
Pontos importantes da política de Publicidade Social 
Guia rápido 

 
 

Seguem abaixo alguns pontos de atenção e cuidado a respeito da Publicidade Social. O 
objetivo desse documento não é de maneira alguma substituir as diretrizes das Políticas 
e Instruções do projeto, mas sim oferecer um acesso mais rápido às informações que 
resolvem as dúvidas mais recorrentes. 
 

 
Critérios gerais: 
 

 É necessário que todas as peças publicitárias sejam assinadas com a logomarca 
da entidade solicitante, não sendo possível constar os “logos” de 
apoiadores ou de outros parceiros.  

 
 

 O GRPCOM solicita que as instituições incluam em seus sites e materiais 
institucionais, como apoiadores, as logomarcas do Instituto 
GRPCOM e das empresas onde a campanha for veiculada, como, por 
exemplo, Gazeta do Povo, rádio 98FM, RPC, etc.; 
 
 

 Durante o período de publicação ou exibição da campanha, o GRPCOM pede 
exclusividade de veiculação, a não ser que se trate de caso humanitário ou 
emergencial; 
 

 

 Os materiais da campanha devem ser produzidos de acordo com as 
instruções e especificações técnicas para cada veículo, disponíveis neste link: 
http://www.institutogrpcom.org.br/instrucoes_para_producao_de_materiais_
site_v5.pdf . Formatos diferentes não serão aceitos. 
 
 

 Os conteúdos aprovados para veiculação precisam ser produzidos e entregues 
em um período de até três meses a partir do e-mail de confirmação da 
aprovação. Após este prazo, o processo de solicitação deve ser reiniciado e 
estará sujeito a uma nova aprovação; 
 
 

 Até 30 dias após o término da veiculação da campanha, é esperado que a 
instituição responda às questões do formulário “pós-mídia”, enviado 
pela equipe do Instituto GRPCOM, para avaliar o impacto das veiculações em 
relação às expectativas da organização.  
 
 

 Caso as contrapartidas previstas neste documento e na Política de Publicidade 
Social não sejam atendidas, a entidade beneficiada fica impedida de veicular 
outra campanha pelo período de até dois anos. 
 
 

 O fato de ter tido veiculação anterior não garante veiculação futura. 
Toda nova solicitação passa pelos mesmos processos de aprovação previstos na 
Política de Publicidade Social.  
 

http://www.institutogrpcom.org.br/politicia_publicidade_social-2016.pdf
http://www.institutogrpcom.org.br/instrucoes_para_producao_de_materiais_site_v5.pdf
http://www.institutogrpcom.org.br/instrucoes_para_producao_de_materiais_site_v5.pdf


 Ao programar uma campanha, o Instituto GRPCOM faz uma verificação no site 

da instituição para garantir que ela já esteja expondo os logos dos meios de 

comunicação que a apoiarão. 

 
 
 

 
Especificações da TV: 
 

 Ao receber um roteiro ou VT para aprovação inicial, verifica-se se o conteúdo é 

esteticamente agradável (em termos de resolução, imagem etc), se a mensagem 

da campanha é clara e principalmente, se está de acordo com as normas do 

projeto. 

 

 No caso de a peça ser veiculada na televisão, o site da RPC 
(www.rpc.com.br/social) deve ser citado ao fim do material (não é permitido 
veicular o site ou qualquer outro endereço eletrônico como e-mail, etc, da 
instituição ou de outro parceiro). Ao programar o VT, o gestor da Publicidade 
Social criará também um texto para o G1 (link acima), no qual constará o site da 
instituição.  
 

 Para a TV, a inclusão de assinaturas deve seguir o formato: RPC maior e 
Instituto GRPCOM menor com site e BG ao fundo. Porém, a própria RPC se 
encarrega por inserir essa assinatura, portanto, basta que a instituição deixe 3 
segundos de apenas fundo musical (BG) ao final do vídeo, para que as logos e 
locução sejam inseridas. 
 

 Nos VTs, não podem aparecer marcas de outros produtos, como por exemplo 
em camisetas, computadores, bebidas, etc. É necessário que a instituição os 
retire na edição de seu material. 
 
  

 O registro na ANCINE tem validade máxima de 01 ano – sempre verificar isso 

antes de pensar em reaproveitar algum material já utilizado anteriormente.  

 
 

http://www.rpc.com.br/social

