
 
 

POLÍTICA DE PUBLICIDADE SOCIAL GRPCOM 

(válida a partir de maio de 2016) 

O GRPCOM, em situações a serem avaliadas e aprovadas a seu critério, é parceiro de causas 
de entidades do terceiro setor com veiculação gratuita de Publicidade Social. Por Publicidade 
Social, entendam-se apenas e tão somente as campanhas e peças publicitárias com temática 
social no sentido amplo, voltadas ao interesse coletivo e benefício da população, tais como:  

a) A promoção da assistência social. 

 
b) A promoção da educação. 

 
c) A promoção da saúde 

 
d) A promoção da segurança alimentar e nutricional. 

 
e) A defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável. 
 

f) A promoção do voluntariado. 
 

g) A promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza. 

 
h) A promoção de direitos estabelecidos e construção de novos direitos. 

 
i) A promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia, da 

fé e de outros valores universais.   

 
j) Outros 

 
 

Os pedidos para veiculação gratuita destas campanhas deverão ser encaminhados por 
entidades do terceiro setor, devidamente regularizadas perante os órgãos legais.  

Para solicitar a cessão de espaços nos veículos GRPCOM a entidade social deve:  

a) Ser legalmente constituída e ter pelo menos 2 (dois) anos de atuação regular; 
 

b) Ter sua sede no Estado do Paraná ou atuação voltada ao benefício do Estado e dos 
paranaenses. 

 

c) Ter uma causa relevante e que impacte o máximo de pessoas possível, de acordo com 
sua capacidade de atendimento;  
 

d) Ter um legado claro: saber o que quer transformar na sociedade e o que quer deixar 
para as futuras gerações;  

 
e) Informar o contexto em que atua e as ações que pretende realizar para cumprir seus 

objetivos;  
 

f) Apresentar um plano de comunicação que justifique o pedido de Publicidade Social, 
isto é, objetivos claros e formas de medir se estes objetivos foram atendidos; 
 

g) Preencher o formulário de requerimento de Publicidade Social, no site do Instituto 
GRPCOM; 

 
h) Assumir a responsabilidade de, após receber aprovação do pedido, produzir o material 

da campanha de acordo com as instruções e especificações técnicas para cada veículo, 
disponíveis no site do Instituto GRPCOM. 

 



 
§ único: Serão priorizadas as campanhas de Entidades que não possuam vínculos com 

setores comerciais.  

Não se enquadram na política em vigor:  

a) Campanhas direcionadas exclusiva ou preferencialmente a seus associados ou a 
determinada categoria profissional. 
 

b) Entidades que mantenham relações partidárias que influenciem o trabalho realizado.  
 

c) Tenham sido condenadas judicialmente, e caso a entidade tenha sido denunciada ou 
esteja sendo processada, deverá aguardar a sentença absolutória que reconheça a 

inexistência de crime ou que ela não participou de atividade ilícita.   
 

d) Campanhas ou peças de divulgação que solicitem doação de recursos. 
 

e) Campanhas exclusivamente institucionais, que não tenham apelo para a causa pela 
qual a instituição trabalha. 
 

f) Eventos esportivos, feiras agrícolas ou de negócios, shows, cursos e palestras, cuja a 
renda beneficie a entidade social.  
 

g) Chamamento para reuniões, quermesses, bingos, almoços, jantares, etc.  
 
 

Contrapartidas solicitadas  

Após ceder espaços na grade de seus veículos para a divulgação de campanhas das entidades 
sociais, o GRPCOM solicita que, em contrapartida, tais entidades: 

a) Incluam em seu site e nos seus materiais institucionais, como apoiadores, a logomarca 
do Instituto GRPCOM e da(s) empresa(s) do GRPCOM onde foram veiculadas as 
campanhas aprovadas; 
 

b) Preencham relatório de pós-mídia, que será disponibilizado para a instituição 30 dias 
após o fim do período de veiculação com o objetivo de apontar o impacto das 

veiculações em relação às expectativas da organização. 
 
§ único: o não cumprimento destas contrapartidas impede a entidade beneficiada de 
voltar a solicitar Publicidade Social pelo período de no mínimo dois anos.  

Regras básicas a serem observadas  

a) A cessão de espaços de publicidade social não permite a divulgação das logomarcas 
dos apoiadores/realizadores da entidade solicitante. Em todas as peças publicitárias 
será veiculada apenas a logomarca da entidade solicitante e responsável pela 
campanha;  

 
b) As peças de televisão serão assinadas com o apoio da RPC e do Instituto GRPCOM;  

 
c) As peças de jornal serão assinadas com o apoio do Instituto GRPCOM e dos jornais 

Gazeta do Povo ou Tribuna.   
 

d) As peças de rádio serão assinadas com apoio do Instituto GRPCOM e da Rádio 98 ou 

Mundo Livre; 
 

e) Toda e qualquer solicitação de veiculação de campanha de publicidade social será 

submetida a um comitê gestor que analisa a relevância da campanha e as 
características da entidade solicitante; e a um comitê técnico, que avalia o caráter e a 
qualidade técnica dos materiais destinados à veiculação;  

 
f) Os materiais aprovados para veiculação deverão ser produzidos e entregues num 

período de até 3 meses. Após este prazo, o processo de solicitação deverá ser 
reiniciado e estará sujeito a uma nova aprovação. 



 
 

g) Para evitar recusa de materiais após a sua finalização, as entidades e/ou as agências 
de publicidade e produtoras responsáveis pelas campanhas devem submeter os 
roteiros e/ou materiais à aprovação prévia do Instituto GRPCOM;  
 

h) Os materiais finais encaminhados à veiculação televisiva deverão conter claquete e 
número de liberação da ANCINE (Agência Nacional do Cinema).  
 

§ único: Segundo o Art. 28, da Instrução Normativa da ANCINE, Nº 95, de 08 de 
dezembro de 2011 

São isentas do recolhimento da CONDECINE: 
 
I - a obra audiovisual publicitária de pequena veiculação (...); 

(...) 

V - a obra audiovisual publicitária brasileira de caráter beneficente/filantrópico 
(...); 
 
Cujas definições legais são: 
 

XIV - Obra Audiovisual Publicitária de Pequena Veiculação: obra audiovisual 
publicitária cuja circulação seja restrita a municípios que possuam 
individualmente no máximo 1 milhão de habitantes, de acordo com os dados 
do último anuário estatístico do IBGE. 
 
XIII - Obra Audiovisual Publicitária de Caráter Beneficente e/ou Filantrópico: 
obra audiovisual publicitária sem finalidade lucrativa por parte do anunciante, 

que divulgue atividade referente ao auxílio aos carentes, sem finalidade 
lucrativa, notadamente de apoio e proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência, ao idoso, à habilitação e reabilitação das pessoas 
portadoras de deficiência e à promoção de sua reintegração à vida comunitária, 
inclusive as de cunho educacional e as da área de saúde pública. 
 

 

i) O GRPCOM exige exclusividade de veiculação durante o período em que publicar/exibir 
a campanha das entidades, a não ser que se trate de caso humanitário ou emergencial; 
 

j) A Publicidade Social não oferece definição de plano de mídia (dias e horários em que 
será veiculada); 
 

k) Toda e qualquer entidade que tiver seu pedido de publicidade social veiculado em 
qualquer empresa do GRPCOM somente poderá apresentar novo pedido após o prazo 
de 120 (centro e vinte) dias a partir da última data de veiculação, limitadas a duas 

solicitações/ano.  
 

Informações importantes: 

 
a) Campanhas com imagens de menores só serão exibidas se enviado Alvará Judicial 

de autorização para gravação com menores e apresentação do material da campanha 
para avaliação e aprovação do comitê. 
 

b) Toda e qualquer peça publicitária que trate de temas como violência infantil, abandono, 

abuso infantil, doenças sexualmente transmissíveis ou qualquer outra situação que 
venha a expor crianças e adolescentes, não poderá mostrar o rosto destes menores, 
ainda que os mesmos sejam modelos publicitários ou os pais tenham autorizado o uso 
de imagem;   

 
c) Todas as peças publicitárias que envolvam pessoas com qualquer tipo de deficiência – 

adultos – só serão exibidas mediante apresentação de Termo de Responsabilidade 
de uso de imagem assinado pelo responsável legal. 
 



 
d) Peças publicitárias que tratem de temas fortes, como consumo de drogas, prostituição, 

violência, etc., quando aprovadas para veiculação na RPC TV, serão exibidas apenas 
após as 22h;  
 

e) O Instituto GRPCOM e as empresas que integram o Grupo Paranaense de Comunicação 
se reservam ao direito de rejeitar campanhas e peças publicitárias que não estejam 
alinhadas aos princípios e valores organizacionais do GRPCOM e/ou contenham conflito 
de interesses; 

 
f) Na hipótese de o pedido apresentado estar direta ou indiretamente relacionado ao 

tema de campanhas do GRPCOM, a entidade deverá negociar a inclusão da sua 
campanha no escopo da bandeira social do grupo, a fim de evitar sobreposição de 
propostas. Nesses casos, a responsabilidade do grupo GRPCOM é com a temática e/ou 
causa social e não com a divulgação da entidade.  

 
§ único: Casos não tratados neste documento serão avaliados individualmente, pelo 
comitê de Publicidade Social, à luz da política e diretrizes GRPCOM. Os critérios 
apresentados neste documento apresentam apenas os requisitos mínimos para que a 
solicitação seja avaliada.  

 
Avaliação dos Pedidos: 

a) Ao receber os pedidos de veiculação de campanhas e peças publicitárias, o Instituto 
GRPCOM promove uma primeira triagem, na qual verifica a documentação requerida 
e se o pedido está em conformidade com esta política de Publicidade Social; 

 
b) Depois disso, todos os pedidos são submetidos a um comitê, que avalia a abrangência, 

a importância e a capacidade de beneficiar a sociedade; 

 
c) Os pedidos serão encaminhados para avaliação do comitê no dia 20 de cada mês (ou 

no próximo dia útil), tendo o prazo de 10 dias corridos para que o mesmo possa efetuar 
o seu parecer; 
 

d) O prazo para análise das peças da campanha, como roteiros, banners, anúncios, spots 
e outros é de cinco dias úteis, devendo a entidade solicitando ter conhecimento e 
respeitar esse prazo; 

 
e) Cumpridas as etapas acima, os materiais (anúncios, vídeos, spots de rádio e banners 

de internet) são avaliados quanto ao formato e qualidade técnica. A desconformidade 
relativa às especificações técnicas, linguagem e abordagem, pode implicar na 

desqualificação da campanha, que precisa estar plenamente de acordo com as 
disposições desta Política de Publicidade Social. 

 

 

Informações Adicionais: 

Antes de solicitar o recurso de Publicidade Social, é importante que a instituição tenha clareza 
sobre o público-alvo que busca atingir e do alcance que todos os meios possuem para escolher 

corretamente a divulgação mais eficaz. Seguem algumas informações sobre o alcance e 
público-alvo de cada empresa GRPCOM: 

Jornais  

Como um todo, os jornais do GRPCOM possuem 4,3 milhões de leitores em todas as 

plataformas (Gazeta do Povo Impressa e online, Tribuna, Sempre Família e Enkontra.com; 

 
Gazeta do Povo (Impresso e Online): 
61% dos leitores são da classe AB. O público da gazeta tem potencial de consumo 19% maior 
que a média da população em geral. Leitores possuem porcentagens equitativas de leitores 
femininos e masculinos. 

 



 
 

Tribuna:  
83% dos leitores são da classe B2C, com um público de 66% dos leitores sendo do sexo 

masculino, devido à grande cobertura esportiva do jornal. 
 

Rádios 

98fm: a rádio possui um público mensal de aproximadamente 615 mil ouvintes que se 

espalham por um raio 140 km, alcançando mais de 40 municípios da Grande Curitiba. Seus 
ouvintes são majoritariamente pertencentes às classes BC.  

Mundo Livre: já alcança um público de mais de 130 mil ouvintes/mês em Curitiba e Região 
Metropolitana, cuja maioria pertence às classes AB. A rádio agora possui atuação também na 

região de Maringá, onde a audiência e alcance tem crescido exponencialmente. 

 

RPC TV 

Oferece uma programação local e a nacional da TV Globo a mais de 10,6 milhões de 
paranaenses de todas as classes sociais. Para isso, conta com 8 emissoras espalhadas por todo 
o Paraná - Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Cascavel e Foz 
do Iguaçu - e alta tecnologia de transmissão e cobertura, atingindo 98% dos telespectadores 
potenciais. Leva conteúdo também à internet com os sites G1 Paraná, Globo Esporte Paraná e 
Home RPC. 

 


