Quais as premissas do novo 
modelo de governança?

Buscamos uma governança 
mais igualitária. Neste ambien-
te neutro, haverá distribuição 
de responsabilidade e poder de 
decisão compartilhada, emu-
lador das melhores práticas ao 
invés de fiscalizador e regula-
dor do mercado, aberto a ideias 
e proposições inovadoras que 
possam ser rapidamente im-
plementadas, sem tabus ou li-
mites de revisão das normas e 
práticas.

Pensamos na flexibilização e 
não exigência de tabelas de pre-
ços 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, vi-
sando a democratização digital. 
No geral, a busca de modelos 
mais flexíveis, ágeis, horizontais 
e digitais, como exige a comuni-
cação e a publicidade.

O formato que fomos cons-
truindo desde o começo passa-
va pela criação de comitês, com 
ligação direta com a diretoria do 
Cenp e definidos pelo Conselho 
Superior. Eles propõem melho-
res práticas, que são detalha-
das e se tornam recomenda-
ção ao mercado. Sugerimos a 
extinção do Conselho de Éti-
ca do Cenp, que já não atuava 
há tempos. No lugar dele, pro-
pusemos a criação, quando ne-
cessário, de câmaras de me-
diação 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
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renovando e reafirmando sua 
razão de existir: promover e 
apoiar o mercado publicitário 
por meio das melhores práti-
cas, técnicas e comerciais. Fa-
remos isso em uma realida-
de dinâmica, de forma alinhada 
com os novos desafios do mer-
cado e agora fundamentalmen-
te com a participação de todos 
os que juntos desejam um mer-
cado próspero, fruto do debate 
franco, aberto, democrático, fra-
terno, em um ambiente aber-
to, criativo e confiável, sem-
pre compromissado a discutir 
a evolução do modelo e da le-
gislação, na melhor tradição da 
autorregulação da publicidade 
brasileira.

a produção de conteúdo e trei-
namento ao mercado e conferir 
agilidade e proximidade do Cenp 
junto aos agentes.

Em que ponto estamos, no 
momento?

Estas recomendações, reuni-
das na Bússola, já foram apro-
vadas e a direção do Cenp foi 
renovada, com a chegada de 
Luiz Lara, Dudu Godoy e Re-
gina Augusto. Há, agora, várias 
conversas conduzidas por eles 
junto ao mercado para a finali-
zação do Conselho e a mudan-
ça dos estatutos. Estamos nos 
empenhando muito nestas ne-
gociações, otimistas na ação, 
mas sempre com prudência no 
discurso. 

Como vê o futuro do Cenp?
De uma forma muito favorá-

vel, pois acredito – vou repe-
tir algo que disse no começo 
da entrevista – que a autorre-
gulação nunca foi tão necessá-
ria para a publicidade brasileira. 
A autorregulação é claramente 
muito superior à regulamenta-
ção feita por entidades externas 
e que geralmente ocorre quan-
do 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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