
 
 
 

Instruções para a produção de mídias 

 

Última atualização: 12/05/2016 

 

1.  Rádio 

A. O spot deve ser finalizado com 27”, deixando espaço para inserção de assinatura da rádio na 

qual será veiculado; 

 

B. O spot deverá citar exclusivamente a entidade responsável pela campanha, sem mencionar 

nenhum outro parceiro ou patrocinador envolvido; 

 

C. O spot deverá ser entregue de preferência no formato WAV ou MP3 arquivo aberto. A assinatura 

da rádio será inserida pelo GRPCOM; 

 

 

2.  Portais 

A. As campanhas sociais poderão ser veiculadas nos portais dos veículos GRPCOM por meio de 

banners específicos, com link para o site/portal da entidade atendida. Elas sempre utilizarão 

espaços disponíveis, em canais indeterminados e rotativos; 

 

B. Serão aceitas peças em dois formatos e com as especificações: 

 

Superbanner: dimensão 728x90; 

Arrobabanner: dimensão 300x250. 

Especificações válidas para: 

Peso mínimo (kb): 40 

Extensões: swf, gif ou jpg e flash aberto versão CS5.5. 

Direcionamento: on (release) {getURL(_level0.clickTAG, "_blank"); }  

Tempo de animação: recomendado máximo de 30 segundos  

Frame-rate: 12 a 18 fps 

Versão em flash: máximo 10 

 

 



 

Orientações Técnicas: 

 

A. Envie a peça sempre com link separado; 

 

B. As peças têm programação de direcionamento pelo sistema GRPCOM. Portanto, a script de 

clicktag serve para que o sistema reconheça a função de direcionamento para o caminho indicado 

através da URL; 

 

C. O arquivo deve conter como apoio/realização as logomarcas do IGRPCOM e do veículo onde for 

veiculado, por exemplo: IGRPCOM e Gazeta do povo, IGRPCOM e Tribuna, etc; 

 

D. As logomarcas devem ser solicitadas ao IGRPCOM; 

 

E. O material não pode ser expansível; 

 

F. O material não poderá ter a menção de outro patrocinador, apenas as informações e 

nome/logomarca do realizador; 

 

G. O arquivo deve ser enviado por e-mail, em dois formatos: swf, gif ou jpg e flash aberto versão 

CS5.5. 

 

 

3.  Jornal 

 

A. Formato TRIBUNA e GAZETA - Total do anúncio: 1/3 de página (24,5 x 13cm).  

 

B. No espaço destinado, o produtor não poderá mencionar demais patrocinadores ou 

apoiadores, ou seja, não poderá aparecer outra logomarca, a não ser do realizador e dos 

veículos GRPCOM, que são obrigatórios; 

 

C. O anúncio deverá ser entregue sempre no formato PDF aberto em camadas; 

 

D. Anúncios coloridos: seguir padrão de cor CMYK e resolução de 300 Dpis; 

 

E. Anúncios PB: seguir padrão tons de cinza; 

 

F. Todos os anúncios com imagens de crianças e adolescentes até 18 anos devem ser 

acompanhados do termo de cessão e uso de imagem. 



 

 

4. Televisão 

 

A) O VT deve ser finalizado com 27”, incluindo claquete com registro ANCINE/ CONDECINE; 

 

B) Não veiculamos materiais sem claquete. E também não fazemos claquete para materiais 

de terceiros; 

 

C) Após a claquete, deixar 2” de black; 

 

D)  O VT final deverá ser entregue sempre no formato XDCAM; 

 

E)  Os 3 últimos segundos devem conter apenas o fundo musical (BG) e ser dedicados à inclusão 

da assinatura da RPC e IGRPCOM. Essa assinatura e sua inserção, por sua vez, é feita sempre pela 

TV; 

 

F) O VT deverá citar exclusivamente a entidade responsável pela campanha, sem mencionar 

nenhum outro parceiro ou patrocinador envolvido. O realizador deverá ser citado ao fim com 

a logomarca e na locução. Neste momento, pede-se que somente o site da RPC seja incluído 

(não sendo autorizado o uso de qualquer outro tipo de endereço eletrônico como por exemplo: 

e-mails, blogs, etc), em lettering: www.rpc.com.br/social; 

 

G) As campanhas não podem citar endereços e nomes comerciais (shopping, universidades 

particulares, centros de convenções, etc), nem mesmo quando as ações da entidade 

forem desenvolvidas nestes espaços; 

 

H) Para fins de avaliação prévia de qualidade, será solicitada cópia do material para verificação 

de atendimento dos critérios estabelecidos; antes, ainda, sugerimos que nos seja enviado o 

roteiro do material – isso evita custos desnecessários de produção;  

 

I) Dependendo do teor, as campanhas solicitadas serão veiculadas apenas e exclusivamente 

nos horários permitidos pela classificação de faixa etária (Veja política Publicidade Social); 

 

J) As fitas já veiculadas ficarão à disposição do requerente no período máximo de 60 (sessenta) 

dias. Após este período, serão doadas; 

 

K) Segundo o Art. 28, da Instrução Normativa da ANCINE, Nº 95, de 08 de dezembro de 2011, 

obras audiovisuais publicitárias de caráter beneficente ou filantrópico contam com isenção de 

pagamento da taxa de CONDECINE. Para saber mais, consulte a política do projeto. 

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


 

L)  É imprescindível que logos ou nomes de marcas não estejam presentes nas imagens dos vídeos. 

Toda aparição de marca de outras corporações deve ser borrada ou editada para não aparecer. 

Ex.: garrafas de refrigerante não podem conter logo, roupas/vestimentas não podem expor 

marcas, telas de computadores não podem ter marcas...etc. 

 

 

Contato 

publicidadesocial@grpcom.com.br 
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