Tabela Referencial
de Custos Internos
do Estado do Maranhão

De 01/05/2020
a 30/04/2021

1. A presente “Tabela Referencial de Custos de Serviços Internos” foi elaborada pela
Federação Nacional das Agências de Propaganda – FENAPRO, no uso de sua competência
legal, em razão do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Maranhão –
SINAPRO/MA estar em processo de fundação.

2. A produção desta tabela ocorre após um trabalho de pesquisa, consultando as Agências
Maranhenses e analisando a estrutura das Tabelas Referenciais de outros sindicatos e
associações relacionadas à área da comunicação.

3. Os valores contemplados nesta Lista, são referenciais e a FENAPRO recomenda que sejam
observados pelas Agências de Propaganda do Estado do Maranhão, tanto na prestação de
serviços publicitários a Clientes de iniciativa privada, como na prestação de serviços à
Administração Pública, com relação à última citada, no que não forem contrários ao que
dispõe o art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.232, de 29 de abril de 2010.

4. Dúvidas porventura surgidas na execução da Tabela Referencial de Custos Internos, do
Estado

do

Maranhão,

www.fenapro.org.br

deverão

ser

encaminhadas

à

FENAPRO,

através

do

site

, Canal “FENAPRO Responde”, ou do e-mail contato@fenapro.org.br. A

FENAPRO representa, em nível nacional, a categoria econômica das Agências de Propaganda,
regulamentada pela Lei n.º 4.680/1965, e pelo Regulamento da citada Lei, aprovado pelo
Decreto n.º 57.690/1966, alterado pelo Decreto n.º 4.563/2002. A FENAPRO atua na defesa dos
interesses da citada categoria, independentemente de

liação/associação das Agências de

Propaganda, nos estados desprovidos de Sindicatos.

Daniel Queiroz
Presidente

"ESTA TABELA REFERENCIAL CANCELA E SUBSTITUI A ANTERIORMENTE
EMITIDA PELA FENAPRO PARA VIGER NO PERÍODO DE 2019 A 2020".
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CRITÉRIOS GERAIS
Os critérios gerais que nortearam a elaboração desta Tabela de Custos seguem
rigorosamente as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, editadas pelo CENP - Conselho
Executivo de Normas-Padrão, bem como a Legislação da Indústria da Propaganda,
particularmente a Lei nº 4.680, de 18 de junho de 1965, e o Decreto nº 57.690, de 1º de fevereiro
de 1966.
O Decreto nº 4.563/02, de 31 de dezembro de 2002, que incorpora ao sistema legal as
Normas-Padrão da atividade publicitária, alterou o art. 7º do Decreto nº 57.690/66 (que
regulamenta a aplicação da Lei nº 4.680/65).

A seguir, reproduzimos textos das Normas-Padrão da Atividade Publicitária – CENP, que
estabelecem como devem ser as relações entre os anunciantes e as agências de publicidade e
que serviram de base para a elaboração desta Tabela de Custos.
Toda Agência, habilitada e certi cada pelo CENP, deve estar capacitada a prestar a seu Cliente
os seguintes serviços, além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes
sejam complementares, agindo por conta e ordem do Cliente/Anunciante:
•

Estudo do conceito, ideia, marca, produto ou serviço a difundir, incluindo a identi cação

e análise de suas vantagens e desvantagens absolutas e relativas a seus públicos e, quando
for o caso, ao seu mercado e à sua concorrência;
•

Identi cação e análise dos públicos e/ou do mercado onde o conceito, ideia, marca,

produto ou serviço encontrem melhor possibilidade de assimilação;
•

Identi cação e análise das ideias, marcas, produtos ou serviços concorrentes;

•

Exame do sistema de distribuição e comercialização, incluindo a identi cação e análise

das suas vantagens e desvantagens absolutas e relativas ao mercado e à concorrência;
•

Elaboração do plano publicitário, incluindo a concepção das mensagens e peças

(Criação) e o estudo dos meios e Veículos que, segundo técnicas adequadas, assegurem a
melhor cobertura dos públicos e/ou dos mercados objetivados (planejamento de Mídia);
•

Execução do plano publicitário, incluindo orçamento e realização das peças publicitárias

(Produção) assim como a compra, distribuição e controle da publicidade nos Veículos
contratados (execução de Mídia), e o pagamento das faturas.
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A Agência deve dispor do seu melhor, trabalhando com dedicação e em estreita colaboração
com seu Cliente, de modo a assegurar que o plano publicitário alcance os objetivos pretendidos
e que o Anunciante obtenha o melhor retorno do seu investimento em publicidade, seja sob a
forma de resultados imediatamente quanti cáveis, seja pela agregação contínua de valor à sua
marca, conceito ou ideia.
A contratação da Agência pelo Anunciante deve respaldar-se, preferencialmente, em
documento escrito, no qual deverá constar o prazo da prestação de serviços e os ajustes que as
partes efetuarem, complementando e/ou detalhando dispositivos destas Normas- Padrão. O
prazo poderá ser indeterminado, mas o seu término deverá ser previamente comunicado pela
parte interessada à outra parte envolvida com, pelo menos, 60 (sessenta) dias de antecedência.
Na vigência da relação contratual, a Agência abster-se-á de colaborar com empresas,
instituições, conceitos, ideias, marcas, produtos ou serviços que concorram diretamente com o
Cliente, e este, reciprocamente, abster-se-á de utilizar os serviços de outras Agências para a
difusão dos mesmos conceitos, ideias, marcas, produtos ou serviços, salvo convenção em
contrário.
Salvo prévia e expressa estipulação em contrário, a Agência deverá absorver o custo dos
serviços internos e/ou externos de pesquisas regulares de audiência, auditoria de circulação e
controle de mídia disponível no mercado, necessários à prestação de serviços de controle de
verba do Anunciante. Nas transações entre Anunciantes e Agências, tendo por objeto a parcela
negociável do “desconto padrão de Agência”, adotar-se-ão, como referência de melhor prática,
os parâmetros instituídos pelo item 4.4 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, que
estabelece um sistema progressivo de serviços/benefícios, conforme descrito abaixo:

INVESTIMENTO TOTAL EM VEÍCULOS ADERENTES (EM MILHÕES)

%

Abaixo de 2,5

0

De 2,5 até 7,5

2

De 7,5 até 25

3

De 25 até 40

5

De 40 até 55

6

De 55 até 70

7

De 70 até 85

8

De 85 até 100

9

Acima de 100

10

Todos os demais serviços e suprimentos terão o seu custo coberto pelo cliente, bem como
deverão ser adequadamente orçados e exigirá prévia e expressa autorização do Cliente para a
sua execução. O custo dos serviços internos, assim entendidos aqueles que são executados pelo
pessoal e/ou com os recursos da própria Agência, será calculado com base em parâmetros
referenciais estabelecidos pela FENAPRO na base territorial onde a Agência estiver localizada,
caso não exista Sindicato na mesma da base territorial onde a Agência estiver localizada,
assim como não sofrerá acréscimo de honorários nem de quaisquer encargos.
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• Os serviços e os suprimentos externos terão os seus custos orçados junto a Fornecedores
especializados, selecionados pela Agência ou indicados pelo Anunciante. O Cliente deverá
pagar à Agência “honorários’’ de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos serviços e
suprimentos contratados com quaisquer Fornecedores.
• Quando a responsabilidade da Agência se limitar, exclusivamente, à contratação ou
pagamento do serviço ou suprimento, sobre o valor respectivo, o Anunciante pagará à
Agência “honorários” de, no mínimo, 5% (cinco por cento) e, no máximo, 10% (dez por
cento).
Como estímulo e incentivo à criatividade presume-se que as ideias, peças, planos e
campanhas de publicidade desenvolvidas pertençam à Agência que os criou, observada a
legislação sobre o direito autoral.
Ao modi car ou cancelar serviços internos já aprovados, executados ou em execução, o Cliente
deverá pagar à Agência o custo desses serviços. A modi cação ou o cancelamento de serviços ou
suprimentos externos observará as condições para tanto estabelecidas pelo Fornecedor ou
Veículo e obrigará o Cliente a arcar com o pagamento dos custos já efetivados, bem como
efetuar o ressarcimento das obrigações irretratáveis.
Constitui prática desleal a apresentação, pela Agência, de trabalhos de qualquer natureza em
caráter especulativo a Cliente de outra Agência, salvo quando expressamente solicitada pelo
Anunciante em concorrência para escolha de Agência. Como alternativa à remuneração através
do “desconto padrão de agência”, é facultada a contratação de serviços de Agência de
Publicidade mediante “FEEs” ou “honorários de valor xo”, a serem ajustados por escrito entre
Anunciante e Agência, respeitando o disposto no item 2.9 das Normas-Padrão.
• O “FEE” poderá ser cumulativo ou alternativo à remuneração de Agência decorrente da
veiculação (“desconto padrão de agência”), de produção externa, de produção interna e de
outros trabalhos eventuais e excepcionais, tais como serviços de relações públicas,
assessoria de imprensa e etc.
• Em qualquer situação ou modalidade de aplicação do “FEE”, a Agência deverá ser
remunerada em valor igual ou aproximado ao que ela receberia caso fosse remunerada na
forma do item 2.5.1 das Normas-Padrão, sempre de comum acordo entre as partes,
contanto que os serviços contratados por esse sistema sejam os abrangidos no item 3.1 e
preservados os princípios de nidos nos itens 2.7, 2.8, 2.9 e 3.4 das Normas-Padrão.
• Para adequação dos valores de remuneração de Agência através de “FEE”, como meio de
evitar a transferência ou concessão de benefícios ao Cliente/Anunciante pela Agência,
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contrariando as Normas-Padrão, bem como as normas legais aplicáveis à espécie,
recomenda-se a revisão, a cada 6 (seis) meses, dos valores efetivamente aplicados pelo
Cliente/Anunciante em publicidade, em comparação aos valores orçados inicialmente
(“budgets” de publicidade) e que tenham servido como parâmetro para a xação dos valores
do “FEE”.
Nas contratações com o setor público, os anunciantes de cada Poder e Esfera Administrativa
serão considerados como departamentos de um só anunciante, para efeito de aplicação dos
dispositivos econômicos destas Normas-Padrão, ainda que os contratos sejam celebrados
separadamente com cada Órgão, Autarquia, Empresa, Fundação, Sociedade de Economia Mista
ou outro tipo de Entidade governamental. Consideram-se esferas Administrativas distintas o
Município, o Estado e a União.

Composição dos custos internos de serviços prestados por Agências
sediadas no Estado do Maranhão
A determinação de valor a ser pago pelo Anunciante por serviços prestados pela Agência
corresponderá à somatória dos seguintes itens:
Custos dos serviços internos + “desconto padrão de agência” + honorários sobre o valor dos
serviços de terceiros

Custos dos serviços internos
Os custos dos serviços internos, que correspondem a aqueles executados pelo pessoal e/ou com
os recursos da própria Agência, são calculados com base nos parâmetros referenciais
estabelecidos nesta tabela.

PLANEJAMENTO

CRIAÇÃO
TEMA/CONCEITO

CRIAÇÃO
DAS PEÇAS

FINALIZAÇÃO

Planejamento: fase inicial do trabalho, onde a Agência faz levantamento da necessidade do
cliente. É o momento em que a Agência realiza o estudo de caso, estudo da empresa e seu
produto/serviço, analisa o mercado de atuação e faz mapeamento do público-alvo da
campanha. O planejamento permite conhecer com profundidade o cenário do cliente e a
proposição de estratégias que melhor atenda o seu objetivo.
Criação de Campanha (tema/conceito): quando é solicitada a criação de campanha, é
necessária uma etapa que antecede a criação das peças: o desenvolvimento de tema/conceito
da campanha. Esta etapa deve ser cobrada de acordo com a dimensão do projeto a ser
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desenvolvido. A determinação nal de custos referentes a uma campanha será a conjunção dos
custos de criação do tema/conceito somados aos custos individuais de cada peça que compõe a
campanha aprovada pelo Cliente.
Quando os serviços forem de peças isoladas, a tabela subdivide os valores referentes aos seus
serviços em três colunas, que representam as fases de trabalho necessárias para a confecção da
peça publicitária. Segue abaixo um descritivo de cada uma destas fases:
Criação: Custo diferenciado para cada tipo de peça, referente ao serviço da síntese da estratégia
de comunicação publicitária, proposta pela Agência para a solução do problema especí co de
comunicação descrito em Brie ng. É expressa sob forma de uma redução de mensagem,
acompanhada de exemplo de peça que a corpori que objetivamente, sendo apresentada sob
forma de roteiro e textos quando para mídia eletrônica, e em forma de layout para a peça
grá ca.
Finalização: Custo diferenciado para cada tipo de peça, referente à montagem

nal da peça

publicitária, seguindo as orientações do layout. Nesta fase do trabalho, serão agrupados em um
único documento, seguindo as normas grá cas, todos os elementos que compõem a peça
publicitária, tais como: fotografas, ilustrações, textos, títulos, logomarcas e qualquer outro
elemento grá co para que, depois de devidamente revisado e aprovado pelo Cliente, possa ser
enviado para o fornecedor ou veículo.
Editoração eletrônica para Finalização: Custos referentes a uma série de outros serviços
necessários à produção das peças publicitárias bem como ao seu uxo na área grá ca, tendo
como objetivos garantir: a melhor qualidade de impressão, a segurança e integralidade das
informações e a portabilidade dos arquivos referentes às peças publicitárias. Os serviços
mínimos necessários e indispensáveis para a conclusão de uma peça publicitária estão divididos
nas seguintes etapas: tratamento de imagens, onde serão executados os serviços de retoque,
recorte, fusão e correções de cores das imagens; fechamento de arquivos, onde depois que a
peça é

nalizada, e o tratamento de imagem já foram concluídos, torna-se necessário, para

portabilidade, que a peça

nalizada seja transformada em um arquivo PDF-X 1a, que é o

formato homologado internacionalmente, ideal para a reprodução grá ca; Impressão em papel
(print) da peça grá ca, para que seja feita a revisão de textos e de seus elementos grá cos; Envio
de e-mail, onde os jornais e editoras recebem os arquivos referentes aos anúncios por e-mail, o
que obriga as agências a enviá-los por e-mail e checar o recebimento dos mesmos; Gravação de
CD ou DVD, onde na impossibilidade do arquivo ser enviado por e-mail, o mesmo será enviado
através de CD ou DVD; e Backup do arquivo, onde também deverá ser gravado CD ou DVD com
a nalidade de segurança.
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Com base nestes três centros de custos, é possível determinar os custos internos por peças
publicitárias. Como exemplo, vamos compor os custos de anúncio de jornal de ½ página. É
razoável pensar que um anúncio de jornal de meia página tenha, minimamente, as seguintes
características grá cas: uma foto, texto, título e logomarcas. Sendo assim, sua composição de
custo será:
DESCRIÇÃO

VALOR

Criação de tema/conceito (peça avulsa – 100% do valor total da peça)

R$ 1.770,00

Adaptação/Finalização/Computação Grá ca

R$ 1.770,00

Editoração Eletrônica
Retoque de imagem

R$ 190,00

Print formato A3 para revisão

R$ 18,00

Fechamento de arquivo PDF

R$ 190,00

Total

R$ 3.938,00

Como a formatação discriminada dos custos internos das peças publicitárias torna os
orçamentos longos e repetitivos, uma vez que os itens mínimos necessários à elaboração de
cada peça são basicamente os mesmos, foram utilizados, nesta nova edição da Tabela de Custos
Internos, uma coluna onde são apresentados, como sugestão, os custos padrões mínimos por
peça na fase de Editoração Eletrônica.
Foram mantidos também, nesta tabela, a relação detalhada dos custos internos de editoração
eletrônica. Assim, poder-se-á fazer o orçamento com a descrição detalhada quando for
necessário.
Os prazos mínimos, em dias úteis necessários para execução de peças, são os
seguintes, a partir da aprovação do brie ng pelo cliente:

Elaboração de planos de mídia:
Campanhas: 7 dias
Peças avulsas: 2 dias
Peças de oportunidade: 1 dia

Criação de Campanhas: 7 dias
Peças avulsas: 3 dias
Peças de oportunidade: 2 dias
Produção de campanhas: 10 a 20 dias

Taxa de emergência: Sempre que os mesmos não forem obedecidos, o Cliente pagará uma taxa
de emergência à Agência de 20% sobre o valor dos custos dos serviços internos para o
ressarcimento dos custos adicionais, como: horas extras, refeições e transporte dos pro ssionais
da Agência.
As peças não especi cadas nesta Tabela serão orçadas por avaliação e referência de peças
similares.
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ORIENTAÇÕES GERAIS
Quando as peças publicitárias criadas e/ou nalizadas não gerarem remunerações à Agência,
seja a do “desconto agência” e/ou honorários de 15% sobre serviço de terceiros, cando assim a
remuneração da agência restrita, unicamente, aos seus custos internos, deverá esta cobrar um
acréscimo de 100% sobre os valores constantes na Tabela. Sem prejuízo dos demais
ressarcimentos e/ou remuneração prevista contratualmente, estabelecida pelo CENP ou
possível de ser reivindicada judicialmente.
Reembolso de Despesas - Todos os gastos efetuados a serviço do Cliente serão previamente
autorizados e efetivamente comprovados, sendo debitados pelo preço de custo sem incidência
de honorários ou comissões. Exemplos: viagens, diárias, transporte, alimentação, comunicação
em geral, fotocópias etc. Os reembolsos de despesas são parte integrante da receita tributável
da Agência. Assim sendo, tais reembolsos sofrem taxações de impostos. Estes tributos devem
ser cobrados do Cliente.
Permutas - Considerando os expressos termos do art. 9º, inciso VIII, c.c. a Lei 9.610/98 (Lei de
Direito Autoral), bem como a forma disposta pelo item 13 do Código de Ética dos Pro ssionais da
Propaganda, incorporado ao sistema Legal, por força do art. 17 da Lei 4.680/65, nenhum trabalho
publicitário pode ser veiculado sem que a Agência de Propaganda criadora autorize sua
divulgação e sem que seja ela, por isso, remunerada. Considerando que nas negociações para
veiculação de propaganda através de permutas, o pagamento da veiculação seja realizado
através de outras moedas, que não em pecúnia, recomenda-se e se estabelece que:
a) Nas negociações para veiculação de publicidade, onde sejam adotadas as permutas, a
Agência de Propaganda que atende o Cliente-Anunciante deve, necessariamente, delas
participar, a m de estabelecer, em conjunto com o Veículo de Divulgação e seu Cliente, a sua
forma de remuneração, que será correspondente ao “desconto padrão de Agência”;
b) A remuneração da Agência de Propaganda, correspondente ao “desconto padrão de Agência”,
será devida pelo Veículo em qualquer caso (participando ou não a Agência da negociação),
sendo que o percentual de 20% (vinte por cento), correspondente aos citados honorários da
Agência, incidirá sobre o valor da permuta;
c) Faculta-se às partes, notadamente aos Veículos de Divulgação e às Agências de Propaganda
em conjunto, que excepcionalmente estas possam receber, a título de “desconto padrão de
Agência”, espaço/tempo publicitário no citado Veículo, para ser utilizado por um dos clientes da
Agência, indicado previamente pela agência ao Veículo. Esta disposição é estabelecida como
exceção à regra do item 4.7 das Normas-Padrão.
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Projetos especiais, eventos, apoios e Patrocínios - Nas negociações entre o Cliente da carteira
da Agência e o promotor de projeto especial, promoção, feira, convenção, palestra, seminário,
curso, e demais eventos, com a nalidade que este Cliente venha apoiar ou patrocinar as ações
do promotor, fazendo a transferência de recurso através de pecúnia ou de permutas e que, em
contrapartida, proporcione ao Cliente exposição em mídia de sua(s) marca(s) e/ou produto(s)
e/ou serviço(s) nas peças de divulgação do evento, caberá, nestes casos, à Agência de
propaganda responsável pela conta publicitária uma remuneração sobre o valor do contrato
que deve corresponder ao percentual de 20% (vinte por cento), equivalente ao “desconto padrão
de Agência”, sendo este devido pelo promotor do evento, em qualquer caso (participando ou não
a Agência da negociação). Nos casos em que, como contrapartida, forem oferecidos créditos em
espaços publicitários a serem utilizados livremente pelo cliente na divulgação de seu interesse,
faculta-se à agência estimar os preços dos espaços publicitários oferecidos ao cliente. Caso
esses espaços estejam abaixo dos valores de mercado, ou ofertados pelo promotor como
boni cação da negociação, poderá a Agência estabelecer sua remuneração de 20% (honorários),
levando em consideração não o valor pactuado, mas sim os valores de mercado referentes aos
espaços ofertados ou preços pagos pelo seu cliente na compra de espaços publicitários
semelhantes.
Recomenda-se e estabelece-se que:
a) Nas negociações, a Agência de Propaganda que atende o Cliente-Anunciante deve,
necessariamente, delas participar, a m de estabelecer, em conjunto com o promotor do evento
e seu Cliente, a sua forma de remuneração, correspondente ao “desconto padrão de Agência”;
b) A remuneração da Agência de Propaganda, correspondente ao “desconto padrão de Agência”,
será devida pelo Promotor em qualquer caso (participando ou não a Agencia da
negociação), sendo que o percentual de 20% (vinte por cento), correspondente aos citados
honorários da Agência, incidirá sobre o valor do contrato;
c) Faculta-se às partes, notadamente aos Promotores e às Agências de Propaganda em conjunto,
que, excepcionalmente, estas possam receber, a título de “desconto padrão de Agência”,
espaço/tempo publicitário quando o Promotor for um Veículo, podendo esse espaço/tempo ser
utilizado por outros clientes da Agência, a qual competirá indicar previamente ao Veículo. Esta
disposição é estabelecida como exceção à regra do item 4.7 das Normas-Padrão.
d) Quando o apoio ou o patrocínio for pago em forma de permuta, as bases de negociação serão
as mesmas estabelecidas no item referente à permuta.
Serviços não previstos nesta tabela são de livre acerto entre a Agência e o Cliente.
Refação: adicional de 30%.
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