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Publicidade ou ProPaganda:

É, nos termos do artigo 2º do Decreto nº 57.690/66, qualquer forma remunerada 
de difusão de ideias, mercadorias, produtos ou serviços por parte de um anunciante 
identificado.

anunciante ou cliente:

É, nos termos do artigo 8º do Decreto nº 57.690/66, empresa, entidade ou indivíduo 
que utiliza a propaganda.

agência de Publicidade ou agência de ProPaganda:

É, nos termos do artigo 6º do Decreto nº 57.690/66, empresa criadora/produtora de 
conteúdos impressos e audiovisuais especializada nos métodos, na arte e na técnica 
publicitárias, através de profissionais a seu serviço que estuda, concebe, executa e 
distribui propaganda aos Veículos de Comunicação, por ordem e conta de Clientes 
Anunciantes com o objetivo de promover a venda de mercadorias, produtos, serviços 
e imagem, difundir ideias ou informar o público a respeito de organizações ou insti-
tuições a que servem.

conceitoS bÁSicoS
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tabela referencial de cuStoS em real edição março/2011

Tabela Referencial de Custos reajustada em 10% de acordo com levanta-
mento de índice de mercado, inflação e comparativos com as tabelas de 
outros estados, decidido na reunião de diretoria do dia 02 abril 2012. 

Para uso exclusivo das agências de propaganda com sede na base territorial deste 
Sindicato, respeitado o Decreto nº 4.563 de 31 de dezembro de 2002, que alterou o 
Regulamento aprovado pelo Decreto 57.690/66, para execução da Lei nº 4.680/65 
que regula a atividade publicitária no país.

Este Decreto legitima a atividade do Conselho Nacional das Normas-Padrão, CENP, que 
alterou a redação do artigo 7º do Decreto nº 57.690, que estabelece que:

“Os serviços de propaganda serão prestados pela Agência mediante contratação, 
verbal ou escrita, de honorários e reembolso das despesas previamente autorizadas, 
tendo como referência o que estabelecem os itens 3.4 a 3.6, 3.10 e 3.11, e respectivos 
subitens, das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, editadas pelo CENP (Conselho 
Nacional das Normas-Padrão)”. Com a regulamentação restaurada, o CENP passa a 
ter força de lei, permitindo concorrência leal entre as Agências e consolidando uma 
relação mais madura e profissional entre Anunciantes, Agências e Veículos.

Os preços desta tabela estão em conformidade com os custos levantados pelo Sindicato 
das Agências de Propaganda do Estado do Espírito Santo.

Esta tabela começa a vigorar a partir de 01/05/2012, com validade anual, até 30 abril 
de 2013, e cancela e substitui a anterior datada de março de 2011.

ProcedimentoS ÉticoS

•		Todo	trabalho	profissional	de	propaganda	faz	jus	ao	pagamento	respectivo	
nas bases combinadas, prevalecendo na falta destas, o preço comum para 
trabalhos similares.

•		Constitui	prática	desleal	a	apresentação,	pela	Agência,	de	trabalhos	de	
qualquer natureza em caráter especulativo a Cliente de outra Agência, a 
não ser quando expressamente solicitados pelo Anunciante em concorrência 
para escolha de Agência.

•		Como	estímulo	e	incentivo	à	criatividade,	presume-se	que	as	ideias,	peças,	
planos	e	campanhas	de	publicidade	desenvolvidos	pertençam	à	Agência	
que os criou, observada a legislação sobre o direito autoral.
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critÉrioS geraiS
cuStoS internoS

Os custos internos são cobrados conforme previsto nos itens 3.6, 3.8 e 3.10 das 
Normas-Padrão do CENP (Conselho Executivo das Normas-Padrão). São compostos 
dos custos de criação, redação, finalização, adicionados dos demais recursos utilizados 
para a confecção dos materiais do cliente, como: digitalização de imagens (scanner), 
vetorização de logotipos, finalização, editoração, prints, saída em CD, etc.

cuStoS eXternoS

Todos os custos dos serviços contratados junto a fornecedores/terceiros especializados 
para a execução dos trabalhos dos clientes e que são realizados sob a supervisão da 
agência.

HonorÁrioS de Produção

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	limitar-se	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), previamente acordados entre as partes.
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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, mas acrescidos dos impostos de emissão de nota. Exemplos: 
viagens, diárias, transporte, alimentação, comunicação em geral, xerox, etc.

imPortante

•	 	Ao	modificar	ou	cancelar	serviços	internos	já	aprovados,	executados	ou	em	exe-
cução,	o	Cliente	deverá	pagar	à	Agência	o	custo	desses	serviços.	A	modificação	
ou o cancelamento de serviços ou suprimentos externos, observará as condições 
para tanto estabelecidas pelo Fornecedor ou Veículo, e obrigará o Cliente tanto 
ao pagamento dos custos já efetivados, como ao ressarcimento das obrigações 
irretratáveis.

Qualquer adaptação e/ou reformulação solicitada pelo cliente, mantendo-se a ideia 
criativa,	será	cobrado	30%	(trinta	por	cento)	do	valor	da	peça	criada.

•		 	O	cliente	liquidará	à	vista	ou	em	até	30	dias	da	aprovação	da	peça	as	notas	de	
honorários e despesas apresentadas pela Agência, prevalecendo os prazos de 
vencimento das faturas de serviços de terceiros.

•		 	A	cobrança	de	projetos,	criação	e	redação	de	textos	de	materiais,	não	previstos	
nesta tabela, é de livre acerto entre o Cliente e a Agência.

•		 	Os	prazos	necessários	para	a	execução	de	peças	são	os	seguintes,	a	partir	da	entrega	
do	briefing	à	Agência:

criação de:
Campanhas 7 dias

Peças Avulsas 3 dias

Peças de oportunidade 1 dia

elaboração de PlanoS de mídia Para:
Campanhas 7 dias

Peças Avulsas 2 dias

Peças de oportunidade 1 dia

Produção de Campanhas 10 a 20 dias

Sempre que os mesmos não forem obedecidos, o cliente pagará uma taxa de emer-
gência	à	Agência	de	20%	(vinte	por	cento)	do	valor	total	das	peças	solicitadas	para	
ressarcimento dos custos adicionais como horas extras, lanche e transporte.
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critÉrioS Para remuneração Por “fee” menSal

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 fixo”, a serem ajustados por escrito entre Anunciante e Agência, respeitado 
o disposto no item 2.9 das Normas-Padrão do CENP.

O	“fee”	poderá	ser	cumulativo	ou	alternativo	à	remuneração	de	Agência	decorrentes	
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, 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, 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 definidos nos itens 2.7, 2.8, 2.9 e 3.4.

Para adequação dos valores de remuneração de Agência através de “fee”, como 
forma de evitar a transferência ou concessão de benefícios ao Cliente/Anunciante 
pela Agência, 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 fixação dos valores do “fee”.

critÉrioS de Permuta

É livre a contratação de permuta de espaço, tempo ou serviço publicitário entre 
Veículos de Comunicação e Anunciantes, diretamente ou mediante a participação 
da Agência de Publicidade responsável pela conta publicitária. O respectivo contra-
to deverá, necessariamente, estabelecer a quem competirá remunerar a Agência, 
podendo este ônus recair sobre o Veículo ou sobre o Anunciante, isoladamente, 
ou sobre ambos e em qual proporção. Quando o contrato for omisso a respeito, 
a Agência titular dos direitos autorais sobre o material a ser veiculado fará jus ao 
“desconto padrão de agência”, na forma do item 2.5 combinado com o item 4.1 
das Normas-Padrão do CENP.
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cuSto Zero  
circular normatiVo – 014 - São Paulo, 20/10/2009

Para dirimir dúvidas levantadas por agências certificadas e clientes anunciantes 
de diversos pontos do país, incluindo, dentre os últimos, entes públicos de esfera 
municipal e estadual, sem interferir nos processos legítimos de livre negociação 
entre as partes, com base na legislação de regência dos contratos públicos e no 
item 3.6 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, o CENP esclarece e reco-
menda o seguinte:

1.  Seja criteriosamente respeitado o disposto no par. 3º do art. 44 da Lei nº 
8.666/93 com as alterações posteriores, que instituiu normas para licitações e 
contratos da administração pública, que estabelece: “Não se admitirá proposta 
que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de custo zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha esta-
belecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações 
de	propriedade	do	próprio	licitante,	para	os	quais	ele	renuncie	a	parcela	ou	à	
totalidade da remuneração;”

2.  Os serviços internos da agência serão remunerados, para assegurar, inclusive, o 
cumprimento do dispositivo legal acima citado, adotando-se como base os valores 
de referência de custos internos levantados e divulgados pelo Sindicato das Agências 
da base territorial onde o serviço será executado;

3.  Os contratos devem assegurar o cumprimento do disposto nos itens 3.6.1 e 3.6.2 
para a aquisição de serviços externos, contratados pelas agências por ordem e 
conta dos clientes anunciantes, sendo condenada, por antieconômica e antiética a 
redução vil dos honorários ali fixados;

4.  Constitui recomendação do CENP que as liberalidades negociais previstas no item 
3.11.2, letras “b” e “c” sejam asseguradas, apenas, quando o investimento bruto 
anual em mídia de quem contrata os serviços seja igual ou superior a R$ 2.500.000,01, 
o limite mínimo do Sistema Progressivo de Serviços/Benefícios instituído pelo item 
4.4 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária;

5.  A presente Comunicação Normativa tem por finalidade esclarecer as dúvidas 
apresentadas ao CENP por agências certificadas e clientes-anunciantes e contri-
buir para que seja mantido o equilíbrio nos relacionamentos negociais entre as 
partes citadas.
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CRiAçãO DE CAmPANhA
Verba da camPanHa remuneração

Até 60 mil R$ 4.800,00

Entre 60 mil e 200 mil R$ 9.500,00

Entre 200 mil e 500 mil R$ 15.000,00

Acima de 500 mil R$ 22.000,00

Observações:
Pagamento pelo serviço da agência de planejamento e criação conceitual da campanha. 
A remuneração considera a remuneração do trabalho inicial da agência com custo 
de planejamento, formulação da idéia criativa e estratégia de comunicação, e ainda 
a apresentação da campanha.

A remuneração da criação de campanha deverá ser acrescida do valor de criação das 
peças criadas.

A remuneração do serviço de criação de campanha será feita independente de sua 
aprovação, ou mudança de briefing ou verba de mídia. Esse valor também serve como 
parâmetro para realização de concorrências ou pedidos de campanhas.

A -  ANÚNCiO EDiTAL / ERRATA  
(ATAS/AViSOS/BALANCETES/BALANçOS/EDiTAiS)

criação montagem total

A01 - Até 1/4 página 406,00 114,00 520,00

A02 - Até 1/2 página 623,00 185,00 808,00

A03 - Até 1 página 818,00 222,00 1.040,00

A04 - Página dupla 1.529,00 414,00 1.943,00

Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.

B - mÍDiA imPRESSA (JORNAL / REViSTA)

criação montagem total

B01 - Valor mínimo 410,00 252,00 662,00

B02 - 1/4 página Rodapé / Coluna 859,00 551,00 1.410,00

B03 - 1/3 página 940,00 590,00 1.530,00

B04 - 1/2 página 1.323,00 567,00 1.890,00

tabela referencial de cuStoS em real  
do eStado do eSPírito Santo - SinaPro 2012



10 Data De atualização: MAIO/2012

C -  ATENDimENTO A CLiENTES FORA DA  
GRANDE ViTÓRiA - ViSiTA TÉCNiCA

Toda visita técnica para atendimento ao Cliente, fora da Grande Vitória, terá seus gastos 
reembolsados, podendo a Agência cobrar hora de consultoria a R$ 81,66 devidamente 
acordado pelo Cliente, além de diárias, viagens, transporte, alimentação, comunicação 
em geral, etc. A Agência deverá fazer um demonstrativo para ressarcimento pelo Cliente.

Observações:
ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO / EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
Toda visita técnica para acompanhamento de produção e execução de serviços de 
terceiros poderá ser cobrada pela agência hora de acompanhamento a R$ 80,00, 
devidamente acordado com o cliente.

A cobrança de acompanhamento de produção não se refere aos honorários de serviços 
de terceiros, é uma cobrança adicional.

D - EDiTORAçãO ELETRÔNiCA

criação montagem total

B05 - 2/3 página 1.304,00 826,00 2.130,00

B06 - Rouba página 1.898,00 1.058,00 2.956,00

B07 - 01 página 2.173,00 1.211,00 3.384,00

B08 - Rouba página dupla 2.303,00 1.535,00 3.838,00

B09 - Página dupla 2.822,00 1.573,00 4.395,00

Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.

digitação de teXtoS total

D01 - Por lauda até 2.500 toques (equivalente a 1/2 página) 215,00

D02 - Valor mínimo 133,00

D03 - Outros idiomas: +	50%

enVio de e-mail

D04 - Até 1 mb 20,00

D05 - De 1.1mb até 2mb 29,00

D06 - Acima de 2 mb (Valor pro mb) 9,00

graVação de cd

D07 - Como cópia (tempo gravação + mídia) 29,00
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Print

D08 - Papel formato A3 14,00

D09 - Papel formato A4 10,00

retoQue de imagenS

D10 - Valor por hora (para finalização na agência) 283,00

D11 - Valor por hora (para layout) 67,00

Scanner

D12 - mínimo de 100 cm2 (para finalização na agência) 50,00

D13 - mínimo de 100 cm2 (para layout) 34,00

D14 - cm2 excedente 0,40

VetoriZação de logotiPoS

D15 - Valor médio 424,00

PreSS releaSe

D16 - Press Release (por lauda) 847,00

Observação: 
Para calcular os valores citados neste item, veja abaixo alguns exemplos de cálculos 
para diferentes peças.

1) material de revista - Página Simples total

•	Criação	e	Montagem 3.384,00

•	Digitação	até	2500	toques 215,00

•	1	scanner	para	layout 50,00

•	1	retoque	de	imagem	de	30	minutos 67,00

•	2	prints	A3 28,00

total 3.744,00

2) material de jornal - 1/2 Página

•	Criação	e	Montagem 1.890,00

•	Digitação	até	2500	toques 215,00

•	Vetorização	de	logotipos 424,00

•	2	Prints	A4 20,00

total 2.549,00

3) folder + uma ilustração simples

•	Criação	e	Montagem 4.910,00

•	Ilustração	simples 791,00

•	Digitação	até	2500	toques 215,00

•	1	Scanner	para	layout 34,00

•	1	Print	A3 14,00

total 6.024,00
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4) folheto com 5 lâminas total

•	Criação	e	Montagem	=	R$	2.311,00	/	lâmina	x		5 11.555,00

•	Digitação	de	textos	(valor	mínimo) 133,00

•	1	print	A3	(10	folhas	A3	para	montar	boneca) 140,00

total 11.828,00

5) folheto varejo para supermercado com 12 lâminas e completo de fotos

•	Criação	e	Montagem	=	R$	2.311,00	x	12	lâminas 27.732,00

•	24	cópias	frente	e	verso	A3	para	montar	a	boneca 336,00

•	Digitação	de	textos	correspondente	a	2	laudas	com	10.000	toques 860,00

total 28.928,00

Observação: 
Neste caso, não se está cobrando o escaneamento de fotos/retoque de imagens que, 
pela	quantidade	excessiva,	deve	ser	negociado	como	um	pacote,	à	parte	ou	utilizando-se	
banco de imagem já formado.

E - mATERiAL DE PONTO-DE-VENDA
criação montagem total

E01 - Aparador gôndola/cantoneira 884,00 518,00 1.402,00

E02 - Caixa de display 4.114,00 1.763,00 5.877,00

E03 - Caixa de embarque 2.394,00 1.026,00 3.420,00

E04 - Cartela / Tag 1.870,00 802,00 2.672,00

E05 - Cartela com saco 3.366,00 1.443,00 4.809,00

E06 - Luva 1.697,00 1.270,00 2.967,00

E07 - Display de balcão e parede 1.248,00 832,00 2.080,00

E08 - Display Preço 321,00 481,00 802,00

E09 - Display de ponta de gôndola 842,00 361,00 1.203,00

E10 - Display de vitrine 642,00 962,00 1.604,00

E11 - Embalagem (adaptação) 5.086,00 2.180,00 7.266,00

E12 - Embalagem amostra-grátis 4.675,00 2.004,00 6.679,00

E13 - Embalagem Blister 4.675,00 2.004,00 6.679,00

E14 - Embalagem com faca 5.361,00 3.535,00 8.896,00

E15 - Embalagem de linha 22.249,00 9.535,00 31.784,00

E16 - Embalagem mecânica 3.740,00 1.603,00 5.343,00

E17 - Embalagem promocional 3.740,00 1.603,00 5.343,00

E18 - Embalagem sem faca 3.078,00 2.273,00 5.351,00

E19 - Forração de Gôndola 688,00 562,00 1.250,00

E20 - inflável 746,00 688,00 1.434,00

E21 - manual de merchandising 535,00 241,00 776,00
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criação montagem total

E22 - mock-ups/Protótipos (sem custo de terceiros) 6.544,00 2.805,00 9.349,00

E23 - Rótulo 1.283,00 1.924,00 3.207,00

E24 - Rótulo - reformulação/melhoria 1.026,00 1.539,00 2.565,00

E25 - Stopper / Wobbler 842,00 361,00 1.203,00

E26 - Sacola 821,00 352,00 1.173,00

E27 - Sacola com bolsa 1.591,00 682,00 2.273,00

Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.

F - iLUSTRAçÕES - mAPAS
criação montagem total

F01 - Cartum / Charge / Caricatura 1.785,00 770,00 2.555,00

F02 - Gráfico 641,00 268,00 909,00

F03 - ilustração (por elemento) 545,00 246,00 791,00

F04 - ilustração Composto 1.925,00 825,00 2.750,00

F05 - mapa de Localização 1.785,00 770,00 2.555,00

Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.

G -  imPRESSOS/FOLhETO  
(POR LâmiNA, PADRãO A4, FRENTE/VERSO)

criação montagem total

G01 - Álbum / Book / Catálogo / Broadside / manual 601,00 258,00 859,00

G02 - Anexo Conta / Boleto / Voucher 511,00 219,00 730,00

G03 - Jornal / informativo / Newsletter 710,00 305,00 1.015,00

G04 - Cartilha - Livro Técnco 653,00 280,00 933,00

G05 - Carta / Circular 664,00 285,00 949,00

G06 - Cinta-jornal 1.055,00 453,00 1.508,00

G07 - Flyer / Panfleto / Santinho (Formato máximo A5 / 4/0) 701,00 301,00 1.002,00

G08 - Folder 3.479,00 1.491,00 4.970,00

G09 - Folheto / Portfolio / mala-direta 1.618,00 693,00 2.311,00

G10 - Livro / Agenda / Caderno 610,00 262,00 872,00

G11 - Relatório 1.149,00 493,00 1.642,00

Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.

Observações:
•	 	FOLDER: impresso promocional constituído de uma única folha com duas ou mais 

dobras ou folheto informativo impresso em folha sanfonada.
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•	 	FOLhETO: publicação não periódica impressa, contendo no mínimo 4 e no máximo 
48 páginas, excluídas as capas. Acima, é considerado livro.

•	 PANFLETO: texto curto e veemente, impresso e distribuído em folha avulsa. 

 A agência tem a premissa, de acordo com o cliente, de editorar com terceiros, cobrando 
o custo de 1 ou mais lâminas, conforme o trabalho criativo da peça.

h - LOGOTiPiA
total

h01 - manual de uso (por lâmina) 535,00

h02 - marca / logotipo empresa 8.547,00

h03 - marca / logotipo imobiliário / eventos / Selo comemorativo 3.491,00

h04 - marca / logotipo produto 8.547,00

h05 - marca / logotipo reformulação 5.983,00

h06 - Nome Fantasia 4.722,00

h07 - Nome Produto 5.209,00

h08 - Pictograma 2.137,00

h09 - Slogan empresa 2.867,00

h10 - Slogan imobiliário 1.737,00

h11 - 1) Aplicação de marca (sem criação) - custo por peça 401,00

h12 -  2) Criação de marca e estudo de aplicação em peças básicas  
(PAPEL CARTA, CARTãO DE ViSiTA, ENVELOPES E PASTA)

9.509,00

h13 -  3) Readaptação de marca antiga e reestudo de aplicação  
(PAPEL CARTA, CARTãO DE ViSiTA, ENVELOPES E PASTA)

7.479,00

Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.

i - mATERiAL PROmOCiONAL
criação montagem total

i01 - Adesivo até 50 x 50 cm 514,00 306,00 820,00

i02 - Adesivo de chão/vitrine 1.118,00 444,00 1.562,00

i03 - Avental 358,00 239,00 597,00

i04 - Bandeira / Bandeirola (por lâmina) / Flâmula 831,00 569,00 1.400,00

i05 - Blimp 358,00 239,00 597,00

i06 - Bola/Balão Festa 358,00 229,00 587,00

i07 - Boné / Chapéu 593,00 254,00 847,00

i08 - Boneca Jornal 1.361,00 750,00 2.111,00

i09 - Boneca Revista 1.986,00 742,00 2.728,00
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criação montagem total

i10 - Botton/pin 509,00 233,00 742,00

i11 - Caixa de Fósforo 363,00 104,00 467,00

i12 - Caixa de Pizza 1.329,00 666,00 1.995,00

i13 - Calendário (custo por lâmina) 330,00 330,00 660,00

i14 - Camisa / Camiseta / Toalha 664,00 285,00 949,00

i15 - Caneta / Lápis 412,00 177,00 589,00

i16 -  Capa Carnê / Caderno / Capa Jornal 
Capa Livro / Capas CD / Agenda 1.427,00 612,00 2.039,00

i17 - Capa Catálogo / Capa Relatório / Capa Revista 1.986,00 851,00 2.837,00

i18 - Capa de Cadeira 587,00 363,00 950,00

i19 - Cardápio 1.148,00 1.148,00 2.296,00

i20 - Car Fresh 962,00 406,00 1.368,00

i21 - Cartão Comemorativo 1.273,00 546,00 1.819,00

i22 - Cartão Postal 732,00 314,00 1.046,00

i23 - Cartaz 1.437,00 613,00 2.050,00

i24 - Cartaz Preço/Varejo 630,00 380,00 1.010,00

i25 - Chaveiro 373,00 291,00 664,00

i26 - Cinzeiro 358,00 159,00 517,00

i27 - Convite 1.111,00 477,00 1.588,00

i28 - Copo/Porta copo 285,00 159,00 444,00

i29 -  Crachá / Credencial 
Ficha de inscrição / Cupom 504,00 304,00 808,00

i30 - Diploma/Certificado 718,00 300,00 1.018,00

i31 - Envelope (convite, folder, etc) 625,00 268,00 893,00

i32 - Etiqueta / TAG 700,00 300,00 1.000,00

i33 - Guardanapo / Jogo Americano / Risque Rabisque 637,00 273,00 910,00

i34 - Guarda-Sol 630,00 453,00 1.083,00

i35 - Lenço / Leque 637,00 273,00 910,00

i36 - marcador Página / Régua 566,00 243,00 809,00

i37 - medalha 509,00 227,00 736,00

i38 - mouse pad 645,00 348,00 993,00

i39 - Necessaire 720,00 453,00 1.173,00

i40 - Papel de presente 1.059,00 824,00 1.883,00

i41 - Placa Comemorativa 883,00 305,00 1.188,00

i42 - Porta retrato 1.135,00 757,00 1.892,00

i43 - Pen Drive 332,00 232,00 564,00

i44 - Pulseira 252,00 152,00 404,00

i45 - Raspadinha 665,00 380,00 1.045,00

i46 - Saquinho Pipoca 642,00 268,00 910,00

i47 - Squeeze/Caneca 285,00 158,00 443,00

i48 - Troféu 1.511,00 647,00 2.158,00
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J - mULTimÍDiA
total

J01 - Apresentação em Power Point (concepção) 715,00

J02 - Apresentacao em Power Point ou similares (por página) 275,00

J03 - Apresentacao em CD-Rom (por página) 275,00

Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.

criação montagem total

i49 - Viseira 430,00 233,00 663,00

i50 - Uniformes 1.485,00 637,00 2.122,00

Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.

k - COmUNiCAçãO ViSUAL
criação montagem total

k01 - Balao Promocional / Blimp / inflável 477,00 205,00 682,00

k02 - Banner 765,00 389,00 1.154,00

k03 - Backbus 1.684,00 722,00 2.406,00

k04 - Busdoor / Taxidoor 1.253,00 537,00 1.790,00

k05 - Estandarte / Galhardete / Testeira / Saia de palco 308,00 155,00 463,00

k06 - Faixa / faixeta (avião, rua, supermercado) 634,00 296,00 930,00

k07 - Letreiro luminoso / Painel 928,00 452,00 1.380,00

k08 - Abrigo de ônibus 1.544,00 671,00 2.215,00

k09 - muro / Tapume / Empena (por m2) 58,00 25,00 83,00

k10 - Backdrop / Fundo de palco 954,00 409,00 1.363,00

k11 - Outdoor 16 a 32 fls 1.544,00 671,00 2.215,00

k12 - Painel Fotográfico 2.432,00 1.042,00 3.474,00

k13 - Placa em obra / Sinalização / Totem / Relógio 954,00 409,00 1.363,00

k14 - Placa / Painel simples / Totem 560,00 303,00 863,00

k15 - Placa obra/rua 586,00 233,00 819,00

k16 - Placa sinalização 560,00 303,00 863,00

k17 - Relógio digital 928,00 383,00 1.311,00

k18 - Transdoor (adesivagem total do veículo) 2.080,00 892,00 2.972,00

Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.
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L - PAPELARiA
criação montagem total

L01 - Bloco de anotações 924,00 396,00 1.320,00

L02 - Cartão de visita 455,00 195,00 650,00

L03 - Envelope 525,00 225,00 750,00

L04 - Formulários 525,00 225,00 750,00

L05 - Pasta 1.386,00 595,00 1.981,00

L06 - Papel Timbrado 1.170,00 502,00 1.672,00

Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.

m -  PRODUçãO ELETRÔNiCA (CRiAçãO/REDAçãO)

total

m01 - Áudio-visual/documentário (roteiro) - custo por minuto 1.851,00

m02 - Assinatura/vinheta eletrônica 2.645,00

m03 -  Filme/VT/:  institucional - custo por segundo 

Varejo - custo por segundo

134,00

107,00

m04 - Fonograma - áudio/spot - custo por segundo 67,00

m05 - Jingle/trilha até 60” 2.781,00

m06 - Story board (por quadro) – Cartela (por cartela) 190,00

m07 - Texto-foguete 695,00

m08 - Banco de imagem (por imagem) 494,00

Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.

Observações:
1) Custo de criação e de acompanhamento de produção. 
2)  Não estão incluídos os custos de produtora, edição, áudio, trilha, direção, iluminação, 

efeitos especiais, cópias, cachês e despesas operacionais, composição, arranjo, foto, 
programação visual, ilustração especial e concessão de imagem, os quais deverão 
ser orçados especialmente para cada trabalho.

N - PROGRAmAçãO ViSUAL mATERiAiS ESPECiAiS
N01 - Cenários para TV e palcos Sob avaliação

N02 - mala direta/Expedição Sob avaliação

N03 - Stand para feiras Sob avaliação

N04 - Vitrines Sob avaliação

N05 - Uniforme (por modelo proposto) 2.121,00

N06 - maquetes Sob avaliação
Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.
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O - SERViçOS ESPECiAiS (CONSULTORiA)

O01 - Calendário promocional Sob avaliação

O02 - Diagnóstico Empresarial: por hora de consultoria 275,00

O03 - Planejamento Ação Promocional (concepção) 2.750,00

O04 - Planejamento e Organização Sob avaliação

O05 -  Levantamento de dados sobre o cliente, produtos e concorrência e/ou 
elaboração de briefing (quando os dados não forem fornecidos pelo 
cliente) (hora de pesquisa)

35,00

Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor do serviço.

P -  TRABALhOS POR AVALiAçãO  
(mEDiANTE ORçAmENTO ESPECÍFiCO)

P01 - Comunicação Empresarial (Assessoria Jornalismo/Publicidade/RP )

P02 - Consultoria

P03 - Desenho Técnico

P04 - marketing Eleitoral

P05 - Pesquisa de mercado

P06 - Portal para web

Q - WEB
Por PÁgina (custos para produção de web site por página) total

Q01 - Conteúdo/pesquisa 159,00

Q02 - Layout 212,00

Q03 - Planejamento/arquitetura/navegação 318,00

Valor fiXo (criação para web) total

Q04 - Botão 1.103,00

Q05 - Banner/Pop up 768,00

Q06 - Full Banner 1.103,00

Q07 - mala direta / E-mail 2.396,00

Q08 - Site e hot site (concepção) 2.493,00

Q09 - Descanso de tela / Login 765,00

Q10 - Assinatura de email 323,00

Valor fiXo (criação e produção para web)

Q11 - Full Banner

GiF 2.006,00

Flash 2.971,00

Q12 - Full Banner Expansível

GiF 2.971,00

Flash 3.938,00
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Q13 - half Banner

GiF 2.775,00

Flash 3.417,00

Q14 - Pop-up

GiF 2.971,00

Flash 3.938,00

Q15 - mala direta / E-mail 3.708,00

Q16 - Retangular

GiF 2.731,00

Flash 3.840,00

Q17 - Sky

GiF 2.731,00

Flash 3.840,00



Av. Leitão da Silva, 180, Edifício Atlantis Tower - sala 102 
Praia do Suá - Vitória/ES - CEP 29052-110 |  Tel.: (27) 3315-4700  
site: www.sinapro-es.org.br  |  e-mail: sinapro@sinapro-es.org.br

Realização:

Fica proibida a reprodução desta tabela sem o acordo formal do Sindicato das 
Agências de Propaganda do Espírito Santo, sob pena de sanções legais.


