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Apresentação

Todas as informações comerciais contidas aqui podem ser resumidas em uma única palavra: afinidade.

 

A EPTV completa 35 anos de presença e convívio com o dia a dia dos mercados onde atua. Para mais de 11 milhões de telespectadores potenciais no 

Interior de SP e no Sul de Minas Gerais essa afinidade também é liderança absoluta em audiência.

 

Nas páginas a seguir, agências e anunciantes encontrarão, além de informações técnicas relevantes como melhores práticas, normas legais e 

éticas, um conteúdo que lhe permitirá planejar, comprar e exibir com segurança o material publicitário, sempre visando a profissionalização e o 

desenvolvimento de mercado local e de seus negócios.

 

Com o conteúdo voltado para essa região, este Manual está dividido em três capítulos: o primeiro apresenta orientações relacionadas à 

exibição; o segundo é voltado ao telespectador, elenco e formatos comerciais; e o terceiro remete a várias determinações legais e normativas de 

autorregulamentação e melhores práticas que norteiam o mercado.

 

Leia com atenção este material, crie afinidade com a EPTV e com excelentes resultados.
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MERCADO

EPTV: mais oportunidades na tela da sua TV.

A EPTV é um grupo formado por 4 emissoras afiliadas à Rede Globo no interior paulista e no sul de Minas Gerais. Em São Paulo, 
presente em 317 cidades, atua com três emissoras nas regiões de Campinas, Ribeirão Preto e São Carlos e, em Minas, na região de 
Varginha, sendo líder de audiência entre seus mais de 11,9 milhões de habitantes.

Localizada em um dos centros mais prósperos do Brasil, com crescimento superior à média nacional e capacidade de expansão 
invejável, a empresa acredita que pode fazer o mesmo com os números de seus anunciantes. E por falar em números, se a região da 
EPTV fosse um país, seria a 57ª economia do mundo, a frente de países como Vietnã, Hungria, Equador, Croácia e Luxemburgo (1).

Somente a área paulista que conta com a cobertura do grupo é responsável pelo PIB de mais de 20% do Estado e 7% do país. Sua 
população consome 35% acima da média nacional, sendo a 3ª maior região industrial do País.

A cidade de Campinas é reconhecida como a capital da ciência, tecnologia e inovação. Sua região concentra um grande número de 
centros de pesquisa como o IAC, CPqD, Embrapa, CATI, ITAL, Instituto Biológico, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) e 
o Laboratório Nacional de Luz Sincroton; e também universidades como a Unicamp e a Esalq/USP.

Isso garante a este centro mão-de-obra qualificada em diferentes áreas importantes para seu desenvolvimento. Os pólos industriais 
com perfis bem definidos, como têxtil em Americana, cerâmica em Pedreira, tecnológico em Campinas e petroquímico em Paulínia, 
são carros-chefes para a geração de renda e empregos.

A grande quantidade de feiras e eventos internacionais, movimentam a economia local, tornando ainda mais expressivo o peso da 
região em todo o país. Isso tudo sem falarmos no Aeroporto Internacional de Viracopos, um dos maiores centros de tráfego aéreo do 
Brasil e, por superfície, o maior centro de carga aérea na América do Sul.

Ribeirão Preto, parte de uma das áreas mais promissoras do Estado, apresenta elevado padrão de vida, bons indicadores sociais e 
localização privilegiada. Em sua região estão localizadas indústrias que desenvolvem desde materiais com tecnologia de alta precisão 
até itens para o vestuário. Devido seu excelente potencial para o agronegócio, esta área recebe as maiores feiras voltadas para o 
setor, reunindo pessoas e empresas de todo o mundo.

A cultura e as festas locais também movimentam seu mercado, como acontece anualmente na Festa do Peão de Barretos, uma das 3 
maiores do mundo e o Carnabeirão, tradicional carnaval fora de época.

São Carlos, também conhecida pela Ciência e Tecnologia, abriga 2 importantes universidades (USP e UFSCar), 2 centros de pesquisa 
da Embrapa, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio e empresas de pequeno porte com forte atuação em 
produtos de tecnologia de ponta.

Sua região, rica em agricultura, abriga a maior produção de suco cítrico do País, sendo uma das maiores exportadoras mundiais dessa 
modalidade. Estas três grandes regiões estão interligadas pelos melhores sistemas rodoviários do País: a Anhanguera, Bandeirantes, 
Dom Pedro, Santos Dumont e Washington Luís.

Já a região sul de Minas, onde Varginha fica localizada, também destaca-se pelo setor agropecuário. Porém, o pólo tecnológico de 
eletroeletrônica do estado, conhecido como o “vale da eletrônica”, em Santa Rita do Sapucaí, vem ganhando importância, contando 
com uma ótima infraestrutura e oportunidades para os que desejam abrir uma empresa nesta área.

A riqueza produzida por esta população, o potencial de consumo destacadamente acima da média nacional e a importância comercial 
e logística destas regiões, tornam a presença da empresa ainda mais estratégica para anunciantes, marcas e produtos.

Quem busca retorno garantido de investimentos encontra na EPTV uma excelente opção.

Resultados: a gente vive isso com você.
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Fonte: Atlas de Cobertura Rede Globo - Janeiro/2017

Emissora Municípios Pop Total Dom c/ TV Tel Pot IPC %

EPTV CAMPINAS 49 4.585.891 1.523.638 4.506.039 3,01

EPTV RIBEIRÃO 66 2.585.960 868.296 2.555.803 1,57

EPTV CENTRAL 42 1.887.774 640.032 1.865.281 1,16

EPTV SUL DE MINAS 160 2.901.242 985.586 2.869.302 1,40

EPTV - TOTAL 317 11.960.867 4.017.552 11.796.425 7,13

ÁREA DE COBERTURA
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EPTV CAMPINAS EPTV CAMPINAS

Águas de Lindóia 18.541 6.484 18.377

Águas de São Pedro 3.226 1.263 3.169

Americana 233.361 79.991 229.245

Amparo 71.271 23.990 70.795

Artur Nogueira 51.514 16.732 50.757

Campinas 1.182.173 407.994 1.161.689

Capivari 53.795 16.571 52.422

Charqueada 16.732 5.154 16.346

Cordeirópolis 23.691 7.753 23.462

Cosmópolis 68.472 22.023 66.962

Elias Fausto 17.242 5.142 16.653

Engenheiro Coelho 19.201 5.884 18.434

Espírito Santo do Pinhal 44.338 14.883 43.924

Estiva Gerbi 11.048 3.469 11.011

Holambra 13.796 4.398 13.689

Hortolândia 215.395 66.806 208.462

Indaiatuba 237.132 76.590 232.284

Ipeúna 7.093 2.251 7.021

Iracemápolis 23.085 7.359 22.791

Itapira 72.422 24.731 71.949

Jaguariúna 53.470 17.631 53.016

Limeira 300.945 98.435 296.471

Lindóia 7.649 2.694 7.571

Louveira 45.245 14.331 44.510

Mogi Guaçu 149.438 48.862 147.731

Moji Mirim 92.539 31.363 91.872

Mombuca 3.481 1.035 3.354

Monte Alegre do Sul 7.862 2.792 7.819

Monte Mor 56.757 17.658 55.121

Morungaba 13.188 4.261 13.084

Nova Odessa 57.146 19.115 56.026

Paulínia 100.880 32.159 99.761

Pedra Bela 6.101 2.054 5.959

Pedreira 46.439 15.262 45.829

Pinhalzinho 14.707 5.100 14.562

Piracicaba 394.929 132.146 389.796

Rafard 9.095 2.780 8.815

Rio das Pedras 33.711 10.351 32.461

Saltinho 7.976 2.647 7.957

Santa Bárbara d'Oeste 192.459 62.517 189.214

Santo Antônio de Posse 22.766 7.312 22.297

Santo Antônio do Jardim 6.085 1.995 6.038

São Pedro 34.857 12.120 33.914

Serra Negra 28.742 10.206 28.541

Socorro 40.196 14.391 39.897

Sumaré 271.547 86.820 263.388

Tuiuti 6.664 2.269 6.562

Valinhos 123.081 41.483 121.389

Vinhedo 74.408 24.381 73.642

MUNICÍPIOS POP. DTV TEL POT.

MUNICÍPIOS POP. DTV TEL POT.

49 MUNICÍPIOS 4.585.891 1.523.638 4.506.039
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Altinópolis 16.324 5.483 16.118

Aramina 5.561 1.877 5.429

Barretos 120.851 42.067 120.052

Barrinha 31.814 9.928 31.174

Batatais 61.501 20.857 61.035

Bebedouro 77.304 26.703 76.701

Brodowski 23.958 7.712 23.598

Buritizal 4.411 1.598 4.348

Cajuru 25.636 8.387 25.061

Cândido Rodrigues 2.805 992 2.805

Cássia dos Coqueiros 2.626 893 2.601

Colina 18.446 6.091 18.325

Colômbia 6.264 2.007 6.142

Cravinhos 34.643 10.844 34.348

Cristais Paulista 8.409 2.793 8.337

Dobrada 8.733 2.772 8.482

Dumont 9.107 2.908 8.864

Fernando Prestes 5.809 2.072 5.724

Franca 347.292 114.758 344.614

Guaíra 40.355 13.870 39.949

Guará 21.156 6.816 20.685

Guariba 39.152 12.394 38.303

Guatapará 7.552 2.352 7.410

Igarapava 30.131 10.317 29.591

Ipuã 15.872 5.287 15.784

Itirapuã 6.409 1.965 6.282

Ituverava 41.515 14.493 41.068

Jaborandi 6.845 2.286 6.738

Jaboticabal 76.517 26.358 75.888

Jardinópolis 42.676 13.474 41.999

Jeriquara 3.229 1.038 3.144

Luís Antônio 13.629 4.165 13.331

Miguelópolis 22.018 7.437 21.662

Monte Alto 50.092 17.278 49.576

Monte Azul Paulista 19.412 6.553 19.028

Morro Agudo 32.163 10.425 31.882

Nuporanga 7.260 2.526 7.194

Orlândia 43.319 14.024 42.970

Patrocínio Paulista 14.329 4.667 14.164

Pedregulho 16.594 5.493 16.469

Pirangi 11.358 3.895 11.224

Pitangueiras 38.841 12.271 37.919

Pontal 47.170 14.218 45.172

Pradópolis 20.323 6.261 19.731

Restinga 7.356 2.153 7.195

Ribeirão Corrente 4.651 1.486 4.530

Ribeirão Preto 679.160 237.702 673.685

Rifaina 3.631 1.314 3.600

Sales Oliveira 11.549 3.866 11.506

Santa Cruz da Esperança 1.878 691 1.844

Santa Ernestina 5.717 1.785 5.578

Santa Rosa de Viterbo 26.065 8.652 25.700

Santo Antônio da Alegria 6.834 2.381 6.687

São Joaquim da Barra 50.907 17.005 50.484

São José da Bela Vista 8.914 2.778 8.640

São Simão 15.278 5.028 15.044

Serra Azul 10.726 3.233 10.161

Serrana 43.618 13.326 42.939

Sertãozinho 122.322 39.572 121.039

Taiaçu 6.278 2.060 6.143

Taiúva 5.644 1.971 5.577

Taquaral 2.720 922 2.576

Taquaritinga 57.195 19.807 56.505

Terra Roxa 9.235 3.056 8.900

Viradouro 18.679 6.235 18.482

Vista Alegre do Alto 8.192 2.668 8.067

EPTV RIBEIRÃO EPTV RIBEIRÃO

MUNICÍPIOS POP. DTV TEL POT.

MUNICÍPIOS POP. DTV TEL POT.

66 MUNICÍPIOS 2.585.960 868.296 2.555.803
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Aguaí 35.455 11.636 34.975

Águas da Prata 8.016 2.841 7.764

Américo Brasiliense 38.989 12.403 38.476

Analândia 4.819 1.650 4.742

Araraquara 229.808 82.055 227.967

Araras 130.939 43.461 130.112

Boa Esperança do Sul 14.751 4.751 14.478

Brotas 23.606 7.939 23.180

Caconde 19.145 6.301 18.900

Casa Branca 27.951 9.530 27.341

Conchal 27.549 8.245 26.802

Corumbataí 4.076 1.343 3.977

Descalvado 33.269 11.184 33.125

Divinolândia 11.411 3.946 11.241

Dourado 8.973 3.145 8.782

Gavião Peixoto 4.749 1.513 4.654

Ibaté 34.138 10.257 33.213

Itirapina 14.410 4.828 14.189

Itobi 7.892 2.553 7.745

Leme 101.052 32.926 99.680

Matão 82.491 27.061 80.885

Mococa 68.596 22.883 67.661

Motuca 4.675 1.565 4.552

Nova Europa 10.679 3.455 10.379

Pirassununga 75.600 26.248 74.940

Porto Ferreira 55.513 18.326 54.870

Ribeirão Bonito 13.081 4.310 12.828

Rincão 10.887 3.436 10.589

Rio Claro 202.789 70.126 200.454

Santa Cruz da Conceição 4.401 1.552 4.381

Santa Cruz das Palmeiras 33.215 10.932 32.844

Santa Gertrudes 24.904 8.428 24.541

Santa Lúcia 8.787 2.744 8.695

Santa Rita do Passa Quatro 27.460 10.001 27.396

São Carlos 245.597 85.348 243.152

São João da Boa Vista 90.234 32.043 89.367

São José do Rio Pardo 54.972 18.223 54.610

São Sebastião da Grama 12.429 4.071 12.251

Tambaú 23.237 7.716 23.032

Tapiratiba 13.165 4.159 12.826

Trabiju 1.685 543 1.676

Vargem Grande do Sul 42.379 14.355 42.009

EPTV CENTRAL EPTV CENTRAL

MUNICÍPIOS POP. DTV TEL POT.

MUNICÍPIOS POP. DTV TEL POT.

42 MUNICÍPIOS 1.887.774 640.032 1.865.281
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Aguanil 4.439 1.588 4.368

Aiuruoca 6.219 2.194 6.116

Alagoa 2.763 923 2.673

Albertina 3.059 1.015 3.010

Alfenas 79.815 27.154 79.119

Alpinópolis 19.877 6.433 19.422

Alterosa 14.383 5.191 14.151

Andradas 40.697 14.422 40.314

Arceburgo 10.558 3.461 10.453

Areado 14.962 5.221 14.695

Baependi 19.337 6.320 18.882

Bandeira do Sul 5.752 1.966 5.673

Boa Esperança 40.712 13.233 40.380

Bocaina de Minas 5.222 1.948 5.133

Bom Jesus da Penha 4.202 1.548 4.143

Bom Repouso 10.850 3.606 10.699

Bom Sucesso 18.017 6.086 17.881

Borda da Mata 19.012 6.607 18.869

Botelhos 15.259 5.499 15.042

Brasópolis 14.970 5.147 14.781

Bueno Brandão 11.315 4.051 11.177

Cabo Verde 14.308 4.679 14.116

Cachoeira de Minas 11.688 3.921 11.594

Caldas 14.551 5.429 14.350

Camanducaia 22.055 7.660 21.486

Cambuí 29.142 10.730 28.914

Cambuquira 13.084 4.511 12.961

Campanha 16.625 5.495 16.435

Campestre 21.566 7.465 21.194

Campo Belo 54.684 19.566 53.924

Campo do Meio 11.929 3.946 11.686

Campos Gerais 29.187 9.743 28.825

Cana Verde 5.775 2.002 5.643

Capetinga 7.168 2.436 7.029

Careaçu 6.771 2.261 6.679

Carmo da Cachoeira 12.300 3.758 12.117

Carmo de Minas 14.850 4.525 14.626

Carmo do Rio Claro 21.544 7.537 21.442

Carrancas 4.110 1.359 4.060

Carvalhópolis 3.588 1.255 3.540

Carvalhos 4.660 1.641 4.566

Cássia 18.136 6.425 17.893

Caxambu 22.350 7.809 22.021

Conceição da Aparecida 10.417 3.580 10.227

Conceição das Pedras 2.872 949 2.818

Conceição do Rio Verde 13.760 4.470 13.469

Conceição dos Ouros 11.450 3.791 11.349

Congonhal 11.635 4.065 11.524

Consolação 1.819 629 1.798

Coqueiral 9.514 3.138 9.366

Cordislândia 3.577 1.194 3.522

Córrego do Bom Jesus 3.836 1.423 3.789

Cristais 12.536 4.429 12.379

Cristina 10.562 3.464 10.463

Cruzília 15.554 5.211 15.410

Delfim Moreira 8.265 2.690 8.182

Delfinópolis 7.140 2.498 7.025

Divisa Nova 6.091 1.968 5.928

Dom Viçoso 3.095 1.076 3.063

Elói Mendes 27.716 9.190 27.499

Espírito Santo do Dourado 4.724 1.662 4.689

Estiva 11.496 3.885 11.364

Extrema 33.980 11.639 33.764

Fama 2.440 915 2.410

Fortaleza de Minas 4.401 1.586 4.362

Gonçalves 4.434 1.546 4.398

Guapé 14.544 4.944 14.374

Guaranésia 19.408 6.633 19.172

EPTV SUL DE MINAS EPTV SUL DE MINAS
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160 MUNICÍPIOS 2.901.242 985.586 2.869.302

Guaxupé 52.498 17.991 52.183

Heliodora 6.576 2.280 6.518

Ibiraci 13.400 4.311 13.143

Ibitiúra de Minas 3.554 1.312 3.497

Ibituruna 3.031 988 2.987

Ijaci 6.452 2.009 6.431

Ilicínea 12.378 4.206 12.287

Inconfidentes 7.376 2.571 7.290

Ingaí 2.797 904 2.716

Ipuiúna 10.140 3.469 10.041

Itajubá 97.171 32.484 96.453

Itamogi 10.594 3.749 10.469

Itamonte 15.337 4.940 15.018

Itanhandu 15.316 5.122 15.228

Itapeva 9.583 3.248 9.427

Itaú de Minas 16.111 5.542 15.973

Itumirim 6.273 2.047 6.228

Itutinga 3.968 1.437 3.942

Jacuí 7.861 2.814 7.778

Jacutinga 25.385 8.546 25.070

Jesuânia 4.938 1.749 4.907

Juruaia 10.309 3.248 9.861

Lambari 20.915 7.433 20.699

Lavras 101.967 34.836 101.463

Liberdade 5.357 1.788 5.171

Luminárias 5.585 1.960 5.518

Machado 41.963 13.407 41.506

Maria da Fé 14.613 4.390 14.462

Marmelópolis 2.940 940 2.863

Minduri 3.989 1.269 3.957

Monsenhor Paulo 8.739 2.902 8.668

Monte Belo 13.349 4.588 13.147

Monte Santo de Minas 22.073 7.983 21.841

Monte Sião 23.339 8.161 22.974

Munhoz 6.328 2.083 6.194

Muzambinho 21.182 7.363 21.009

Natércia 4.836 1.758 4.775

Nazareno 8.594 2.823 8.501

Nepomuceno 26.875 8.843 26.512

Nova Resende 16.661 5.590 16.120

Olímpio Noronha 2.765 942 2.754

Ouro Fino 33.784 11.915 33.100

Paraguaçu 21.649 7.292 21.502

Paraisópolis 20.763 7.505 20.631

Passa Quatro 16.488 5.513 16.386

Passa-Vinte 2.124 742 2.073

Passos 114.662 38.893 113.777

Pedralva 11.681 3.714 11.497

Perdões 21.503 7.310 21.292

Piranguçu 5.465 1.830 5.387

Piranguinho 8.617 2.798 8.529

Poço Fundo 16.966 5.848 16.736

Poços de Caldas 166.149 59.398 164.322

Pouso Alegre 146.404 49.315 145.486

Pouso Alto 6.227 2.146 6.157

Pratápolis 8.980 3.369 8.865

Ribeirão Vermelho 4.076 1.408 4.051

Santana da Vargem 7.393 2.409 7.312

Santana do Jacaré 4.863 1.702 4.808

Santa Rita de Caldas 9.278 3.437 9.171

Santa Rita do Sapucaí 42.117 13.572 41.725

Santo Antônio do Amparo 18.594 5.801 18.402

São Bento Abade 5.140 1.566 5.045

São Gonçalo do Sapucaí 25.591 8.231 25.335

São João Batista do Glória 7.445 2.650 7.359

São João da Mata 2.825 982 2.747

São José da Barra 7.376 2.394 7.294

São José do Alegre 4.248 1.445 4.194

São Lourenço 45.469 16.243 45.256

São Pedro da União 4.977 1.828 4.855

São Sebastião da Bela Vista 5.430 1.729 5.123

São Sebastião do Paraíso 70.590 24.379 69.921

São Sebastião do Rio Verde 2.261 777 2.232

São Tiago 11.127 3.764 11.016

São Tomás de Aquino 7.285 2.477 7.169

São Thomé das Letras 7.093 2.419 6.959

São Vicente de Minas 7.669 2.388 7.501

Sapucaí-Mirim 6.847 2.336 6.774

Senador Amaral 5.469 1.754 5.365

Senador José Bento 1.718 620 1.702

Seritinga 1.882 639 1.841

Serrania 7.863 2.461 7.665

Serranos 2.044 680 1.991

Silvianópolis 6.325 2.244 6.234

Soledade de Minas 6.076 2.149 6.032

Tocos do Moji 4.165 1.434 4.129

Três Corações 78.613 25.333 77.813

Três Pontas 57.306 18.359 56.667

Turvolândia 5.008 1.688 4.844

Varginha 134.387 44.534 133.813

Virgínia 8.719 2.939 8.627

Wenceslau Braz 2.636 860 2.583

Varginha 132.337 42.309 131.676
Virgínia 8.719 2.838 8.626

Wenceslau Braz 2.639 832 2.586

EPTV SUL DE MINAS EPTV SUL DE MINAS

MUNICÍPIOS POP. DTV TEL POT. MUNICÍPIOS POP. DTV TEL POT.



Capítulo 1
Compromisso com a 
integridade e a segurança 
da exibição
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1.1 PREÇOS

Os negócios com anunciantes e suas agências, corretores e agenciadores autônomos baseiam-se na Lista de Preços 
vigente na ocasião e referem-se às vendas à vista.

Compras cujas programações excederem o período de vigência de determinada Lista de Preços terão seus valores 
atualizados automaticamente, com base naquela que estiver em vigor por ocasião da exibição, mantidos íntegros os termos 
de negócio.

Realizado com anunciante direto ou intermediado por agência de publicidade, corretor ou agenciador autônomo, o preço e 
as condições não se alteram.

As faturas representativas das exibições devem ser liquidadas contra a apresentação. O período concedido à 
agência/anunciante para análise da documentação não descaracteriza a venda à vista.

1.2 COMPRA INCANCELÁVEL

Toda comercialização é realizada sob a condição de não cancelamento, determinada pela necessidade de as exibidoras 
planejarem a duração e a ocupação dos intervalos e, ainda, garantir aos anunciantes a veiculação de suas
mensagens, independentemente dos setores a que pertençam ou do volume de suas verbas.

As compras na TV Globo/EPTV dependerão de aprovação prévia de cadastro e devem ser precedidas de entendimento 
comercial. 

Os mapas de compra formalizam a compra de mídia e deverão conter os termos de negócio, sem o que não serão 
processados.

Confi rmada a existência de disponibilidade para as inserções pretendidas ou tendo sido aceitas pela agência/anunciante 
eventuais alterações processadas nos mapas de compra, fi ca confi gurada a compra incancelável e inalterável.

Excepcionalmente, o anunciante poderá substituir o comercial programado por outro de sua linha de produtos/serviços, 
desde que mantida a programação de mídia original e atendidos os prazos de entrega de material e demais orientações 
deste Manual.

Consulte o Atendimento Comercial.

Nos casos em que o material esteja em desacordo com as normas deste Manual ou com a legislação aplicável, 
ou, ainda, for objeto de ordem judicial ou recomendação de sustação pelo CONAR, o anunciante terá a opção de 
substituí-lo, observando-se os prazos de entrega defi nidos na Lista de Preços. De outro modo, o faturamento 
terá curso normal e o anunciante não terá direito a crédito, abatimento ou compensação.
Ver itens 1.2.1, 1.3 e 3.3 deste Manual.

1.2.1 PADRONIZAÇÃO DOS MAPAS DE COMPRA

A atividade de comercialização da TV Globo/EPTV envolve datas, emissoras, programas, formatos etc. Com o objetivo de 
garantir clareza, precisão e agilidade, a TV Globo/EPTV adota procedimentos e terminologia padronizados.

Assim, as emissoras componentes da TV Globo/EPTV considerarão não escritas quaisquer instruções, ressalvas, 
observações e estipulações que sejam incluídas em mapas de compra, pedidos de inserção (PI) e/ou quaisquer outros 
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documentos emitidos com a mesma fi nalidade e cujos teores confl item com as políticas e normas operacionais, fi nanceiras 
e de comercialização por elas praticadas, as quais regem de maneira uniforme as relações com anunciantes e agências de 
publicidade em geral.

Caso um mapa de compra impresso chegue incompleto, os dados faltantes deverão ser supridos por meio de novo mapa 
de compra – preservada a programação de mídia original – a ser entregue à TV Globo/EPTV dentro dos seguintes prazos (o 
que ocorrer primeiro):

a) em até cinco dias após a confi rmação da compra;
b) até o dia útil anterior à primeira exibição.

Para os mapas de compra trafegados pelo SIS.COM, a TV Globo/EPTV confi rmará a compra, e a agência de publicidade 
validará a transação eletronicamente, dentro dos seguintes prazos:

a) até cinco dias após a informação do valor de compra pela TV Globo/EPTV à agência de publicidade ou
b) até o dia útil anterior à primeira exibição, se o valor da compra já tiver sido informado.

Não tendo sido cumpridos os prazos acima, a negociação fi cará automaticamente sem efeito e, em consequência, o 
faturamento será feito pelos valores estabelecidos na Lista de Preços vigente. A não entrega, atraso ou divergência 
de valores não implicará alteração dos vencimentos das faturas ou do prazo operacional para conferência da respectiva 
documentação.

Desde que o mapa de compra indique a Lista de Preços aplicável e demais termos de negócio, não será necessário 
explicitar os valores.

A ferramenta SIS.COM opera em ambiente de internet e serve de plataforma para a realização de transações 
comerciais eletrônicas com as agências de publicidade previamente habilitadas, além de permitir que elas 
acompanhem os negócios realizados com a TV Globo/EPTV.
Sobre facilidades do SIS.COM, ver detalhes na Lista de Preços – Observações Importantes.
Sobre vigência da Lista de Preços, ver item 1.1.

1.2.2 FATURAMENTO VIA AGÊNCIA

O faturamento do preço da veiculação será feito contra o anunciante, aos cuidados de sua agência, deduzida a
respectiva remuneração.

Fundamento: art. 15 do Decreto nº 57.690/66, art. 19 da Lei nº 12.232/10 e Normas-Padrão da Atividade 
Publicitária, item 1.12.

A quitação dependerá do pagamento das faturas representativas da veiculação e da remuneração da agência que a 
autorizou.

Ver itens 3.7 e 3.7.4 deste Manual.

1.3 MATERIAIS

A qualidade e a integridade da programação da TV Globo/EPTV impõem, inclusive ao intervalo comercial, a observância de 
elevados padrões técnicos, legais e éticos.
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A inclusão no roteiro comercial será precedida de exame de conformidade com o previsto neste Manual. Esse processo 
poderá demandar tempo e, eventualmente, o anunciante/agência de publicidade poderá ser consultado. Superada essa 
etapa, a TV Globo/EPTV programará as exibições.

O material deverá se apresentar de acordo com os padrões técnicos de exibição, com a legislação, com a 
autorregulamentação publicitária e com as normas deste Manual.

O exame do material não exime o anunciante e a agência das responsabilidades sobre seu conteúdo, nem vinculam a 
TV Globo/EPTV, que, desde que caracterizadas as hipóteses previstas neste Manual, poderá recusar sua exibição, ainda 
que o material já tenha sido levado ao ar.

A substituição do material em razão de desconformidade poderá ser feita desde que obedecidos os prazos constantes da 
Lista de Preços.

1.4 ALTERAÇÕES DE PROGRAMAÇÃO

O principal compromisso da TV Globo/EPTV é com a qualidade e a integridade de sua programação, concebida para 
merecer a preferência do público telespectador e a confiança do mercado publicitário.

Quando forem necessárias alterações na programação e houver tempo hábil, o anunciante e/ou sua agência de publicidade 
serão informados tão logo seja possível e poderão optar por uma das seguintes alternativas:

a) veiculação no programa substituto;
b) compensação no mesmo programa em nova data;
c) compensação em outro programa de valor equivalente;
d) abatimento do valor na fatura.

Ocasionalmente, poderá ser feita alteração sem que haja tempo hábil para comunicá-la. Nesse caso, a TV Globo/EPTV 
procurará encontrar a melhor solução técnica operacional para o anunciante, que será informado com a maior brevidade 
possível.

1.5 FALHAS DE EXIBIÇÃO

Caso ocorra falha de exibição, será adotado, com a concordância da agência e/ou do anunciante, quando cabível, um dos 
seguintes procedimentos:

a) compensação no mesmo programa em nova data;
b) compensação em outro programa de valor equivalente;
c) abatimento do valor na fatura.

Não caberá compensação, abatimento ou restituição de valor pago quando a veiculação não ocorrer por falta de entrega de 
material, impossibilidade de exibição em razão de defeitos técnicos insuperáveis, recusa/sustação da veiculação por força 
de ordem judicial ou de recomendação do CONAR, infração à legislação, desconformidade com a autorregulamentação 
publicitária ou com as normas estabelecidas neste Manual.
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1.5.1 “TIRA-TEIMA”

A confi rmação, pelas emissoras componentes da TV Globo/EPTV, de eventual falha por meio do recurso conhecido como 
“TIRA-TEIMA” poderá ser solicitada a partir do décimo dia após a data de exibição e, no máximo, em até 60 dias após 
o mês de veiculação, período em que a base de dados do SIS.COM é mantida. A consulta ao “TIRA-TEIMA” deverá vir 
instruída por relatório a ser adquirido pelo interessado junto a fornecedores qualifi cados.

Em caso de eventual falha, a TV Globo/EPTV, dentro do prazo de reclamação acima estabelecido e não tendo ocorrido 
abatimento em fatura, oferecerá ao anunciante/agência uma das seguintes opções:

a) restituição do valor correspondente às inserções pagas e reclamadas;
b) compensação mediante a concessão de mídia em dobro na mesma exibidora/programa, a ser utilizada no prazo de até 60 
dias da constatação da falha.

O “TIRA-TEIMA” é válido somente para programação de linha, não para eventos.

1.6 ARRENDAMENTO DE HORÁRIOS

A TV Globo/EPTV não arrenda horários/programas nem pratica modalidades contratuais que permitam a exploração 
comercial de sua atividade por terceiros. Capítulo 2

Respeito ao telespectador, 
ao elenco e aos formatos 
comerciais
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O empenho na preservação do Padrão TV Globo/EPTV de Qualidade no intervalo comercial é uma forma de respeitar os 

interesses do público telespectador e de assegurar eficiência às mensagens publicitárias dos anunciantes. Os princípios e 

critérios enunciados a seguir devem ser entendidos como um meio de atingir tais objetivos.
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2.1 FORMATOS COMERCIAIS

Os formatos comercializados pelas emissoras componentes da TV Globo/EPTV constam do Manual de Formatos 
Comerciais, publicado pela Direção Geral de Negócios.

Ver Manual de Formatos em negocios.redeglobo.com.br e comercial.eptv.com.br.

2.2 CRITÉRIOS PARA A EXIBIÇÃO DE COMERCIAIS

2.2.1 FORMATO JORNALÍSTICO

A mensagem do anunciante não pode ser confundida com a informação/editorial de programas jornalísticos. Nesse sentido, 
é obrigatória a inserção da tarja “Informe Publicitário” nos casos em que a mensagem publicitária possa vir a ser entendida 
como notícia. Ficam dispensados dessa obrigatoriedade os comerciais em caracteres (lettering) e as mensagens em 
formato jornalístico estruturadas desde o seu início e de forma inequívoca como comerciais, por meio da � xação de marcas 
do anunciante no cenário, na canopla do microfone, no � gurino etc.

Fundamentação: Princípios & Valores da TV Globo no vídeo – Título 3, item G.
Ver itens 2.2.3 e 3.12 deste Manual.
As especi� cações técnicas para a inserção da tarja “Informe Publicitário” constam da Lista de Preços.

2.2.2 DIREITO DE RESPOSTA

A TV Globo/EPTV não exibirá nos intervalos mensagens que contenham contestações, reparos ou manifestações de apoio 
ao conteúdo de matérias jornalísticas ou editoriais veiculados nos seus programas ou em outros veículos de comunicação.

Se houver e quando cabível, o “direito de resposta” será exercido na TV Globo/EPTV, em espaços editoriais.

2.2.3 PRONUNCIAMENTO DE AUTORIDADE PÚBLICA

Pronunciamentos, mensagens e comunicados de autoridades e órgãos públicos devem deixar clara a natureza de “Informe 
Publicitário”.

Para tanto, com a � nalidade de esclarecer o telespectador, tais anúncios deverão, nos primeiros cinco segundos de exibição, 
inserir a informação “Pronunciamento do Exmo. sr. governador de...”, “Pronunciamento do prefeito de...”, “Comunicado do 
Ministério da...” etc.

Fundamentação: Princípios & Valores da TV Globo no vídeo – Título 3, item G.
Ver itens 2.2.1 e 3.12 deste Manual.
As especi� cações técnicas para a inserção da tarja “Informe Publicitário” constam da Lista de Preços.

2.2.4 COMERCIAL QUE FAÇA “CHAMADA” DE OUTRO COMERCIAL

Mensagem publicitária que faça “chamada” de outra deverá deixar claro que a exibição não ocorrerá como conteúdo
do programa, mas em seu intervalo comercial.

Exemplo: “Assista domingo no intervalo do Fantástico”.
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2.2.5 PARTICIPAÇÃO DO ELENCO EM COMERCIAIS, PROFISSIONAIS DO JORNALISMO E USO DE 
“PROPRIEDADES”

A veiculação, na TV Globo/EPTV, de mensagens publicitárias que contem com a participação de integrantes de seu elenco, 
façam uso de personagens e/ou empreguem “propriedades”/elementos de criação e produção que, direta ou indiretamente, 
evoquem seus programas/obras audiovisuais, será disciplinada pelos princípios e critérios enunciados a seguir, os quais se 
aplicam, no que couber, a emissoras concorrentes.

Sobre “Propriedades”, Personagens e Elenco, consulte o Atendimento Comercial.

2.2.5.1 Participação de integrantes do elenco em comerciais

É livre a “participação pessoal” de integrantes do elenco e demais contratados da TV Globo/EPTV em mensagens 
publicitárias, observadas, quanto à veiculação, as regras dispostas neste Manual, as quais integram os respectivos 
contratos.
Para efeito de veiculação, considera-se “participação pessoal” aquela em que o nome, a imagem e/ou a voz da pessoa do 
integrante do “elenco � xo” é usada em comercial, sem associá-lo direta ou indiretamente a personagem/interpretação ou a 
“propriedades”/programas.

Sobre “Propriedades”, ver item 2.2.5.2 deste Manual.

Este Manual considera integrante do “elenco � xo” de determinado programa o ator, apresentador de programa de 
entretenimento, humorista, personagem, comentarista ou especialista contratado que tenha participação regular em 
programa de entretenimento ou em “quadro” de programa do gênero exibido pela TV Globo/EPTV.

A condição de integrante do “elenco � xo” do programa pode implicar restrições à veiculação. 
Sobre a participação concomitante em merchandising e em comerciais, ver item 2.3.1 deste Manual.
Consulte o Atendimento Comercial.

Comercial que conte com a participação de integrante do “elenco � xo” não poderá ser veiculado nos intervalos do 
respectivo programa. Esta restrição não se aplica:

a) à participação pessoal ocasional em programa/“quadro”;
b) ao elenco da novela em exibição no programa Vale a Pena Ver de Novo e reprises de programas em geral;
c) à participação de atores e apresentadores nas mensagens/vinhetas vinculadas a projetos de cunho institucional, 
iniciativa da TV Globo/EPTV e por ela chancelados;
d) a pessoa/pro� ssional que tenha obtido prévia e expressa autorização da TV Globo/EPTV.

Integrantes do “elenco � xo” não poderão � gurar juntos em um mesmo comercial/campanha enquanto o respectivo 
programa estiver em exibição, respeitadas as restrições contratuais e demais normas deste Manual.

Esta condição abrange inclusive integrantes do elenco de emissoras concorrentes.

Sobre as restrições aos pro� ssionais do Jornalismo, ver item 2.2.5.3 deste Manual.
Consulte o Atendimento Comercial.

2.2.5.2 ”Propriedades”

Consideram-se “propriedades” os títulos, marcas, cenários, vinhetas, trilhas, bordões, formatos e quaisquer outros elementos 
ou formas de caracterização reconhecidamente associados a determinado programa/obra audiovisual, em vídeo ou áudio.
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Será recusada a veiculação de mensagem publicitária que se valha de “propriedades” para provocar tal associação a 
programa da TV Globo/EPTV ou de emissora concorrente, ressalvados os eventuais contratos de licenciamento
celebrados com a TV Globo/EPTV.

A restrição se estende a quaisquer plataformas de mídia, tanto em áudio quanto em vídeo, existentes ou que venham a 
existir, e alcança inclusive paródias e imitações.

Sobre Licenciamento de “Propriedades”, ver item 2.2.5.7 deste Manual.
Como a avaliação das “Propriedades” pode implicar considerações de natureza conceitual ou
de direito, convém consultar previamente o Atendimento Comercial.

2.2.5.3 Pro� ssionais do jornalismo

Os jornalistas, apresentadores e comentaristas que integram o quadro permanente do Jornalismo da TV Globo/EPTV 
e que têm presença regular e efetiva nos programas do gênero estão impedidos de participar de anúncios/mensagens 
publicitárias em geral, qualquer que seja a plataforma de mídia, em áudio e vídeo. Será recusada a exibição de comerciais 
com a participação desses pro� ssionais. Tal restrição alcança inclusive paródias e imitações.

As restrições que vinculam o quadro permanente do Jornalismo não se aplicam aos especialistas contratados na categoria 
“comentarista convidado” (exemplos: médicos, economistas, advogados, desportistas etc.), os quais têm atuação limitada 
a quadros/projetos determinados. Enquanto estiver contratado como “comentarista convidado”, a participação deles em 
comerciais dependerá de prévia e expressa autorização da TV Globo/EPTV, e as veiculações estarão condicionadas às 
regras dispostas neste Manual, as quais integram os respectivos contratos.

Convém encaminhar roteiro/storyboard ao Atendimento Comercial.
Ver item 2.2.5.1 d) deste Manual.
Ver Princípios & Valores da TV Globo no vídeo.
Ver Princípios Editoriais das Organizações Globo.

2.2.5.4 Personagens

Será recusada a veiculação de mensagem publicitária que empregue personagem de programa da TV Globo/EPTV ou que 
tenha a � nalidade de evocar determinado personagem/programa da TV Globo/EPTV ou de emissoras concorrentes, que:
a) reproduza personagem de programa por meio de imitação, desenho ou animação;
b) reproduza o personagem em situações por ele vivenciadas em programa;
c) se aproprie de elementos típicos de um personagem, tais como, mas não apenas, bordões, expressões e mímicas.

A restrição se estende a quaisquer plataformas de mídia, tanto em áudio quanto em vídeo, existentes ou que venham a 
existir, e alcança inclusive paródias e imitações. 

Convém encaminhar roteiro/storyboard ao Atendimento Comercial.

2.2.5.5 Participantes de reality shows

Poderão ser veiculadas, na TV Globo/EPTV, mensagens publicitárias em que atue participante de quaisquer reality
shows, desde que exibidas após 60 dias da exibição do(a) último(a) episódio/edição/capítulo/programa.

Consulte o Atendimento Comercial.
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2.2.5.6 Elenco de programas humorísticos

Aplicam-se as restrições dispostas no item 2.2.5.1 às veiculações de comerciais que se utilizem de personagens de 
programas humorísticos da TV Globo/EPTV e/ou dos respectivos intérpretes, salvo se expressamente liberados.

Convém encaminhar roteiro/storyboard ao Atendimento Comercial.

2.2.5.7 Marcas, personagens e “propriedades” licenciadas

A veiculação, na TV Globo/EPTV, de mensagens publicitárias que explorem marcas, personagens e “propriedades” de sua 
titularidade deverá obedecer aos termos do respectivo contrato de licenciamento e, ainda, às normas deste Manual.

Sobre o portfólio de Licenciamento, consulte o Atendimento Comercial.

2.2.6 COMERCIAL MÚLTIPLO

Comercial múltiplo é aquele que proporciona em áudio e/ou vídeo proveitos publicitários em favor de mais de um 
anunciante, marca, produto ou serviço, mesmo que não haja explicitação de atributos.

Os preços praticados pela TV Globo/EPTV se referem à comunicação singular de um único cliente e de determinado 
produto/serviço ou linha de produtos de uma mesma marca.

Na defesa de seus interesses e preservação da qualidade e e� ciência dos intervalos, as exibidoras da TV Globo/EPTV 
adotarão critérios especí� cos para avaliar as hipóteses em que a multiplicidade não será admitida e, quando for, ensejará 
cobrança de preço diferenciado.

Ver Lista de Preços.
Sobre formatos que não comportam multiplicidade, ver Manual de Formatos Comerciais.
Consulte o Atendimento Comercial.

2.2.7 PROPAGANDA COMPARATIVA

A propaganda comparativa está submetida a normas éticas especí� cas.

Sobre propaganda comparativa, ver art. 32 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária
Propaganda comparativa poderá con� gurar multiplicidade.
Ver item 2.2.6 e Lista de Preços.
Consulte o Atendimento Comercial.

2.2.8 COMERCIAIS COM DIVULGAÇÃO DE TELEFONE

Comerciais que divulguem número de telefone deverão indicar, de forma clara, em áudio e/ou vídeo, o respectivo pre� xo de DDD ou DDI.

Será classi� cado como múltiplo o comercial que indicar o código de operadora de telefonia.
Ver item 2.2.6 e “Comercial Múltiplo” na Lista de Preços.

2.2.9 COMERCIAIS DA INDÚSTRIA

A comunicação da indústria (seja ela institucional, de produtos ou de serviços) não poderá citar seu representante no 
atacado/varejo.

Será classi� cado como múltiplo o comercial que indicar o código de operadora de telefonia.
Ver item 2.2.6 e “Comercial Múltiplo” na Lista de Preços.
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2.2.10 MENSAGENS DE OFÍCIOS RELIGIOSOS

As mensagens de ofícios religiosos limitar-se-ão a convidar � éis para eventos e serviços litúrgicos, bem como à divulgação 
dos respectivos local, data e hora.

2.3 MERCHANDISING

A TV Globo/EPTV poderá desenvolver ações de merchandising em determinados programas.

Ver Lista de Preços e Manual de Formatos Comerciais.
Consulte o Atendimento Comercial.

2.3.1 PARTICIPAÇÃO CONCOMITANTE EM MERCHANDISING E EM COMERCIAIS

Quando o integrante do elenco for contratado para protagonizar ações de merchandising e comerciais de um mesmo cliente, 
a TV Globo/EPTV poderá exercer critérios próprios com a � nalidade de proteger seu conteúdo e a correta exposição desse 
integrante de seu elenco.

Convém consultar o Atendimento Comercial.

2.3.2 IDENTIFICAÇÃO NO MERCHANDISING

Nos conteúdos de produção própria, a marca/empresa contratante da ação de merchandising exibida será nomeada após 
os créditos autorais do programa.

Sobre identi� cação na publicidade, ver item 3.12 deste Manual.

2.3.3 VEDAÇÕES AO MERCHANDISING

Nos conteúdos de produção própria, a TV Globo/EPTV não contrata ações de merchandising ou publicidade indireta:

a) em programas produzidos ou programados especi� camente para o público infantil;
b) de produtos fumígeros ou bebidas alcoólicas;
c) de medicamentos e tratamentos de saúde;
d) de cunho político ou religioso;
e) destinadas a promover ideias, causas, teses, ou que possam ser confundidas com posicionamento institucional ou 
editorial da TV Globo/EPTV.

Ver Princípios & Valores da TV Globo no vídeo – Título 10/Temas Sensíveis – itens10.1 e 16.4.
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária – art. 37 e seus itens 3 a 5.

2.4 PUBLICIDADE EM ARENA

O portfólio comercial da TV Globo/EPTV inclui publicidade estática, publicidade virtual e “propriedades de arena” em 
estádios, arenas esportivas e shows.

Consulte o Atendimento Comercial e o Manual de Formatos Comerciais.
Sobre Marketing de Emboscada e “Carona”, ver item 3.11 deste Manual.
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2.5 DIREITOS SOBRE GRANDES EVENTOS

Os titulares dos direitos de exploração comercial e publicitária de eventos impõem restrições à sua utilização.

Sobre a utilização de direitos de autor, arena, imagem e propriedade industrial relacionados a eventos, 
consulte os respectivos titulares. Nessa situação se enquadram a Copa do Mundo da FIFATM, os Jogos 
Olímpicos Rio 2016TM e a Formula 1TM, entre outros.
Como a análise dos materiais comporta considerações de natureza conceitual e contratual (pertinentes à 
relação entre entidade/promotor e anunciante), a TV Globo/EPTV poderá, antes da veiculação, solicitar ao 
anunciante a demonstração da regularidade da exploração comercial ou publicitária pretendida.
Ver itens 3.10 e 3.11 deste Manual.

2.6 INCENTIVO A ESPETÁCULOS CULTURAIS E AO 
ENTRETENIMENTO

A TV Globo/EPTV apoia as manifestações artísticas e culturais brasileiras em sua programação e também nos intervalos 
comerciais, oferecendo-lhes condições especiais de divulgação.

Consulte o Atendimento Comercial para anunciar shows, peças teatrais, exposições de artes
plásticas, concertos, espetáculos de balé, lançamentos literários etc.

2.7 INTERVALO DETERMINADO

A determinação do intervalo do programa para veiculação de comercial depende de disponibilidade técnica e facilidades 
operacionais.

Sobre inserção em intervalo determinado, consulte a Lista de Preços.
A TV Globo/EPTV não comercializa posições determinadas nos intervalos comerciais.

2.8 COMERCIAIS “COLADOS”

Nas situações em que o cliente programar a exibição de mais de um de seus comerciais em um mesmo programa, a TV 
Globo/EPTV fará o possível para alocá-los de forma a não serem exibidos “colados” um ao outro.

2.9 COMERCIAIS DE CONCORRENTES

Sempre que possível, a TV Globo/EPTV procurará alocar comerciais de produtos/serviços concorrentes em intervalos 
distintos. Para assim proceder, é indispensável que ela tenha prévia informação sobre os produtos/serviços a serem
anunciados.

No entanto, quando houver mais comerciais de concorrentes programados do que intervalos disponíveis, as exibidoras
não terão alternativa senão a de alocá-los em um mesmo intervalo e, eventualmente, colados um ao outro.

Capítulo 3
Respeito à legislação, à 
autorregulação e à ética 
publicitárias

Práticas Comerciais
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3.1 VEICULAÇÕES: RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO

Os contratos de veiculação não con� guram relação de consumo; trata-se de relação jurídica subordinada ao Código
Civil, à legislação de regência da publicidade e à autorregulação comercial.

Fundamentação:
Código Civil, Lei nº 4.680/65 e Decreto nº 56.690/66 e Lei nº 12.232/10.
Normas-Padrão da Atividade Publicitária: www.cenp.com.br.

3.2 CONFIDENCIALIDADE

Em respeito à privacidade e às estratégias de comunicação de seus clientes, a TV Globo/EPTV dispensará tratamento 
apropriado aos dados, informações, consultas, roteiros, propostas comerciais, contratos, termos e condições da 
negociação, comprometendo-se a guardar con� dencialidade. Nesse sentido, espera reciprocidade de anunciantes e 
agências.

3.3 RESPONSABILIDADE DO ANUNCIANTE

O anunciante é o responsável legal e ético pelos conteúdos de suas mensagens publicitárias, inclusive em se tratando
de merchandising contratado. Tais conteúdos deverão atender às determinações legais, especialmente as do Código
de Defesa do Consumidor (CDC), e às recomendações do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.

Fundamentação:
CDC.
Art. 45, “a” do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, www.conar.org.br.
Sobre merchandising, ver item 2.3 deste Manual.

3.3.1 DIREITOS AUTORAIS, CONEXOS, MARCAS ETC.

As emissoras componentes da TV Globo/EPTV não integram os contratos celebrados entre anunciantes, agências de 
publicidade, produtoras e titulares de direitos autorais, conexos, de imagem, de arena, de propriedade intelectual e 
industrial, ou quaisquer outros direitos envolvidos nos processos de criação, produção e reprodução de cópias das obras 
publicitárias a serem exibidas.

3.4 CONAR, ÉTICA E AUTORREGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIAS

Imbuído do propósito de fazer da publicidade um serviço economicamente útil e socialmente relevante, o mercado adotou o 
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária e instituiu o CONAR, com o objetivo de defender o direito de anunciar 
e a liberdade de expressão comercial; zelar pela integridade da propaganda comercial, dela afastando a censura; garantir ao 
consumidor o livre acesso à informação comercial ética, honesta, verdadeira, precisa e em conformidade com as leis do país.

As emissoras componentes da TV Globo/EPTV praticam a autorregulamentação publicitária e reconhecem 
a legitimidade do CONAR para analisar e julgar infrações éticas cometidas em mensagens publicitárias 
de qualquer natureza. Ao autorizar a veiculação comercial em emissora componente da TV Globo/EPTV, 
anunciantes, agências de publicidade, corretores autônomos e agenciadores anuem às disposições deste 
Manual e, portanto, submetem-se igualmente aos julgamentos do Conselho de Ética do CONAR. Não constitui 
motivo de escusa o fato de não ser � liado àquela entidade.
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3.5 RELACIONAMENTO ENTRE ANUNCIANTES, AGÊNCIAS E 
EMISSORAS

O anunciante tem a prerrogativa de autorizar a veiculação comercial na TV Globo/EPTV diretamente ou mediante a 
intermediação da agência de publicidade de sua livre escolha, que irá representá-lo perante as emissoras componentes da 
TV Globo/EPTV.

As disposições deste item aplicam-se, igualmente, a agenciadores e corretores autônomos.

3.5.1 CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS

Para se fazer representar por agência, o anunciante deverá formalizar a emissão de Carta de Credenciamento, além de 
apresentar documentação complementar que lhe for eventualmente solicitada.

Essa formalidade habilitará a agência a estabelecer relacionamento comercial com as emissoras componentes da TV 
Globo/EPTV, autorizar a exibição de comerciais, contratar patrocínios e outros formatos, encaminhar materiais para 
exibição, acolher e liquidar as faturas de veiculação emitidas em nome e por conta do anunciante, aos cuidados dela, 
agência credenciada.

Solicite ao Atendimento Comercial o modelo de Carta de Credenciamento.

As emissoras componentes da TV Globo/EPTV estabelecem relações singulares e diretas com cada agência. Nesse
sentido, não são atendidas demandas comerciais de grupos/conglomerados de agências e suas empresas holding.

Fundamentação:
Sobre relacionamento com anunciante direto, ver item 1.1 deste Manual.
Sobre atividades típicas de agência de publicidade e obrigações perante clientes e emissoras,
ver art. 3º da Lei nº 4.680/65, arts. 6º e 15 do Decreto nº 57.690/66.
Normas-Padrão da Atividade Publicitária – itens 3.1.6 e 4.9.

3.6 ANUNCIANTES DO SETOR PÚBLICO

Anunciantes do setor público estão sujeitos a legislação especí� ca.

Fundamentação:
Art. 37, parágrafo 1º da Constituição Federal.
Lei nº 12.232/10.
O credenciamento de fornecedores de atividades complementares (art. 14 da Lei nº 12.232/10)
não se aplica a veículos de comunicação em geral.

41 Práticas Comerciais

3.7 CENP, MELHORES PRÁTICAS E NORMAS-PADRÃO DA ATIVIDADE 
PUBLICITÁRIA

As relações comerciais entre anunciantes e veículos de comunicação, intermediadas por agências de publicidade, 
corretores ou agenciadores autônomos, são regidas por legislação especí� ca e pelas Normas-Padrão da Atividade 
Publicitária.

Fundamentação:
Lei nº 4.680/65, Decreto nº. 57.690/66 e Decreto nº.4563/02.
Normas-Padrão da Atividade Publicitária.
A TV Globo/EPTV pratica as Normas-Padrão da Atividade Publicitária e acata as recomendações
do Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP).

3.7.1 REMUNERAÇÃO DE AGÊNCIAS CERTIFICADAS PELO CENP

A agência titular do Certi� cado de Quali� cação Técnica emitido pelo CENP fará jus ao “desconto-padrão de agência” de 
20% sobre os valores das faturas representativas das exibições que tenha autorizado junto às emissoras componentes da 
TV Globo/EPTV.

Fundamentação:
Art. 3º da Lei nº 4.680/65, art. 7º do Decreto nº 57.690/66, com redação dada pelo Decreto
nº 4563/02, art. 19 da Lei nº 12.232/10.
Normas-Padrão da Atividade Publicitária – itens 1.3, 1.10 a 1.12, 2.5, 4.1 e 5.1.

3.7.2 REMUNERAÇÃO DE AGÊNCIAS NÃO CERTIFICADAS, CORRETORES E AGENCIADORES

A TV Globo/EPTV remunera agências não certi� cadas, corretores e agenciadores autônomos conforme estabelecido nas 
Normas-Padrão da Atividade Publicitária.

Fundamentação: Normas-Padrão da Atividade Publicitária – item 5.1.

3.7.3 ANUNCIANTES DIRETOS

Os clientes diretos não farão jus ao “desconto-padrão de agência”.

Fundamentação:
Art. 11, parágrafo único da Lei nº 4.680/65.
Normas-Padrão da Atividade Publicitária – itens 2.5.1 e 4.3.
Ver item 1.1 deste Manual.

3.7.4 DEL CREDERE

O “desconto-padrão de agência” concedido pela TV Globo/EPTV tem natureza de del credere e torna a agência de 
publicidade solidariamente responsável pelo pagamento das exibições de seus clientes.

Fundamentação:
Art. 17 da Lei nº 4.680/65, item 12 do Código de Ética dos Pro� ssionais de Propaganda.
Art. 698 do Código Civil.
Normas-Padrão da Atividade Publicitária – item 2.4.
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3.8 USO DO SINAL PARA FINS PROMOCIONAIS

A TV Globo/EPTV poderá autorizar ou se opor à utilização do seu sinal de áudio e vídeo para � ns comerciais, promocionais 
e publicitários em locais de frequência coletiva. Se e quando concedida tal autorização, o interessado estará obrigado a 
reproduzir o conteúdo original da programação da TV Globo/EPTV na íntegra, inclusive seus intervalos comerciais, sem 
cortes, interrupções ou inserções.

Fundamentação: Art. 95 da Lei n° 9.610/98.
Consultas a respeito poderão ser encaminhadas ao Atendimento Comercial.

3.9 REGISTRO DE OBRAS PUBLICITÁRIAS

Por exigência legal, a veiculação de qualquer obra publicitária audiovisual está sujeita ao prévio registro perante a Agência 
Nacional do Cinema (ANCINE) e, sendo o caso, ao recolhimento da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria 
Cinematográ� ca (Condecine).

O anunciante deverá fazer constar da claquete de identi� cação o número do respectivo CRT – Certi� cado de Registro de 
Título, atribuído pela ANCINE.

A ANCINE poderá exigir a comprovação do cumprimento das normas aplicáveis.

Fundamentação:
Medida Provisória nº 2.228-1/01, com as alterações da Lei nº. 12.485/11, Lei nº. 10.454/02, e instruções 
normativas baixadas pela ANCINE. www.ancine.gov.br.
O material encaminhado para exibição que não estiver em conformidade com as exigências da ANCINE terá 
sua veiculação recusada ou suspensa. O respectivo faturamento terá curso normal e o anunciante não terá 
direito a crédito, abatimento ou compensação.
Ver itens 1.2 e 1.3 deste Manual.

3.10 EVENTOS E TRANSMISSÕES ESPORTIVAS

A TV Globo/EPTV investe na aquisição de direitos de transmissão de competições esportivas e na realização de coberturas 
do gênero. Além de assumir perante organizações nacionais, internacionais e promotores os riscos empresariais inerentes, 
ela celebra contratos com anunciantes, os quais pretendem, de maneira planejada, obter proveitos publicitários lícitos para 
suas marcas, por meio de patrocínio de transmissões, propriedades de arena e outros formatos comerciais. A TV Globo/EPTV 
repudia o marketing de emboscada e a “carona”.

3.11 MARKETING DE EMBOSCADA E “CARONA”

A TV Globo/EPTV recusar-se-á a proporcionar proveitos publicitários indevidos e ilegítimos, assim entendidos aqueles 
resultantes de ações de “marketing de emboscada”, aproveitamento parasitário ou que visem à chamada “mídia 
espontânea”, obtidos à revelia, mediante a invasão de espaço editorial ou comercial, qualquer que seja a natureza da 
transmissão (jornalística, esportiva, política, religiosa ou cultural). Nesse sentido, a TV Globo/EPTV adotará medidas 
técnicas e legais em defesa de seus direitos e da ética na publicidade.

Fundamentação:
Art. 31 e seu parágrafo único do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.
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Sobre Copa do Mundo da FIFATM, ver Lei nº 12.663/12.
Sobre Jogos Olímpicos Rio 2016TM, ver arts. 6º e seguintes da Lei nº 12.035/09.

3.12 IDENTIFICAÇÃO

A mensagem publicitária deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a reconheça como
tal. Nesse sentido, ela será sempre identi� cada pela marca/empresa responsável.

Fundamentação:
Art. 36 do CDC.
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária – arts. 28, 29 e seu parágrafo único.
Sobre identi� cação da marca/empresa no merchandising, ver item 2.3.2 deste Manual.
Sobre formato jornalístico, ver item 2.2.1 deste Manual.
Sobre insert de “Informe Publicitário” nos pronunciamentos de autoridades, ver item 2.2.3 deste Manual.

3.12.1 TEASER

O comercial/campanha estruturado como teaser dispensará a identi� cação do anunciante. Sua exibição � cará 
condicionada à programação das demais peças da campanha, de modo a permitir que a TV Globo/EPTV disponha de 
informações sobre produto/serviço e demais elementos a serem revelados aos telespectadores.

Fundamentação:
Art. 36 do CDC.
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária – art. 9º e seu parágrafo 2º, e art. 28.

3.13 VAREJO E VENDAS À PRESTAÇÃO

Comercial que divulgue venda à prestação deve indicar, de maneira legível, o preço do produto à vista, número e valor 
das prestações, custo total, taxa de juros e demais encargos � nanceiros a serem pagos pelo consumidor.

Fundamentação:
Arts. 31 e 37 do CDC.
Art. 1º da Lei nº 6.463/77, e, no que couber, a Resolução nº 3.517/07, com a redação dada pela
Resolução nº 3.909/10, ambas do Banco Central do Brasil.
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária – art. 27, parágrafo 3º.

3.14 LÍNGUA PORTUGUESA

A mensagem publicitária adotará a língua portuguesa. Havendo conteúdo em língua estrangeira, a TV Globo/EPTV
poderá solicitar que o anúncio seja vertido ou legendado.

Fundamentação:
Art. 31 do CDC.
Art. 27, parágrafo 6º, “a” do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.
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3.15 PREÇOS ANUNCIADOS

Os preços anunciados devem ser expressos em moeda corrente nacional.

Fundamentação:
Arts. 31, 52, 53 e seu parágrafo 3º do CDC.

3.16 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

A participação de menor de idade em � lme publicitário deverá atender à legislação especí� ca.

Fundamentação:
Art. 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei nº 8.069/90.

Em respeito às crianças e adolescentes, a TV Globo/EPTV: 

a) não contrata ações de merchandising ou publicidade indireta nos conteúdos de produção própria dirigidos ao público infantil;

Fundamentação:
Princípios & Valores da TV Globo no vídeo – item 11.3.
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária art. 37 e seus itens 3 a 5.
Ver item 2.3.3 (a) deste Manual.

b) não exibe em seus intervalos apelos imperativos de consumo nos comerciais de produtos/serviços destinados a crianças 
e adolescentes nem exibe, nos intervalos de programas produzidos ou programados especi� camente para o público infantil, 
comerciais que promovam bilhetes de loteria e equivalentes, armas, munições, produto fumígeros, bebidas alcoólicas e 
outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica; fogos de estampido e de artifício e 
publicações impróprias em razão do conteúdo.

Fundamentação:
Art. 81, inciso VI do ECA e Lei nº 9.294/96.

3.17 ESPETÁCULOS E ENTRETENIMENTO

Comerciais de � lmes, peças teatrais, espetáculos e de entretenimento em geral devem, por exigência legal, informar de 
forma clara, em áudio e/ou vídeo, a classi� cação indicativa o� cial.

Fundamentação:
Art. 220, parágrafo 3º, inciso I da Constituição Federal.
Art. 253 do ECA.
Consultas devem ser endereçadas ao Departamento de Justiça, Classi� cação, Títulos e Quali� cação da 
Secretaria Nacional Justiça.
Esplanada dos Ministérios – Bloco T – Anexo II, 3º andar, sala 322
tel. (61) 2025-3330 – fax (61) 2025-3425 | www.mj.gov.br/classi� cacao.
A TV Globo/EPTV oferece condições especiais para a comunicação de espetáculos culturais e ao entretenimento.
Ver item 2.6 deste Manual.
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3.18 COMERCIAIS DE PRODUTOS SUJEITOS A RESTRIÇÕES LEGAIS

Fundamentação:
Art. 220, parágrafo 4º da Constituição Federal, Lei nº 9.294/96 e Decreto Federal nº 2.018/96.

3.18.1 CIGARROS E DEMAIS PRODUTOS FUMÍGEROS

Em cumprimento à legislação federal, a TV Globo/EPTV não contrata a veiculação de mensagens publicitárias de cigarros e 
demais produtos fumígeros.

3.18.2 BEBIDAS ALCOÓLICAS

A publicidade de bebidas alcoólicas deve conformar-se à legislação e à autorregulamentação especí� cas.

Fundamentação:
Lei nº 9.294/96 e Decreto Federal nº 2.018/96.
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária – Anexo “A” (Bebidas Alcoólicas) e Resolução
nº 01/08; Anexo “P” (Cervejas e Vinhos) e Resolução nº 02/08 – Anexo “T” (“Ices” e Bebidas Assemelhadas)
e Resolução nº 03/08. As mensagens deverão apresentar em áudio e vídeo a “cláusula de advertência” sobre
consumo responsável e de moderação, na forma recomendada pelo CONAR nas resoluções mencionadas.
Princípios & Valores da TV Globo no vídeo – Título 10/Temas Sensíveis – item 10.1.
A TV Globo/EPTV não contrata merchandising de bebidas alcoólicas.
Ver item 2.3.3 (b) deste Manual.

3.18.3 MEDICAMENTOS, TRATAMENTOS E PREVENÇÃO DE SAÚDE

A publicidade de medicamentos deve conformar-se à legislação e à autorregulamentação especí� cas.

Poderá ser veiculado comercial de medicamentos de venda livre, isto é, que independam de prescrição médica. É vedado 
ao laboratório, farmácia ou entidade anunciar medicamento de “tarja vermelha” e “tarja preta”, cuja venda se dê sob 
prescrição médica.

As campanhas institucionais, de utilidade pública, tratamento e prevenção de saúde não poderão proporcionar proveitos 
publicitários diretos ou indiretos em favor de medicamento sujeito a prescrição médica ou a seu fabricante, ainda que tais 
mensagens sejam assinadas por associação pro� ssional ou órgão público.

A TV Globo/EPTV não contrata “comercial ao vivo” para a categoria medicamentos.

Fundamentação:
Lei nº 9.294/96, Decreto Federal nº 2.018/96 e normas federais da Vigilância Sanitária.
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária – Anexo “I”.
Sobre a vedação ao merchandising de medicamentos e tratamentos de saúde, ver item 2.3.3 (c) deste Manual.
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3.18.4 DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

A publicidade de defensivos agrícolas deve conformar-se à legislação e à autorregulamentação especí� cas.

Os comerciais poderão ser alocados exclusivamente na programação dirigida a produtores rurais
e pecuaristas. Consulte o Atendimento Comercial.

Fundamentação:
Art. 8º da Lei nº 9.294/96 e arts. 17 e seguintes do Decreto Federal nº 2.018/96.
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária – Anexo “R”.

3.19 CONCURSOS, SORTEIOS E PROMOÇÕES

A distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio, vale-brinde, concurso ou operação assemelhada, bem como sua 
publicidade, dependem de prévia autorização o� cial, a ser requerida e obtida pelo anunciante.

Além do número da autorização o� cial, o comercial deverá exibir e citar os prêmios prometidos.

Convém consultar a Caixa Econômica Federal, a Susep ou a Secretaria de Assuntos Econômicos, conforme a competência.

Fundamentação:
Lei nº 5.768/71, Lei nº 9.649/98, Medida Provisória nº 2.216-37/01, Decreto-lei nº 70.951/72 e
Portaria do Ministério da Fazenda nº 422/2013
Ver “Comercial múltiplo”: item 2.2.6 deste Manual e Lista de Preços.
Sobre concursos culturais, consulte o Atendimento Comercial.

3.20 ALUSÃO A ENTORPECENTES

Tratando-se de tema sensível, o responsável pela realização da campanha antidrogas deverá obter parecer junto à 
Secretaria Nacional Antidrogas.

Convém consultar a Secretaria Nacional Antidrogas/Ministério da Justiça.
Esplanada dos Ministérios – Bloco A, 5º andar, sala 526, Brasília – DF.
tel. (61) 2025-7200 e fax (61) 2025-7211.

Material de 
exibição

Lista de Preços
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1. TIPO DE MATERIAL

O material para veiculação deve ser entregue somente nos formatos XDCAM-HD 50Mbps, com relação de aspecto 16:9 ou 
XDCAM-SD 50Mbps com relação de aspecto 4:3, conforme tabela abaixo, que vale para todas as exibidoras da EPTV.
• Sempre que o comercial for produzido em alta definição, deve ser entregue apenas em HD.
• No Canal Analógico, o comercial HD será convertido para SD no formato 16:9 Letterbox, que é o mesmo utilizado pela TV 
Globo na exibição dos seus produtos, conforme exemplos da figura ao lado. Dessa forma, as informações contidas dentro 
da Safe Area 16:9 da imagem original serão preservadas tanto na exibição digital quanto na analógica.
• Os comerciais produzidos originalmente em SD continuam a ser recebidos normalmente e serão exibidos na região da 
imagem 16:9, conforme figura abaixo.

• A EPTV aceita até dez comerciais por disco, não sendo aceitos comerciais gravados como clip único. Os comerciais 
gravados em cada disco devem ser de um único formato: todos em SD ou todos em HD. Em cada disco só serão aceitos 
comerciais de um único anunciante e agência.

FORMATO DE MATERIAL
• O material dever ser entregue no seguinte formato: claquete de 5 segundos, black de 2 segundos sem áudio, comercial, e 
black de 2 segundos sem áudio após o comercial.

.

Exibição no canal digital

Exibição no canal digital

Exibição no canal 
analógico

Exibição no canal 
analógico

Comercial HD

Comercial SD

Safe Area 16:9Exibição no canal Analógico

5% da área 16:9 (96 pixels)
3,5% da área 16:9 (76 pixels)

Action Area
3,5% da área 16:9

(38 pixels)

Title Area
5% da área 16:9

(54 pixels)

Exibição no canal digital

Exibição no canal digital

Exibição no canal 
analógico

Exibição no canal 
analógico

Comercial HD

Comercial SD

Safe Area 16:9Exibição no canal Analógico

5% da área 16:9 (96 pixels)
3,5% da área 16:9 (76 pixels)

Action Area
3,5% da área 16:9

(38 pixels)

Title Area
5% da área 16:9

(54 pixels)

Safe Area 16:9
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pode acessar essa trilha de áudio adicional por meio do menu de áudio do televisor. O comercial, quando produzido com o recurso, 
deverá indicar na claquete e seguir o padrão indicado na página 1.
Libras
A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é a linguagem natural, com estrutura e gramática próprias, utilizada por deficientes auditivos para 
a comunicação entre eles e entre surdos e ouvintes. A TV Globo exibe o recurso quando inserido no vídeo durante a produção. O padrão 
brasileiro de transmissão digital ISDB-TB não possui recurso para transmissão de Libras oculta, como ocorre com o Closed Caption 
(legenda oculta).

CONTROLE DE ÁUDIO NA PRODUÇÃO COMERCIAL - PROCEDIMENTOS DE CONTROLE
O nível de áudio das mensagens publicitárias deverá ser ajustado com medidores de loudness em conformidade com a recomendação 
EBU R-128-2011. Existem vários medidores disponíveis no mercado, tanto por hardware quanto por software, e no formato de plug-
ins para os principais softwares de edição. Em princípio, qualquer medidor que se adeque à recomendação EBU R 128 -2011 pode 
ser utilizado.
Seguem alguns exemplos de medidores: Hardware: RTW TM3 (até 5.1), TM7 (até 16 canais), TM9 (até 16 canais), Dolby LM100 (apenas 
estéreo) / Software: TC Electronic LM6 (plug-in para Final Cut Pro, ProTools e outros softwares de edição, até 5.1), TC Electronic LM2 (apenas 
estéreo), Dolby Media Meter, e R128GAIN (Open Source).

2. ENTREGA DIGITAL

3. PRAZOS

Onde entregar
Os materiais para exibição na EPTV podem ser entregues de 2ª a 6ª feira em nossos escritórios, das 9 às 12 horas e das  
14 às 18 horas. Os materiais devem ser identificados, endereçados e entregues com protocolo em nome da área de operações 
comerciais.

Malote
A EPTV oferece aos usuários esta facilidade operacional, porém não se responsabiliza por atrasos causados pelas empresas 
do setor de serviços.

Prazo máximo para compra/exibição
Por necessidade de análise técnica, ética, comercial e transcrição dos materiais, a EPTV exibirá comerciais obedecendo o 
seguinte cronograma:

A partir de 9 de maio de 2016 a TV Globo adotará a “Entrega Digital” dos materiais comercializados pelas Origens de Venda 
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Recife e Globo Sul.
O comercial será recebido em arquivo, através dos players já homologados pela TV Globo: Adstream, Adtoox, A+V Zarpa e 
Casa Vaticano. A responsabilidade pela distribuição dentro da rede de emissoras será da Globo.
Neste momento, o modelo não será aplicado para os Clientes Locais da EPTV, que terão um cronograma de 
implantação divulgado oportunamente. Portanto, nas exibidoras EPTV o material físico continua sendo 
recebido em XDCAM.

ACESSIBILIDADE
Closed Caption
Esta tecnologia permite que deficientes auditivos acompanhem os diálogos e falas de programas e comerciais produzidos/
transmitidos com este recurso, por meio de legendas inseridas no vídeo. O telespectador pode acessar o recurso acionando 
a tecla CC ou por meio do menu do televisor.
Existe a possibilidade de transmissão do Closed Caption em todas as exibidoras EPTV, tanto na transmissão analógica quanto 
na digital. O comercial, quando produzido com o recurso, deverá informar na claquete e seguir o padrão indicado na página 
1. Sugerimos a utilização de um logo identificando o recurso, que deverá ser inserido no início do comercial por pelo menos 
5 segundos.
Audiodescrição
A audiodescrição permite que deficientes visuais acompanhem as cenas sem diálogo e falas de programas e comerciais produzidos 
com esse recurso, por meio da narração dessas cenas em uma trilha sonora adicional na transmissão digital (HDTV). O telespectador 

VÍDEO HD - XDCAM-HD VÍDEO SD - XDCAM-SD

FORMATO MXF Op1a, MPEG-2 4:2:2, 50 Mbps, 1920x1080, 59.94i IMX MXF Op1a, MPEG-2, 50Mbps, 720x486, NTSC, 59.94i  

Relação de Aspecto 16:9 4:3

Safe Area 16:9 EBU R-95 (tech.ebu.ch/docs/r/r095.pdf) -

Safe Action Area 90% da área 16:9 88% da área 4:3

Closed Caption Somente norma EIA-708 (informação contida no VANC) Somente norma EIA-608 (linha 21)

Logo CC Tempo de exibição mínimo sugerido: 5 segundos Tempo de exibição mínimo sugerido: 5 segundos

*Os recursos de Closed Caption e Audiodescrição, quando 
utilizados, devem ser indicados na claquete. O texto do Closed 
Caption deve ser encerrado com o comando “Clear Screen”.

ÁUDIO

Resolução 24 bits

Faixa de Frequências 20Hz a 20 kHz

Conteúdo do Canal 1 PGM estéreo L

Conteúdo do Canal 2 PGM estéreo R

Conteúdo do Canal 3 SAP L ou PGM L (preenchimento obrigatório do canal)

Conteúdo do Canal 4 SAP R ou PGM R (preenchimento obrigatório do canal)

Conteúdo do Canal 5 Sem áudio

Conteúdo do Canal 6 Sem áudio

Conteúdo do Canal 7* Audiodescrição L ou PGM L (preenchimento obrigatório do canal)

Conteúdo do Canal 8* Audiodescrição R ou PGM R (preenchimento obrigatório do canal)

LOUDNESS

Norma EBU R-128-2011

Nível Médio
Programme Loudness: -23 
LUFS, com tolerância de 0 LU 
para cima e 1 LU para baixo

Faixa de Loudness
Loudness Range (LRA): a faixa 
de Loudness deve ser limitada 
a, no máximo, 8 LU

Pico Real Máximo True Peak Max: limitado a, no 
máximo, -3 dBTP

CONFIGURAÇÃO DO DISCO XDCAM

Time Code Type Configurado para Drop-Frame

Data Item Out ATIVADA através do XDCAM Drive Utility em Setup\User Settings

área de metadados Reservada para uso futuro da TV Globo e não deve conter nenhuma informação

Audio Data Mode DESATIVADA através do XDCAM Drive Utility em Setup\User Settings para todos os canais de áudio

Firmwares e Codecs Devem ser mantidos atualizados em todos os equipamentos

EXIBIÇÃO NO FORMATO 16:9 LETTERBOX NO CANAL ANALÓGICO
A Globo adotou em todo o Brasil a down conversão no formato 16:9 Letterbox na transmissão 
analógica, conforme figura ao lado. Dessa forma, todo o conteúdo produzido em HD será 
exibido sem cortes no canal analógico.
A adoção desse formato faz parte das recomendações do Gired (Grupo de Implantação do 
Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV), consolidadas na Portaria 
378, de 22 de janeiro de 2016, do Ministério das Comunicações, que trata da alteração do 
cronograma para o desligamento do sinal analógico de TV. Canal analógico (conteúdo em 16:9 letterbox)
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5. SUBSTITUIÇÃO

As substituições de materiais estão sujeitas aos mesmos prazos e condições do item 3.  

Atenção
 
• Para maior segurança do anunciante, a EPTV solicitará a imediata substituição caso verifique a perda de qualidade do 

material em exibição. 
• Não existe Globoexpress para alterações de títulos. 

Consulte Manual de Práticas Comerciais da EPTV. 

6. FALTA, ATRASO OU MATERIAL FORA DAS ESPECIFICAÇÕES 

Falta de material, material defeituoso, atraso na entrega ou em desacordo com as práticas comerciais implicam o 
faturamento sem crédito do tempo reservado. 
Consulte o Capítulo 1 deste manual.

7. TÍTULOS COMERCIAIS

Os títulos dos comerciais deverão ser fornecidos no ato da compra da mídia. Não sendo possível, os mapas de compra 
deverão conter legendas de cada inserção programada, definidas nos prazos constantes nos itens 3 e/ou 8.

8. DEFINIÇÃO OU ALTERAÇÃO DE TÍTULO – MATERIAIS JÁ EM 
PODER DA EPTV 

Definição ou solicitação 
de alteração de título de 
material até as 16h

Exibe a 
partir de

2ª feira 3ª feira

3ª feira 4ª feira

4ª feira 5ª feira

5ª feira 6ª feira

6ª feira Sáb., dom. ou 2ª

Definição ou solicitação 
de alteração de título de 
material até às 12h(*) 

Exibe a 
partir de

2ª feira 3ª feira

3ª feira 4ª feira

4ª feira 5ª feira

5ª feira 6ª feira

6ª feira Sáb., dom. ou 2ª

Comprando/veiculando na praça de venda Veiculando fora da praça de venda1

*Para as agências que definam títulos através do SIS.COM o prazo é até as 16 horas.
Observação.: Na semana em que houver feriado, este cronograma sofrerá alteração.

Solicitação de alteração 
e entrega de material 
até as 16h de

Exibe a 
partir de

2ª feira 3ª feira

3ª feira 4ª feira

4ª feira 5ª feira

5ª feira 6ª feira

6ª feira Sáb., dom. ou 2ª

ATENDIMENTO HORÁRIO

 De 2ª  a 6ª feira das 16h às 21h

Solicitação de alteração 
e entrega de material 
até as 16h de

Exibe a 
partir de

2ª feira 6ª feira

3ª feira Sáb. ou dom. ou 2ª

4ª feira 3ª feira

5ª feira 4ª feira

6ª feira 5ª feira

4. GLOBOEXPRESS

O Globoexpress é um plantão operacional para situações 
emergenciais de entrega de materiais em horários
diferenciados. As agências que optarem por fazer uso da 
facilidade pagarão R$ 4.000,00 para cada comercial
entregue e mais a taxa de distribuição para cada 
exibidora.

Condições:

• É necessário o acerto prévio com as equipes de Atendimento Comercial ou Operações Comerciais das praças de venda 
até as 15 horas do último dia útil que antecede a exibição.

• A exibição de segunda a sexta-feira é feita a partir do Encontro (FATI) e no sábado a partir do Praça TV 1ª Edição (PTV1).
• Para exibições anteriores a esses programas, a agência/cliente deverá optar por outro material em poder das 

exibidoras.
• O cliente poderá determinar antecipadamente um material reserva (já em poder da exibidora), que será exibido caso o 

material definido não seja entregue ou esteja em desacordo com as normas comerciais.
• Não havendo material reserva, a veiculação será faturada normalmente, sem direito a crédito.
• O Globoexpress atende a todos os setores da economia, mas para prevenir o mau uso dessa facilidade, com disputas 

predatórias de preços e promoções, os roteiros comerciais que envolvam ofertas ou textos de comunicados que não se 
destinem à venda de produtos e serviços deverão ser entregues até as 15 horas do dia útil que antecede a exibição.

• Os números de Certificado de Registro de Título (CRT) dos comerciais negociados para entrega através do Globoexpress 
deverão ser fornecidos até as 15 horas do último dia útil que antecede a exibição.

Comprando/veiculando na praça de venda Veiculando fora da praça de venda1

1 Quando for negociada a entrega do material direto na exibidora, é necessário enviar cópia com claquete à praça de venda até as 16 horas do dia útil que antecede a 
exibição. O comercial não será exibido sem o envio desse item.

Observação.: na semana em que houver feriado, este cronograma será alterado e divulgado.
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13. RETIRADA DO MATERIAL

O material ficará à disposição da agência ou cliente para ser retirado na praça de venda em um prazo de 60 dias, a contar 
da última exibição. Após esse prazo, as emissoras da EPTV não estarão obrigadas a manter o material em depósito, ficando 
autorizadas pela agência e/ou cliente a proceder à desmagnetização e à inutilização do(s) material(is), independentemente 
de consulta.

14. MATERIAL PARA CARACTERIZAÇÃO DE PATROCÍNIO

As informações referentes aos materiais para caracterização de patrocínio da programação de linha constam na Lista de 
Preços.

15. INFORME PUBLICITÁRIO

A tarja INFORME PUBLICITÁRIO deve ser inserida durante toda a duração do comercial, no canto superior esquerdo 
ou direito, no tamanho equivalente a 1/3 da largura do vídeo aproximadamente, em duas linhas e em caixa-alta. 
Recomendamos a utilização de border ou shadow, que podem possibilitar melhor leitura em relação às imagens de fundo. 
As informações referentes a informe publicitário constam do Manual de Práticas Comerciais da EPTV.

9. IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL - CLAQUETE

• Cada claquete deve conter pelo menos as seguintes informações: agência, cliente, produto, marca, data, título/versão 
(máximo de 26 caracteres), duração, produtora, número do CRT (Certificado de Registro de Título) e indicação sobre a 
presença de Closed Caption, SAP e Audiodescrição.

• A claquete deverá respeitar a Safe Area 16:9.

• Recomendamos fortemente a utilização da claquete monocromática (fundo branco e caracteres pretos), bem como a 
fonte sans-serif de tamanho igual ou superior a 12px e com espaçamento mínimo de 6px entre as linhas para que seja 
legível tanto nos sistemas HD quanto nos SD.

Observação: O título/versão e a duração dos comerciais constantes das claquetes deverão ser idênticos aos dos mapas de 
compra. O título das claquetes deve ser alterado quando os materiais de exibição forem trocados, evitando-se a duplicidade 
de materiais.

10. NÚMERO DE MENSAGENS POR MATERIAL DE EXIBIÇÃO 

Poderão ser gravados até 10 (dez) comerciais por disco. Visando a segurança na veiculação dos materiais, as seguintes 
orientações deverão ser respeitadas: 

• Em cada disco só serão aceitos comerciais de um único anunciante e agência. 

• Todos os comerciais de um mesmo disco deverão ser do mesmo formato HD ou SD, até o limite de 10 por disco. 
• Não serão aceitos comerciais gravados em sequencia como um clipe único.

11. CLOSED CAPTION, AUDIO STEREO E TECLA SAP

Na EPTV existe a possibilidade de transmissão de comerciais em Closed Caption (utilizar padrões citados na pág. 53), 
em áudio estéreo ou tecla SAP. Se o anunciante optar pelo uso de algum desses recursos, a claquete do material deve 
identificar sua utilização.

12. REUTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Caso a agência/cliente decida reutilizar um material já veiculado, a nova compra e/ou definição de título deverá ser 
efetuada em até 30 dias a contar da última exibição. Além disso, o início da nova veiculação não poderá ultrapassar 60 dias 
da data da compra.



Patrocínio
Uma cota local 
por programa
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1. BASE PARA CÁLCULO
 
De 2ª a 6ª feira – 22 dias; de 2ª feira a sábado – 26 dias; programação semanal – 4,33 dias.

2. AQUISIÇÃO MÍNIMA 

A aquisição mínima estabelecida para compra/renovação não poderá ser inferior a 3 meses.

3. RENOVAÇÕES

Renovações dos patrocínios deverão ser informadas até 30 dias antes da última veiculação contratada. Após esse prazo, 
deixa de existir a prioridade, ficando a cota disponível para negociação com outro cliente.

4. COMPOSIÇÃO DAS CARACTERIZAÇÕES

As caracterizações dos patrocínios (Aberturas/Encerramentos) da programação de linha deverão seguir as seguintes 
orientações:

VÍDEO ÁUDIO
• Duração de 7 segundos de imagens com movimento.
• Não serão permitidas imagens de atores com 

movimentos labiais.
• O material não poderá apresentar mais do que uma 

marca/produto.
• Caso o programa seja patrocinado por uma linha de 

produtos, as imagens não poderão dar destaque a 
nenhum produto particularmente; a ênfase deve ser 
apenas na linha de produtos.

• Máximo de 12 palavras.
• Citação da marca (ou nome do cliente) mais slogan.
• Identificação do anunciante ou marca no início do 

texto.
• Se mais de uma palavra for usada para designar 

uma marca ou produto, serão contabilizadas 
individualmente.

• Caso o texto apresente números ou siglas, estes 
serão computados por elementos, isoladamente.

• Se o programa for patrocinado por linha de produtos, 
poderá haver menção apenas da linha de produtos.

Não será aceita multiplicidade nas caracterizações.

5. OFERTAS NAS CARACTERIZAÇÕES

Os patrocinadores de programas de linha com cotas locais poderão fazer ofertas/promoções em áudio e/ou vídeo nas suas 
caracterizações de abertura e encerramento.

Essa possibilidade é válida somente para os patrocínios dos programas de linha exibidos na faixa diurna (com encerramento 
até as 18 horas). Nos telejornais e programas esportivos compreendidos nessa faixa e nos programas após as 18 horas, não 
será permitida a veiculação de ofertas/promoções nas caracterizações de patrocínios.
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6. TRILHAS SONORAS

O patrocinador poderá utilizar o tema musical da sua campanha nas vinhetas de patrocínio, desde que orquestrado, sem 
vocal e integrando-se à trilha sonora nos programas com uma única cota de patrocínio. 

Para o patrocinador que não disponha de um tema musical que identifique a sua marca e/ou campanha, será utilizada a 
trilha sonora do programa, com arranjo musical diferenciado

7. ENTREGA, TROCA E REUTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Mensalmente, os anunciantes da EPTV poderão trocar suas caracterizações sem ônus adicional. Substituições com prazos 
inferiores, porém, só poderão ser feitas sob consulta à área de operações comerciais. 
Sendo possível, a troca incidirá em custo para o anunciante. 
Prazo para troca de material das caracterizações de patrocínio:  

• Vinhetas: 3 (três) dias úteis de antecedência da data de veiculação. 
• Inserts: 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data de veiculação. 

Caso a agência e/ou cliente decida reutilizar as vinhetas de patrocínio, a nova compra ou definição de título deverá ser 
efetuada em até 30 dias a contar da última exibição, desde que o material original esteja em poder da exibidora. Findo este 
prazo, as vinhetas de patrocínio serão apagadas. 
Para atender às veiculações posteriores, deverá ser solicitada uma nova produção. 
O material ficará à disposição da agência ou cliente para ser retirado na praça de venda em um prazo de 60 dias, a contar 
da última exibição. 

8. INTERNET – ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAL

Para orientações sobre o tamanho e o peso dos formatos comerciais, bem como o prazo de implementação das peças, favor 
consultar: atendimento.portal@eptv.com.br. Devem ser observadas todas as orientações constantes no Manual de Práticas 
Comerciais para internet.

Observações 
Importantes

Lista de Preços
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1. PERÍODO OPERACIONAL

Os valores constantes das Listas de Preços das emissoras componentes da EPTV referem-se à venda à vista. No entanto, a 
título de análise de documentação, a EPTV aceitará, sem ônus para o cliente, pagamento até o dia 15 do mês subsequente 
ao de veiculação.

2. VIGÊNCIA DA LISTA DE PREÇOS

Os preços a serem faturados aos anunciantes correspondem àqueles aplicáveis no momento da exibição das mensagens 
publicitárias, e não no da compra. 
Assim, os valores previstos nesta Lista de Preços serão faturados para os anunciantes quanto às veiculações ocorridas 
dentro exclusivamente de seu período de vigência.
Caso as exibições ocorram após o término do período de vigência desta Lista de Preços, os valores a serem faturados 
corresponderão àqueles previstos na nova Lista de Preços, que sucederá a presente, ainda que as compras tenham sido 
realizadas antecipadamente. Nessa hipótese, os valores serão automaticamente atualizados com base na nova Lista de 
Preços, mantidas inalteradas as demais condições originais de negociação.

Poderão ser necessárias alterações na Lista de Preços dentro de seu período de vigência, caso em que serão 
aplicadas as mesmas disposições contempladas neste item.

3. DURAÇÃO DE COMERCIAIS

A EPTV aceita comerciais que atendam às seguintes orientações:

• Duração igual ou múltipla de 15 segundos, exceto no programa Jornal Nacional. 
• Duração igual ou múltipla de 30 segundos, no programa Jornal Nacional. 
• Duração superior a 60 segundos: 

 - Não é aceita nos telejornais Bom Dia Brasil, Bom Dia Praça, Jornal da EPTV 1ª e 2ª Ed, Globo Esporte, Jornal   
Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo; 

 - Para os demais programas, os comerciais devem ser submetidos à apreciação prévia do atendimento comercial da 
EPTV, mediante o envio de roteiros. 

• Comerciais com duração fora dos padrões acima não serão exibidos, e os espaços reservados serão faturados, sem 
crédito.  

4. INTERVALO DETERMINADO
 
A exibição de comerciais em intervalos determinados depende de disponibilidade técnica e facilidades operacionais. 
A determinação do intervalo não leva em conta a eventual existência de break exclusivo no programa.  
Para a alocação de comerciais em intervalos determinados, incidirá sobre o preço do comercial defi nido nas Listas de 
Preços um acréscimo de 30%.  

Observação – Na eventual impossibilidade técnica ou de programação, o comercial poderá ser veiculado em qualquer 
outro break e validado como exibido sem a incidência de 30%.  Consulte o Manual de Práticas Comerciais da EPTV.  
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HIPÓTESES DE COMERCIAL MÚLTIPLO

ALÍQUOTA 
Aplicada sobre o preço definido na 
Lista de Preços para o comercial a ser 
exibido, considerada a secundagem 
respectiva. Incidirá sobre cada 
anunciante, marca, produto ou serviço. 
Enquadrada em mais de uma hipótese, 
as alíquotas incidirão cumulativamente.

a) do varejo, que, simplesmente, mencione promoção criada pela indústria para 
venda de produto/serviço. 40%

b) de produto/serviço ofertado para compra conjunta com outro produto/
serviço, mediante pagamento de preço adicional, independentemente de 
explicitação de quaisquer atributos.

40%

c) que divulgue o(s) código(s) de operadora(s) de telefonia além do telefone do 
anunciante. 40%

d) em que o consumidor estiver obrigado a usar exclusivamente determinada 
instituição financeira ou cartão de crédito/débito. 40%

e) do varejo, que, simplesmente, mencione promoção criada pela indústria para 
venda de produto/serviço quando o varejista for exclusivo. 20%

f) de concursos, sorteios e promoções em que houver explicitação de atributo(s) 
ou adjetivação do(s) respectivo(s) prêmio(s)/brinde(s), ou, ainda, proveito(s) 
publicitário(s) para anunciante, marca, produto/serviço.

20%

g) em que houver citação em áudio e/ou vídeo da marca de rede social ou 
qualquer outra referência a ela. 40%

h) do comércio, em que a alusão a produto, serviço, marca ou empresa não 
contenha os apelos publicitários do fabricante/prestador de serviço em áudio 
e/ou vídeo.

ZERO

i) em que houver simples menção a endereço eletrônico do próprio anunciante. ZERO

j) qualquer outra hipótese não enquadrada nos itens anteriores. 40%

5. CÁLCULOS COMERCIAIS
 
Os coeficientes para cálculo dos comerciais de 45” e 60” são 1,50 e 2,00 dos comerciais de 30”, respectivamente. 

6. COMERCIAL MÚLTIPLO 

Comercial múltiplo é aquele que proporciona em áudio e/ou vídeo proveitos publicitários em favor de mais de um 
anunciante, marca, produto ou serviço, mesmo que não haja explicitação de atributos [item 2.2.6 do Manual de Práticas 
Comerciais. Na defesa de seus interesses e preservação da qualidade e eficiência dos intervalos, as exibidoras da EPTV 
adotarão critérios específicos para avaliar as hipóteses em que a multiplicidade será admitida e, quando for, ensejará 
cobrança de preço diferenciado, calculada nas seguintes bases:
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7. COMPRA ELETRÔNICA – SIS.COM 

O SIS.COM permite às agências:

• autorizar a veiculação de campanha na EPTV após a negociação com o atendimento comercial; 
• receber, por via eletrônica, toda a documentação referente ao negócio (inserções encaixadas, pendências, falhas etc.); 
• defi nir, trocar, consultar e solicitar devolução de materiais; 
• solicitar geração de comerciais (de segunda a sexta-feira até as 16 horas); 
• enviar mapas de compra; 
• consultar espaços comerciais para um período de até 30 dias; 
• consultar informações operacionais através do SIS.COM ou no site negocios.redeglobo.com.br.

Consulte o atendimento comercial da sua praça de venda: siscom.redeglobo.com.br
e-mail: lauter.scandiuzzi@eptv.com.br

8. COMPROVANTES DE EXIBIÇÃO

Desde 1997, a EPTV não fornece comprovantes de exibição. Agências e anunciantes podem obter essa informação através 
de serviços de fi scalização de comerciais disponíveis no mercado.



EPTV CAMPINAS
Tel.: (19) 3776-6527 / 2138-6527
Fax: (19) 3776-6497

EPTV RIBEIRÃO
Tel.: (16) 3601-3440 / 2111-3440
Fax: (16) 3601-3445

EPTV CENTRAL
Tel.: (16) 3363-6443 / 2107-6443
Fax: (16) 3363-6445

EPTV SUL DE MINAS
Tel.: (35) 2106-6443
Fax: (35) 2106-6445

negocios.eptv.com.br


