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Cenp estimula expansão de auditoria
Conselho lança programa para aumentar o número de veículos impressos auditados  
no Brasil e espera que resultados possam profissionalizar os investimentos em mídia

Por rodrigo manzano rmanzano@grupomm.com.br

Depois de sete anos de diálogos entre 
o mercado anunciante, entidades de 

 veículos e de profissionais de propaganda, 
o Conselho Executivo de Normas-Padrão 
(Cenp), o Instituto Verificador de Circula-
ção (IVC) e governos, foi anunciado um 
plano de expansão de auditoria de circu-
lação de jornais e revistas. A  força-tarefa, 
liderada pelo Cenp e que começa a ser apli-
cada ainda neste mês, envolve o aumento 
do número de fornecedores em verifica-
ção da circulação de impressos e o alinha-
mento da metodologia aplicada por eles, a 
formação de novos players, a preparação 
dos veículos menores e, enfim, a  univer-
salização da conferência do desempenho 
dos títulos que ainda não são auditados. 

Para estimular a adesão de editores mé-
dios e pequenos e de jornais e revistas regio-
nais à aferição de circulação paga, o Cenp 
lançou, na quinta-feira 17, o primeiro pas-
so para uma política de universalização de 
auditagem. O primeiro passo do conjunto 
de ações é a veiculação de uma campanha, 
assinada pela QG, de conscientização a res-
peito da importância da auditoria para o 
mercado publicitário e para os anunciantes. 

O próximo passo será o credenciamento 
de empresas de auditoria pelo Cenp, inclusi-
ve universidades que se interessem em atu-

A histórica Paraty (RJ) viu circular um 
público diferente do habitual pelas ru-

as coloniais no fim de semana de 11 a 13 
de maio: a cidade foi tomada por  geeks, 
ativistas do meio digital e acadêmicos 
portando tablets, notebooks e smartpho-
nes. A primeira edição da Virada Digital 
reuniu aproximadamente 10 mil pessoas, 
número ainda baixo, se comparado aos 
25 mil participantes na Tenda dos Auto-
res da Festa Literária Internacional de Pa-
raty (Flip), no ano passado. 

“A gente está aprendendo. Temos de 
começar pequeno para termos condições 
de testar o funcionamento das coisas”, jus-
tificou o diretor da Virada Digital, Roberto 
Andrade. O organizador conta que já estão 
acertadas mais três edições: em novem-
bro, ocorrerá uma,  simultaneamente, em 
São Paulo (Vale do Anhangabaú), Brasília 
(próximo à Catedral) e no Rio de Janeiro 
(Arcos da Lapa); em 2013, no Rio de Ja-
neiro (Aterro do Flamengo); e, por fim, em 
2014, em todas as cidades-sede da Copa. 

Ao contrário do que ocorre nas viradas 
esportiva e cultural, esta não aconteceu 

ar no setor, para alinhamento da metologia. 
A BDO Brasil — braço nacional da multi-
nacional belga BDO, quinta maior empresa 
de auditoria do mundo — já solicitou a in-
clusão no programa. De acordo com Caio 
Barsotti, presidente do Cenp, é possível que 
esse processo seja demorado — os resulta-
dos não serão imediatos —, mas o merca-
do deve ganhar muito mais maturidade e 
profissionalismo com a adesão dos veícu-
los impressos. 

ininterruptamente. “A essência do even-
to é o conteúdo. Por isso, optamos por 
dividir as atividades em três dias. A vira-
da aqui é a da transformação, e não a do 
tempo”, explicou Andrade, que captou pa-
ra o evento patrocínio da Petrobras,  Caixa 
Econômica Federal, Cisco e Embratel. 

As atividades foram divididas em três lo-

O programa de ampliação da base de 
veículos auditados conta com o apoio do 
IVC, principal entidade responsável pela 
auditoria de circulação do mercado brasi-
leiro, que vai transferir a metodologia pa-
ra o mercado.

Barsotti acredita que o número de no-
vas empresas de auditoria habilitadas a 
operar no setor possa chegar à casa da 
centena, mas não é possível estimar, se-
gundo ele, o quanto essa expansão pode 

cais em Paraty, chamados de hubs. No prin-
cipal, painéis debateram sustentabilidade 
e inovação tecnológica. Em outros dois, fo-
ram realizadas atividades interativas a partir 
de QR codes, além de oficinas de inclusão 
digital para crianças e adultos. E se inclu-
são foi um dos destaques, educação digital 
é uma das prioridades do Brasil, apontou 
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Virada da transformação
Evento terá edições em Paraty até a Copa de 2014, quando se expande a todas as cidades-sede

Martha Gabriel, especialista em marketing 
digital e professora da ESPM, que acompa-
nhou o evento. “É preciso educar uma ge-
ração para o uso da mídia digital de forma 
responsável e construtiva”, disse. 

A curadoria do evento contou com no-
mes de diversas áreas, entre eles, o rapper 
MV Bill, a professora e consultora digital 
Martha Gabriel, o sociólogo Sérgio Ama-
deu, e Suzana Apelbaum, diretora de cria-
ção da Anomaly NY. “Acima de tudo, este 
é um evento que deixa um legado. A cura-
doria foi feita de modo a promover uma 
transformação em que passou por aqui”, 
ressaltou a publicitária. 

Legado
Roberto Andrade ganhou experiência 

com eventos desse tipo desde que se en-
volveu em 2008 com a Campus Party, sen-
do então um dos consultores e o diretor de 
marketing daquele que se tornou o maior 
encontro de tecnologia e cultura digital do 
País. “A ideia principal era quebrar com es-
sa periodicidade da Campus, de um em 
um ano. Daí montei algo sem essa rigidez 
e escolhi Paraty por ser turística e estar en-
tre São Paulo e Rio de Janeiro. O objetivo é 
deixar algo aqui, algum legado”, disse An-
drade. O diretor citou o exemplo das fibras 
ópticas puxadas do oceano para a cidade 
por uma das patrocinadoras. Segundo ele, 
esse complexo de cabos, com capacidade 
de até 100 Mbps, ficará à disposição da ci-
dade após o evento.

 José Saad neto

representar em termos financeiros. “Tra-
ta-se, enfim, da abertura de um novo mer-
cado, sem dúvida”, afirmou.

Repercussão
O mercado respondeu de forma positiva 

à proposta. Estiveram presentes ao evento 
o deputado federal André Vargas (PT-PR), 
da Frente Parlamentar de Apoio à Mídia 
Regional, e Fabrício Gonçalves Costa, di-
retor de mídia da Secretaria da Comuni-
cação Social da Presidência da República 
(Secom). Também participou da reunião, 
Marcio Aith, subsecretário de Comunica-
ção do governo paulista. Os três ressalta-
ram a importância da auditoria de veículos 
para a transparência no investimento pú-
blico em mídia. “Quem está ganhando não 
são os veículos, os anunciantes ou as agên-
cias, mas a população”, afirmou Vargas.

Judith Brito, presidente da Associação 
Nacional dos Jornais, ressaltou que esta 
medida é um avanço “para todos nós que 
trabalhamos para a profissionalização das 
relações entre veículos, governos e anun-
ciantes”.  Luiz Fernando Vieira, presidente 
do Grupo de Mídia de São Paulo, entende 
que “quanto mais o mercado tiver acesso 
a números confiáveis, mais o trabalho dos 
mídias terá precisão”. 

Barsotti fala ao mercado, em evento de lançamento, sobre o programa de ampliação

Além de discutir o ambiente digital, o evento teve como meta deixar um legado para Paraty
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1510, p. 26, 21 maio 2012.




