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O gaúcho Petrônio Corrêa iniciou a carreira como jornalista. Foi a publicidade, entretanto, 
e o seu talento diplomático que o tornaram famoso no mercado. Corrêa ajudou a fundar a 
MPM, agência que liderou o mercado por mais de uma década entre os anos 1970 e 1980; 
presidiu a Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap); e participou da criação 
do Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar). Em 1998 reuniu-se, por 
sugestão de Octávio Florisbal então superintendente comercial da rede Globo -, com os 
principais representantes da propaganda, dos veículos e dos anunciantes brasileiros para 
normatizarem o setor publicitário e disciplinarem as relações entre o mercado de mídia. Em 
dezembro daquele ano nasceu o Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp), que se 
reuniu pela primeira vez em janeiro de 1999 para debater os princípios éticos que ajudariam 
a guiar a entidade. 
 
Passados dez anos, o Cenp já inspira o respeito alcançado pelo irmão mais velho, o Conar, 
apesar de ainda lutar para conquistar a mesma confiança. "É o que eu sempre digo: 
conversa, conversa e conversa", diz Corrêa, ao explicar a missão cotidiana da entidade de 
melhorar a certificação das agências Brasil afora. "Foi sempre feito um trabalho de 
convencimento e vamos conquistando aos poucos, não ê fácil." 
 



Além desse esforço contínuo, Corrêa falou ao "Caderno de Mídia IMPRENSA" sobre crise 
financeira, mídia on-line, bonificação entre agências e veículos e influência do Estado sobre 
a regulamentação de mídia. Leia a seguir os melhores trechos da entrevista: 
 
Imprensa - para começar, uma avaliação dos dez anos de cenp. 
 
Petrônio Corrêa — Já que eu sou há dez anos presidente, só posso dizer que está muito 
bem [risos]. Nós demos um passo muito importante, que foi conseguir fazer um encontro, 
uma discussão entre agências, veículos e anunciantes. Às vezes com pontos de vista 
divergentes, difíceis de resolver, mas conseguimos desenvolver um diálogo muito 
importante. Essa é a grande conquista do Cenp. 
 
Hoje esse diálogo é estável e freqüente?  
 
É freqüente. Informalmente, é quase diário com os representantes de um setor ou de outro. 
Mas nós temos uma reunião mensal, de março a dezembro, com os 21 representantes de 
jornal, rádio, televisão, anunciantes etc. Uma troca de idéias. Esse é o principal objetivo, ter 
esse diálogo entre as três partes, porque nós vamos discutir ações. A Abert [Associação 
Brasileira de Rádio e Televisão], por exemplo, vai discutir internamente seus problemas, 
mas aqui não, vamos debater problemas do mercado com todas as partes envolvidas. A 
parte secundária é que a gente faz aqui uma certificação de agências, porque os veículos 
em geral só queriam dar o desconto de 20% regular às agências de propaganda que tivesse 
um pouco mais de base. É claro que não se pode exigir de uma agência do Piauí a mesma 
qualificação de outras maiores, mas uma base tem que ter: mídia, criação, atendimento, 
pelo menos isso. É o que já conseguimos fazer em quase 4 mil agências certificadas, e que 
são inclusive monitoradas, dependendo da localidade. De cada cem agências de uma 
cidade, por exemplo, visita-se 20 ou mais e colhe-se uma amostragem. É um trabalho que a 
gente faz continuamente. 
 
Pela primeira vez houve queda no número de agências certificadas na comparação 
anual, entre 2007 e 2008 [de 3.909 para 3.715]. É resultado desse 
monitoramento? 
 
Sim, principalmente disso. Na primeira certificação, quando superamos as 4 mil agências, a 
gente expedia uma informação para pelo menos três veículos. Tirava a medida nessas 
regiões [por meio de] um jornal, uma rádio e uma televisão. E o que acontecia é que a 
informação sempre era positiva, pois o próprio veículo tinha interesse que aquela agência 
fosse certificada. Quando começamos a viajar pelo Brasil, oito anos atrás, fomos 
descobrindo que certificamos algumas agências que não mereciam, porque não tinham 
estrutura, e fomos corrigindo. Por isso diminuiu o número de agências. As outras 
[certificadas] reclamaram e a gente foi corrigindo. 
 
Quais foram os principais pontos em que essas agências pecaram para perder a 
certificação? 
 
Principalmente estrutura. Era o famoso "agenciador" de propaganda, que não tem muito em 
São Paulo, Rio e cidades mais desenvolvidas, mas no interior tem muito. Um indivíduo que 
conseguia anúncios para vários veículos e tinha a sua comissão. E muitos, às vezes até por 
interesse do próprio veículo local, pediam certificação como agência. Então oscila muito, 
pois [além dos agenciadores] muitas agências fecham, deixam de existir, outras nascem... 
Chegamos a ter 8 mil pedidos [de certificação]. 
 
Com o passar dos anos, o estado tem procurado influenciar mais sobre a 
publicidade e a sua regulamentação? 
 
Não. Existe uma base, a Lei da Propaganda [n° 4.680/65], que até hoje é seguida no 
relacionamento com anunciantes do governo. Não vejo uma preocupação deles em pedir 



certificação de mais agências. Mas temos um interesse, nosso [do Cenp], de que essas 
agências que prestam serviço ao Estado sejam certificadas. 
 
Mas o senhor não acha que imposições legais, como a classificação indicativa, pela 
esfera federal, e a lei cidade limpa, pela municipal [em São Paulo], não afetam 
algumas normas éticas que poderiam ser ministradas pelo cenp?  
 
Não. Não tem nenhuma interferência do poder público. Temos aqui uma 
autorregulamentação de mercado: agências, veículos de comunicação e anunciantes. Nós 
não temos muito mais [a fazer sobre marcos regulatórios], nem como forçar uma agência 
de Ijuí, no Rio Grande do Sul, a ser certificada, por exemplo. O que acontece é que os 
veículos não são obrigados a aceitar essa certificação. O que temos, de grande mídia 
nacional, é a Rede Globo e a Editora Abril, que não dão desconto para uma agência que não 
seja certificada pelo Cenp. Tem outras empresas, nos estados, que agem assim. No Sul, por 
exemplo, tem a RBS, o Correio do Povo é um jornal que segue [essa norma], no Nordeste 
ainda tem algumas publicações corretas... Nosso trabalho é convencer os veículos a exigir 
que as agências sejam certificadas para fornecer os 20% [de desconto]. 
 
O que o senhor acha que falta para que a maior parte das agências, clientes e 
veículos absorva os princípios do cenp? 
 
É o que eu sempre digo: conversa, conversa e conversa. Eu fundei uma outra organização 
chamada Conar, que tem 30 anos. Hoje é difícil num veículo um anunciante não atender as 
solicitações do Conar. O Cenp tem dez anos, e nós temos ainda um pouco de difculdade 
para convencer alguns veículos fora do famoso eixo Rio - São Paulo - Belo Horizonte - Porto 
Alegre. Foi sempre feito um trabalho de convencimento e vamos conquistando aos poucos, 
não é fácil. O que alguns leigos alegam é "Pô, tenho uma despesa muito grande, tenho 
funcionário para pagar, tenho papel para comprar, então eu preciso do maior número de 
anúncios". Vamos conseguir com o tempo. Eu acho que já adiantamos 70%, que as grandes 
organizações de comunicação, mesmo as distantes, já estão seguindo o Cenp. Alguns, que 
têm vários veículos, [o] seguem na televisão, mas no jornal e na rádio, por exemplo, que 
precisam muito de receita, não seguem. É um dialogo que estamos fazendo diuturnamente. 
 
Que avaliação faz do mercado atual, com a crise financeira em cima?  
 
Se eu disser que não é nocivo, estarei mentindo. O setor de veículos é afetado pela crise... 
Reduz o número de anunciantes, de publicidade e de tamanho de anúncio etc. Claro, se 
você pegar São Paulo, que é um mercado muito grande, O anunciante daqui tem que 
veicular em revista, em rádio, em jornal. Ele está interessado em chegar ao público local e a 
crise não atinge muito. Ela tira o anunciante internacional e o nacional, mas se você 
examinar eu acho, não tenho certeza disso essa crise não está atingindo o mercado de 
publicidade. Porque o anunciante local precisa vender, e para isso precisa de uma boa 
campanha, de uma boa agência e do veículo. Pode ser que haja uma redução e que os 
veículos periféricos sofram um pouco mais. Na [mídia] eletrônica, pode ser que se concentre 
só nas grandes rádios e emissoras de televisão... 
 
Em entrevista à imprensa [edição 242], Daniel Barbará destacou que a publicidade 
deve retomar no segundo trimestre, o cenp pode ajudar nessa sobrevida, por 
exemplo, com o relaxamento de algumas normas para aquecer o mercado? 
 
Não, isso nem passa pela cabeça. Quanto ao Daniel, ele é meu amigo e um dos grandes 
especialistas de mídia desse país, mas [não citou que] a propaganda tem um ciclo. No 
primeiro trimestre ela cai, depois vai aumentando, quando chegam as festas e [datas como] 
Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais... Ela cresce e muito até o final do ano. 
Então nesse mês [janeiro] e no começo do ano a redução do volume de propaganda é 
absolutamente normal. Se você olhar a televisão hoje, vai perceber que o varejo não 
anuncia tanto como anunciou em novembro, dezembro. Esse ciclo é assim mesmo. 
 



O novo anexo "c" dá mais detalhes sobre o funcionamento dos planos de 
incentivo. Esses planos devem ser melhor aproveitados diante das atuais 
circunstâncias?  
 
A chamada "bonificação" que não chamamos assim, mas é [um termo usado] 
tradicionalmente é um negócio meio cinzento nessa relação entre agência, anunciante e 
veículo. O que o Cenp fez foi abrir isso, dizer "Olha, existe essa renda adicional, que a 
agência recebe do veículo dependendo do volume que ela opera com ele", e fizemos um 
consenso de que veículo, agência e anunciante sabem. Tirou da informalidade. Esse é o 
grande benefício do Anexo "C". Ele não interfere no aumento ou redução do volume de 
propaganda. A única coisa que fizemos e se usa muito essa palavra foi "oxigenar" a relação, 
porque tinha gente que achava que era um negócio estranho e tal. Mas não. É uma receita 
e é lícita, da agência e só dela. O anunciante não pode exigir que a bonificação de volume 
ou parte dela seja transferida a ele. Não tem nada a ver com um anunciante só. É o total de 
faturamento de todos os anunciantes de um veículo, e é um mérito da agência. 
 
O grupo de trabalho de mídia está em atividade e a conclusão de suas reuniões, 
entre abril e maio, deve apresentar pontos que são aguardados com ansiedade 
pelo mercado, o mais esperado são as conclusões quanto à tecnologia e novas 
mídias... 
 
Quando fizemos a primeira formatação das normas, há dez anos, ainda não tinha muita 
propaganda no computador. Hoje há um volume que vai para esse veículo. O bolo total não 
cresceu muito, é mais ou menos o mesmo, então a publicidade na internet saiu um pouco 
do rádio, do impresso e da televisão para lá. Em valores ele cresce, mas a divisão muda. 
Como a internet não tinha nenhuma norma, estamos trazendo isso. O GT trabalha nesse 
sentido, de que não se trata de reduzir ou aumentar, mas colocar dentro do nosso acordo a 
publicidade via internet. Vamos trazer o setor para dentro do Cenp. 
 
Os quesitos de avaliação serão modificados para se obter um novo ranking de 
agências certificadas? Como será feito? 
 
Hoje as agências são classificadas segundo o volume de receita. Acho que as do grupo I, 
por exemplo, está acima de R$ 200 milhões. A opinião aqui dentro é de que deveria haver 
uma classificação levando em conta a qualidade do serviço. Então, uma agência que tem 
um cliente e faturamento pequeno, mas atende bem, poderia estar no primeiro nível do 
ranking. É o que se está estudando. Não sei como vamos chegar a isso. Em vez do número 
da receita, vai ser rankeado pela qualidade do serviço. 
 
E o banco de pesquisa de mídia? 
 
Foi uma maneira de fazer com que uma agência média ou pequena pudesse ter acesso a 
determinadas mídias através dessa pesquisa... Mas não está sendo usado. Acho que as 
agências não entenderam ainda e falta um pouco de divulgação. Pretendia que as agências 
pequenas e médias usassem mais, que solicitassem para a gente, por valores menores...  
 
Mas precisamos divulgar melhor, a culpa é um pouco nossa. Os anunciantes em geral 
exigem pesquisa e uma agência pequena, mas com grande criação, não tem dinheiro para 
comprar pesquisa do Ibope. Está lá, funciona, recebe as informações dos institutos, mas 
não tem a consulta que imaginávamos que tivesse...  
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