
 

SINDICATO DOS JORNALISTAS DE MATO GROSSO 

Filiado à Fenaj-Federação Nacional dos Jornalistas e à CUT - CNPJ:03.990.454/0001-45 

Gestão “Sindicato é pra lutar”– 2017/2018 

 

Assessoria de imprensa 

Hora de trabalho para a elaboração de projeto e o atendimento de conta, que pode englobar 

as seguintes atividades: reunião de briefing, planejamento, produção, textos, relacionamento 

com a imprensa e fechamento/avaliação - R$ 350 

Atendimento (contato com a imprensa no local) e cobertura (texto com envio à mídia ou 

veículo do contratante) em eventos e coletivas (período máximo de 5h) - R$ 700 + Transporte 

e Alimentação por conta do cliente (de segunda-feira a sábado) e R$ 1.400 (domingos e 

feriados). 

Para trabalhos contratados por período de 30 dias - R$ 5.109,86 

Redação de artigos (por lauda de 1.400 caracteres) - R$ 345,90 

Redação de discursos por lauda (tempo médio de leitura/lauda – 2,5 minutos) - R$ 414,31 

 

Diagramação/Webdesign e Projeto Gráfico 

Diagramação (por página) 

Standard - R$ 235,66 

Tablóide - R$ 181,18 

Revista - R$ 152,04 

Cartilha (Formato A5) - R$   86,15 

Veículo Eletrônico (atualização de página) - R$ 235,66 

 

Projeto Gráfico (por página) 

Standard - R$ 838,19 

Tablóide - R$ 655,04 



Revista (por página) - R$ 534,68 

Veículo Eletrônico (Criação de página) R$ 779,21 

 

Fotojornalismo 

Editorial (veículos) ou institucional (empresas e poder público +50%) 

Saída 3 horas - R$ 407,39 (Editorial) / R$ 611,08 (Institucional) 

Saída 5 horas - R$ 714,87 (Editorial) / R$ 1.072,26 (Institucional) 

Diária viagem - R$ 500,00 (Editorial) / R$ 1.000,00 (Institucional) 

 

Tabela de venda de fotos para utilização jornalística (milo e capa) 

Jornal 

R$ 269,25 (Miolo/Editorial) / R$ 403,87 (Miolo/Institucional) 

 R$ 845,58 (Capa/Editorial)  / R$ 1.268,37 (Capa/Institucional) 

Revista 

R$ 269,25 (Miolo/Editorial) / R$ 403,87 (Miolo/Institucional) 

R$ 1.268,37 (Capa/Editorial) / R$ 1.902,55 (Capa/Institucional)        

Site 

R$ 269,25 (Editorial) / R$ 403,87 (Institucional) 

 

Livros didáticos (unidade de foto) 

R$ 459,97 (Página dupla/Editorial) / R$ 919,94 (Capa/Editorial) 

R$ 689,95 (Página dupla / Institucional) R$ 1.379,90 (Capa/Institucional) 

PS: Para utilização em livros comerciais cobrar 50% sobre os valores acima. 

 

Anúncios de publicidade 

Jornal - R$ 1.355,70 (Uma página) / R$ 1.925,85 (Página dupla)   

Revista - R$ 1.737,07 (Uma página) / R$ 2.506,15 (Página dupla)   



Institucional - R$ 3.759,23 

Outdoor - R$ 7.025,00 

PS: Valores para licenciamento por período de 6 meses. 

Importante: Os valores da primeira tabela Fotojornalismo referem-se apenas às saídas e foram 

atualizados de acordo com os índices de reajuste alcançados pelo Sindjor/MT em seu Acordo 

Coletivo 2017/2017 (3.99% de reajuste + 5% de ganho real). Utilize o Modelo para elaboração 

de orçamento de trabalho fotográfico para calcular seus custos adicionais. 

1 - O preço sugerido na tabela, no caso de fotos ("saída"), institucional ou editorial, é o valor 

da compra do direito de utilização, não incluindo os custos de produção (material, tratamento 

de imagem, transmissão de imagem, credenciamento, transporte, alimentação, seguro de 

viagem obrigatório, hospedagem etc.) e o imposto de renda, que correrão por conta do 

cliente. 

2 - Para fotografias realizadas no horário noturno, entre 21h e 6h, adicionar 50%. 

3 - Para trabalhos aos domingos e feriado, adicionar 100%. 

4 - O valor das fotografias realizadas para divulgação será calculado com base no valor 

institucional da tabela. 

5 - Para a garantia de direitos, o autor deve identificar a sua obra. 

6 - São ilegais os créditos de "divulgação", "banco de dados" e outros que não identifiquem o 

autor da obra. 

 

Ilustração Editorial e Institucional 

Ilustração editorial - Veículo Impresso 

Capa - R$ 1.031,35 (Ilustração P/B) / R$ 1.378,51 (Ilustração COR)   

Página dupla - R$ 1.378,51 (Ilustração P/B) / R$ 1.838,44 (Ilustração COR)   

Página simples - R$ 696,86 (Ilustração P/B) / R$ 921,11 (Ilustração COR)   

1/2 página - R$ 458,66 (Ilustração P/B) / R$ 691,78 (Ilustração COR)   

1/4 página - R$ 344,62 (Ilustração P/B) / R$ 414,31 (Ilustração COR)   

Selo (vinheta) - R$ 459,92 (Ilustração P/B) / R$ 576,48 (Ilustração COR)   

Página HQ / Arte - R$ 344,62 (Ilustração P/B) / R$ 459,92 (Ilustração COR)   

Página HQ / Texto - R$ 344,62 

Internet - R$ 229,82 (Ilustração P/B) / R$ 459,92 (Ilustração COR)   



Ilustração Institucional - Veículo Impresso 

Capa - R$ 1.149,00 (Ilustração P/B) / R$ 1.723,14 (Ilustração COR)   

Página dupla - R$ 2.298,36 (Ilustração P/B) / R$ 3.447,54 (Ilustração COR)   

Página simples - R$ 1.378,51 (Ilustração P/B) / R$ 1.838,44 (Ilustração COR)   

1/2 página - R$ 691,78 (Ilustração P/B) / R$ 921,11 (Ilustração COR)   

1/4 página - R$ 459,92 (Ilustração P/B) / R$ 691,78 (Ilustração COR)   

Selo (vinheta) - R$ 691,75 (Ilustração P/B) / R$ 921,11 (Ilustração COR)   

Página HQ / Arte - R$ 576,94 (Ilustração P/B) / R$ 807,08 (Ilustração COR)   

Página HQ / Texto - R$ 459,92   

 

Criação de Personagem  

R$ 6.895,09 a R$ 22.984,91 

 

Criação de Logotipo  

R$ 4.599,26 a R$ 22.984,91 

PS: Os valores constantes nesta tabela Ilustração Editorial e Institucional foram fixados a partir 

de pesquisa feita com cartunistas de todo o país e junto às Associações Regionais de 

Cartunistas, com o apoio do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo. 

 

Repórter Cinematográfico 

Equipamento (EQ) da empresa / Equipamento (EQ) próprio 

Saída de 5h - R$ 714,87 (EQ Empresa) / R$ 1.714,87 (EQ Próprio) 

Hora Extra - R$ 357,43 (EQ Empresa) / R$ 357,43 (EQ Próprio) 

 

Texto - Pauta - Revisão - Tradução 

Reportagem para qualquer mídia - lauda com 1.400 caracteres (70 toques) com espaços 

Com uma fonte  - R$ 192,02 

Com duas ou três fontes (mais 25%) - R$ 240,02 



Com quatro ou mais fontes (+ 50%) - R$ 288,03 

Texto comercial - lauda com 1.400 caracteres (70 toques) com espaços – R$ 338,19 

 

Edição (preço por página) 

Standard - R$ 535,14 

Tablóide / Revista - R$ 267,57 

Veículo Eletrônico (+30%)  - página com 1.400 caracteres, incluindo espaços) - R$ 347,84 

 

Pauta 

Pauta com até 3 contatos prévios - R$ 306,61 

Pauta com mais de 3 contatos prévios (+ 30%) - R$ 398,59 

 

Revisão 

Preço por lauda com 1.400 caracteres com espaços - R$ 161,39 

PS: Cobrar 30% a mais no caso da segunda leitura com emendas. Em caso de o texto estar 

escrito em mais de um idioma, acrescentar ao valor da lauda lida 60%. Para saber o preço da 

revisão por página, multiplique este valor por 10 para standard;  5 para tablóide; 3 para 

revista; 1,5 para cartilha (A5). Esses fatores de multiplicação contemplam o número médio de 

laudas por página com fotos e/ou com ilustrações. 

 

Tradução  

Tradução por lauda com 1.400 caracteres - R$ 300,00 


