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ANEXO "C" 

DOS PLANOS DE INCENTIVO 

 

Os normativos dispostos neste Anexo referem-se aos planos de incentivo instituídos por veículos de 
comunicação, tratados nos itens 4.1, 4.1.1, 4.2 e 4.106 das Normas-Padrão. 

Neste documento, as agências de publicidade são designadas, simplesmente, como "agências"; os 
veículos de comunicação como "veículos" e os planos de incentivo como "incentivo": 

1. O incentivo como melhor prática é instrumento lícito e legal e terá como propósito o 
desenvolvimento do mercado publicitário, a qualificação técnica e profissional da agência, 
objetivando sempre a excelência dos serviços que ela presta tanto ao veículo quanto a anunciantes. 

2. O incentivo é iniciativa unilateral do veículo, dirigido unicamente à pessoa jurídica da agência, 
sendo indevida a ingerência externa de qualquer tipo, inclusive do CENP. Dado o seu caráter de 
liberalidade, o veículo está livre para configurar o respectivo plano, bem como para e não apenas: 
estabelecer critérios, objetivos, metas, âmbito, metodologia de aferição, duração, condições para 
habilitação, inclusão e exclusão de agência, e estipular os frutos, que poderão ser ou não de natureza 
monetária. 

3. O incentivo vincula tão-somente o veículo instituidor e a agência por ele habilitada, sem que dessa 
relação empresarial resulte ônus para os clientes-anunciantes, os quais, por definição, não são parte 
dela. 

4. As recomendações de mídia da agência basear-se-ão na boa técnica, prevalecendo esta sobre o 
escopo do incentivo, ressalvado sempre o direito de escolha do anunciante. 

5. Os frutos proporcionados pelo incentivo constituem receita da agência, a ser regularmente 
escriturada e oferecida à tributação. 

6. É lícito ao cliente indagar se a agência participa ou não de planos de incentivo, assim como, é lícito 
à agência e ao veículo guardar, nos termos da lei, sigilo acerca de valores recebidos e pagos, e dos 
critérios para a concessão de incentivos. 

                                                

6 Atual redação do item 4.8 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária 


