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A Globo apresenta o seu catálogo de Campanhas 
de Vídeo 2017/2018.

São 20 campanhas temáticas, com 39 filmes, 
que contemplam assuntos diversos, incluindo: 
saúde, bem-estar, segmento infantil, consciência 
no trânsito, educação, carreira profissional, 
automobilismo, reformas e decoração, mulher, 
esportes, terceira idade, mercado pet, moda, meio 
ambiente, agronegócio e saúde bucal.

O catálogo também conta com dez datas 
promocionais: Dia do Agricultor, Dia dos Pais, Dia 
do Veterinário, Dia das Crianças, Dia do Médico, 
Volta às Aulas, Dia da Mulher, Dia Mundial da 
Saúde, Dia das Mães e Dia dos Namorados.

As campanhas de vídeo representam oportunidades 
exclusivas para que anunciantes de todo o Brasil 
possam se aproximar de seu público por meio da 
Globo e de suas 123 emissoras da rede.

Principais diferenciais*:
•  campanhas sem custo de produção para o 

patrocinador;
•  direito de exclusividade dos vídeos nos 

mercados adquiridos;
•  campanhas válidas para exibição nas 123 

emissoras da Globo;
•  período de exibição de acordo com a estratégia 

do patrocinador;
•  valores adequados ao tamanho da verba do 

anunciante.

*Consulte as observações nas páginas 28 e 40.

OPORTUNIDADES 
PARA VERBAS 
PUBLICITÁRIAS 
DE TODOS OS 
TAMANHOS, 
EM TODO O BRASIL. 
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A SAÚDE DOS 
ALIMENTOS

• Pão com queijo 
 Pão com queijo. 
 Uma dupla cheia de saúde. 
 Dão mais energia e ajudam a fortalecer os ossos.
 Oferecimento...

• Leite e biscoito 
 Leite e biscoito. 
 Uma dupla cheia de saúde.
 São fontes de vitaminas e fibras que ajudam  

na digestão.
 Oferecimento...

• Tapioca e manteiga 
 Tapioca e manteiga. 
 Uma dupla cheia de saúde. 
 Dão aquela força para começar e terminar o dia. 
 Oferecimento...

* Três filmes de 15”, sendo 10” de conteúdo + 5” de assinatura do 
patrocinador.

• 73% dos brasileiros estão 
dispostos a pagar qualquer 
preço pela saúde.

• 46% dos brasileiros 
procuram manter uma dieta 
balanceada.

• 83% dos consumidores que 
se consideram saudáveis 
assistiram à Globo nos 
últimos sete dias.

Target Group Index BrY17w1+w2  
(ago.15-jun.16) V1.0.

SAUALI
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ASSIM QUE
SOU, REAL

• Posso. Faço. Refaço. Ensino. Suspiro. Quero e 
realizo. Cuido. Choro e amo. Plural e doação. 
Ternura e poder. Assim que eu sou, mulher real. 

 Oferecimento…

* Um filme de 30”, sendo 23” de conteúdo + 7” de assinatura do 
patrocinador.

• 54% das mulheres se 
preocupam muito consigo 
mesmas e 60% delas 
afirmam gastar muito com 
cosméticos e produtos de 
higiene pessoal.

• 57% das mulheres são fiéis 
às marcas de produtos de 
beleza.

• 55% das mulheres têm como 
ambição atingir o topo mais 
alto de suas carreiras.

• 82% dos telespectadores 
Globo acreditam que a beleza 
vem de dentro.

Target Group Index BrY17w1+w2 
(ago.15-jun.16) V1.0.

SOREAL
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BÊ-Á-BÁ DA 
CRIANÇA

• Brincadeira e arrumação
 Depois da brincadeira, a arrumação pode ser um 

divertido aprendizado. Divida esse momento com  
o seu filho. 

 Oferecimento...

• Troca de fraldas 
 Antes de trocar a fralda, organize o espaço e tenha 

por perto tudo o que vai precisar. Além do conforto, 
você garante a segurança do seu filho.

 Oferecimento...

• Primeiros dentes 
 O cuidado com os primeiros dentes é fundamental. 

Incentive o seu filho a sempre escovar os dentes 
após as refeições.

 Oferecimento...

* Três filmes de 15”, sendo 10” de conteúdo + 5” de assinatura do  
patrocinador.

• 79% das pessoas com filhos 
de até um ano de idade 
consomem artigos para 
bebês, incluindo brinquedos, 
móveis, shampoos, 
sabonetes e alimentos. 

• 81% dos brasileiros que 
pretendem ter filhos no 
próximo ano assistem à 
Globo.

• 80% das pessoas que vivem 
em lares com presença 
de bebês de até dois anos 
assistiram à Globo na última 
semana.

Target Group Index BrY17w1+w2 
(ago.15-jun.16) V1.0.

BEACRI
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CIDADANIA
NO TRÂNSITO

• Uso do celular 
 Ao dirigir, não use o celular. Estacione o carro 

primeiro. Ser consciente é a melhor forma de evitar 
acidentes. 

 Oferecimento...

• Pedestres e motoristas 
 Segurança no trânsito é uma responsabilidade 

de todos. Pedestres e motoristas devem sempre 
respeitar a sinalização. Ser consciente é a melhor 
forma de evitar acidentes. 

 Oferecimento...

* Dois filmes de 15”, sendo 10” de conteúdo + 5” de assinatura do 
patrocinador.

•  53% da população possui 
um ou mais automóveis.

•  78% dos brasileiros se 
locomovem a pé. 

• 81% dos brasileiros que não 
gostam de correr riscos são 
telespectadores Globo.

Target Group Index BrY17w1+w2  
(ago.15-jun.16) V1.0.

CIDTRA
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COM SAÚDE 
É POSSÍVEL

• Exames em dia 
 Conquistar um sonho pode levar um tempo, mas 

com saúde É POSSÍVEL. Mantenha os seus exames 
em dia. 

 Oferecimento...

• Alimentação saudável
 Ter pique para encarar o dia a dia agitado não é 

fácil, mas com saúde É POSSÍVEL. Mantenha uma 
alimentação saudável. 

 Oferecimento...

• Atividade física
 Superar os limites e conquistar a vitória pode 

parecer impossível, mas com saúde É POSSÍVEL. 
Pratique atividade física. 

 Oferecimento...

* Três filmes de 15”, sendo 10” de conteúdo + 5” de assinatura do 
patrocinador.

• 81% das pessoas que 
frequentam academias 
de ginástica são 
telespectadores Globo. 

• 69% dos brasileiros 
acreditam que manter a 
forma física é importante. 

• 73% dos brasileiros 
pagariam qualquer preço por 
sua saúde.

• 81% dos telespectadores 
da Globo procuram ter uma 
dieta balanceada. 

Target Group Index BrY17w1+w2  
(ago.15-jun.16) V1.0.

COMSAU
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DECORE 
FÁCIL

• Acabamentos 
 Decore Fácil. 
 Cores, móveis, acabamentos e revestimentos 

deixam qualquer ambiente com mais 
personalidade.

 Oferecimento...

• Decoração 
 Decore Fácil. 
 Coloque o seu estilo. Pequenos detalhes fazem a 

diferença e dão aquele toque pessoal à sua casa.
 Oferecimento...

* Dois filmes de 15”, sendo 10” de conteúdo + 5” de assinatura do 
patrocinador.

São telespectadores Globo: 

• 90% das pessoas 
interessadas em casa e 
decoração.

• 81% dos que planejam 
reformar a casa no próximo 
ano.

• 82% dos brasileiros que 
adquiriram produtos de 
decoração no último ano.

Target Group Index BrY17w1+w2 
(ago.15-jun.16) V1.0.

DECOFA
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EDUCAÇÃO E 
CARREIRA

• Escolhas
 Escolher o curso e a carreira é um grande dilema. 

Peça ajuda para identificar seus pontos fracos e 
fortes. O futuro é feito de escolhas.

 Oferecimento...

• Idioma 
 Quem está sempre disposto a aprender vai estar 

mais preparado para vencer. O futuro é feito de 
escolhas. 

 Oferecimento...

* Dois filmes de 15”, sendo 10” de conteúdo + 5” de assinatura do 
patrocinador.

• 58% dos brasileiros querem 
atingir o topo mais alto de 
suas carreiras.

• 79% dos que pretendem 
estudar algum idioma no 
próximo ano estão ligados 
na Globo.

• 82% dos que consideram 
o trabalho uma carreira, 
mais do que um simples 
emprego, assistiram à Globo 
na última semana.

Target Group Index BrY17w1+w2 
(ago.15-jun.16) V1.0.

EDUCAR
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EDUCAÇÃO
PARA TODOS

Quem quer crescer já sabe 
Qual é a primeira lição
Só estudando de verdade 
Se forma um cidadão 
Não importa idade ou lugar 
Pra ser aluno é só começar 
E se entregar de coração 
O mundo tem tanta coisa 
Que a gente pode aprender 
Na escola, em casa, nos livros 
A vida é um eterno saber 
De tudo se aprende um pouco 
Educação para todos 
É isso que a gente quer ver
Oferecimento…

* Um filme de 30”, sendo 23” de conteúdo + 7” de assinatura do 
patrocinador.

• 80% dos que pretendem 
ingressar na universidade 
no próximo ano assistiram à 
Globo nos últimos sete dias. 

• 80% da população acredita 
que educação é o melhor 
caminho para garantir um 
bom futuro.

• 81% dos que pretendem 
ingressar em um mestrado, 
doutorado ou pós-graduação 
são telespectadores Globo.

Target Group Index BrY17w1+w2 
(ago.15-jun.16) V1.0.

EDUTOD
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ELES NA
COZINHA

• Frango
 Antes de temperar o frango, não esqueça de limpar com 

bastante limão. A carne fica mais macia e solta muito mais 
fácil do osso. Só não pode esquecer de lavar as mãos.

 Oferecimento...

• Churrasco 
 Para facilitar o corte do tomate, divida em quatro partes 

e retire o miolo. Segure firme, escondendo a ponta dos 
dedos. Assim você vai ter mais segurança para cortar.

 Oferecimento...

• Arroz
 Um dos segredos do arroz é um bom refogado. Mas antes 

de refogar retire o bulbo do alho. O gosto fica mais leve e 
facilita a digestão.

 Oferecimento...

* Três filmes de 15”, sendo 10” de conteúdo + 5” de assinatura do patrocinador.

• 81% dos homens brasileiros 
assistiram à Globo na última 
semana.

• 46% dos homens 
consideram a cozinha a 
parte mais importante da 
casa.

• 41% dos homens são 
fascinados por cozinhar.

Target Group Index BrY17w1+w2 
(ago.15-jun.16) V1.0.

ELECOZ
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EXERCITE-SE

Tem gente que faz porque não vive sem. 
Pra viver mais... 
Pra vencer alguém... 
Ou desafiar limites! 
Pra esquecer da vida... 
Ou lembrar do que ela é feita. 
E tem os que fazem hoje 
Sem saber que um dia ainda serão os melhores. 
Não importa o que te move! Exercite-se.
Oferecimento…

* Um filme de 30”, sendo 23” de conteúdo + 7” de assinatura do 
patrocinador.

• 89% das pessoas que 
frequentam academias de 
ginástica são telespectadores 
Globo. 

• 75% dos brasileiros 
acreditam que manter a 
forma física é importante. 

• 42% praticam exercícios pelo 
menos uma vez por semana.

Target Group Index BrY17w1+w2  
(ago.15-jun.16) V1.0.

EXERCI
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FELICIDADE 
NÃO TEM IDADE

Se há o momento na vida para aprender coisas 
novas, esse momento é agora. Sonhar é bom, 
mas realizar é muito melhor. Atitudes positivas 
transformam a rotina e renovam a energia.
Viva intensamente e eternize cada momento.
Felicidade não tem idade.
Oferecimento...

* Um filme de 30”, sendo 23” de conteúdo + 7” de assinatura do 
patrocinador.

Dos brasileiros com idade 
superior a 55 anos...

• 81% são telespectadores 
Globo.

• 79% acham importante 
seguir aprendendo coisas 
novas ao longo da vida.

• 58% consideram muito 
importante manter-se jovem. 

• 59% frequentaram farmácias 
no último mês.

• 62% gostariam de começar 
seu próprio negócio.

Target Group Index BrY17w1+w2 
(ago.15-jun.16) V1.0.

FELIDA
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MANUTENÇÃO
DO CARRO

DO CARRO
MANUTEN

ÇÃO

• Óleo do motor / Água no radiador 
 Eu e meu carro – uma amizade sempre em manutenção. 

Por isso sempre conferimos o nível de óleo do motor e 
da água no radiador. E a amizade segue em frente. 

 Oferecimento...

• Pneus e Rodas 
 Eu e meu carro – uma amizade sempre em manutenção. 

Por isso sempre conferimos como estão pneus e rodas 
– inclusive o estepe. E a amizade segue em frente.

 Oferecimento...

• Revisões e trocas programadas 
 Eu e meu carro – uma amizade sempre em manutenção. 

Por isso sempre respeitamos as revisões e trocas 
programadas. E a amizade segue em frente.

 Oferecimento…

* Três filmes de 15”, sendo 10” de conteúdo + 5” de assinatura do 
patrocinador.

• 81% dos que pretendem 
adquirir um automóvel 
assistiram à Globo nos 
últimos sete dias.

• 83% dos brasileiros que 
visitaram concessionárias ou 
revendedoras nos últimos 12 
meses assistem à Globo. 

• 82% dos brasileiros que 
realizaram alguma viagem de 
carro no último ano assistem 
à Globo.

Target Group Index BrY17w1+w2
(ago.15-jun.16) V1.0.

MACARR



Campanhas Temáticas20
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MEU AMIGO DE 
ESTIMAÇÃO

Quem resiste a essas fofuras? 
Mas lembre-se: eles precisam de cuidados!
Vacinas, antipulgas e vermífugos são fundamentais.
Assim como uma alimentação adequada. 
Escove os pelos semanalmente. 
E o mais importante: 
Amor e carinho... Sempre!
Oferecimento...

* Um filme de 30”, sendo 23” de conteúdo + 7” de assinatura do 
patrocinador.

• 46% dos brasileiros 
possuem animais 
domésticos.

• 89% deles assistiram à 
Globo nos últimos sete dias. 

• 49% deles compraram 
algum produto nos últimos 
30 dias, como alimentos, 
areia para gato ou artigos de 
higiene pet.

Target Group Index BrY17w1+w2 
(ago.15-jun.16) V1.0.

AMIEST
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MODA
CRIATIVA

• Estampas
 Estampas suaves dão leveza. As geométricas têm 

atitude. O tom pastel também está em alta. Fique 
na moda com estilo. 

 Oferecimento...

• Jeans 
 Jeans é sempre uma boa pedida. No dia a dia, no 

trabalho ou na balada, não tem como errar. Jeans 
combina com tudo. Fique na moda com estilo.

 Oferecimento…

* Dois filmes de 15”, sendo 10” de conteúdo + 5” de assinatura do 
patrocinador.

• 83% dos consumidores que 
se interessam por moda 
assistem à Globo.

• 82% das brasileiras 
assistiram à Globo na última 
semana.

• 66% das mulheres que 
assistem à Globo compraram 
peças de roupa ou 
acessórios no último ano.

Target Group Index BrY17w1+w2 
(ago.15-jun.16) V1.0.

MODACR
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NOSSO PLANETA 
MELHOR

Nosso planeta precisa da ajuda de todos nós. 
Ao tomar banho, não fique pensando na vida. 
Lembre-se que a água é uma grande riqueza.
Se desperdiçar, vai acabar. 
E essas lâmpadas velhas e gastonas? Troque todas 
pelas econômicas! 
Nada de lavar só uma roupinha. Encha a máquina e 
lave de montão.
O mundo fica feliz e eu dou um abração. 
(Criança simula um discurso para os pais)
Oferecimento...

* Um filme de 30”, sendo 23” de conteúdo + 7” de assinatura do 
patrocinador.

• 83% das pessoas que têm o 
hábito de reciclar assistem à 
Globo.

• 74% dos telespectadores 
Globo se esforçam para 
reduzir o consumo de água 
em casa.

• 73% deles se esforçam para 
reduzir o consumo de gás e 
eletricidade.

• 63% dos brasileiros 
pagariam mais por um 
produto saudável para o 
meio ambiente.

Target Group Index BrY17w1+w2 (ago.15- 
-jun.16) V1.0. / Target Group Index BrY17w1 
(ago.15-jan.16) V1.0

NPLAME
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O BRASIL ACREDITA
NO AGRONEGÓCIO

O agronegócio é muito mais do que plantar e colher. 
É um negócio que se desenvolveu ao longo dos anos, 
graças a muito investimento em pesquisa, tecnologia 
e inovação. 
Mas, acima de tudo, muito trabalho! 
Esse é o agronegócio: 
o setor que alimenta milhões de brasileiros e move a 
economia do país! 
O Brasil acredita no agronegócio. 
O agronegócio acredita no Brasil.
Oferecimento…

* Um filme de 30”, sendo 23” de conteúdo + 7” de assinatura do 
patrocinador.

• 82% dos brasileiros que 
trabalham com agronegócio 
assistiram à Globo nos 
últimos sete dias.

• 72% dos que trabalham 
com agronegócio valorizam 
produtos de boa qualidade.

Target Group Index BrY17w1+w2 
(ago.15-jun.16) V1.0.

BRAAGR
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RÁPIDO E
GOSTOSO

• Omelete de microondas
 Omelete de microondas é 

rápido e gostoso.
 Misture farinha, ovo e 

recheio a gosto. Asse até 
ficar pronto. 

 Oferecimento...
 
• Pizza no pão
 Pizza no pão é rápido e 

gostoso. Cubra o pão 
com molho, queijo, 
tomate e manjericão. Leve 
ao forno e está pronto.

 Oferecimento...

• Batata recheada
 Batata recheada é rápido e 

gostoso. Cozinhe a batata, 
corte ao meio e recheie 
com carne e muçarela.

 Tempere e asse. 
 Oferecimento...

• Bolo de coco
 Bolo de coco é rápido e 

gostoso. Bata os ovos, 
coco, leite condensado 
e fermento. Asse a 200 
graus por meia hora.

 Oferecimento...

• 82% dos brasileiros 
que assistem à Globo 
consideram a cozinha a 
parte mais importante da 
casa.

• 82% da população acha 
cozinhar fascinante.

• 80% dos telespectadores 
da Globo cozinham ou 
participam de atividades 
culinárias.

Target Group Index BrY17w1+w2  
(ago.15-jun.16) V1.0.

RAPIDO

* Quatro filmes de 15”, sendo 10” de conteúdo + 5” de assinatura do 
patrocinador.
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SAÚDE 
BUCAL

• Fio dental
 Que tal sorrir mais? Passe o fio dental entre os 

dentes e próximo às gengivas. E evite ingerir 
açúcar antes de dormir. O nosso mundo precisa de 
mais sorrisos! 

 Oferecimento...

• Procure o dentista 
 Saúde começa pela boca! Escove bem os dentes, 

ao menos três vezes ao dia. E procure o seu 
dentista regularmente. O nosso mundo precisa de 
mais sorrisos!

 Oferecimento…

* Dois filmes de 15”, sendo 10” de conteúdo + 5” de assinatura do 
patrocinador.

• 98% dos brasileiros 
utilizaram algum produto de 
higiene pessoal nos últimos 
sete dias, como enxaguante, 
fio e creme dental. 

• 66% dos brasileiros 
acreditam que vale a pena 
pagar mais por produtos 
de higiene pessoal de boa 
qualidade.

Target Group Index BrY17w1+w2
(ago.15-jun.16) V1.0.

SBUCAL
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SEU DIA 
MAIS FELIZ

• Busque o seu melhor 
 No dia que puder, deixe pra depois… 
 Se não puder, busque seu melhor. 
 Acredite, sonhe mais alto e
 Deixe o seu dia mais feliz. 
 Oferecimento...

• Espalhe o amor 
 Aproveite os bons momentos, 
 Não tenha medo de dividir a sua felicidade. 
 Espalhe o amor... 
 Deixe o seu dia mais feliz. 
 Oferecimento...

* Dois filmes de 15”, sendo 10” de conteúdo + 5” de assinatura do 
patrocinador.

• Mais da metade dos brasileiros 
concorda que a forma como se 
gasta o tempo é mais importante 
do que o dinheiro ganho.

• 54% dos telespectadores Globo 
estão muito satisfeitos com seu 
estilo de vida.

• 70% dos brasileiros aproveitam o 
tempo que passam com a família. 

• 82% dos telespectadores Globo 
acreditam que a beleza vem de 
dentro.

• 73% dos brasileiros se 
consideram alegres.

Target Group Index BrY17w1+w2
(ago.15-jun.16) V1.0.

SDIAFE
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TODO BRASILEIRO
TEM O PÉ NA TERRA

Todos os dias, a gente se conecta com algo que veio 
do campo.
Pode ser o pãozinho no café da manhã. 
A salada, a carne, o arroz e o feijão. 
E até mesmo a roupa que a gente veste. 
Tudo isso vem do campo. 
O agronegócio é a força do nosso país! 
Por isso, até longe do campo, todo brasileiro tem o 
pé na terra!
Oferecimento…

* Um filme de 30”, sendo 23” de conteúdo + 7” de assinatura do 
patrocinador.

• 82% dos brasileiros que 
trabalham com agronegócio 
assistiram à Globo nos 
últimos sete dias.

• 72% dos que trabalham 
com agronegócio valorizam 
produtos de boa qualidade.

• 54% dos brasileiros 
valorizam e buscam comprar 
o que é produzido em seu 
próprio país.

Target Group Index BrY17w1+w2 
(ago.15-jun.16) V1.0.

BRATER
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OBSERVAÇÕES
CAMPANHAS TEMÁTICAS  

• Preço: conforme lista vigente no período de veiculação. 
•  Valor mínimo da primeira compra: equivalente ao valor de dois 

comerciais de 30” no Jornal Nacional, em cada mercado/flight. A 
partir da segunda compra/renovação, o valor mínimo poderá ser 
equivalente ao valor de um comercial de 30” no Jornal Nacional, 
em cada mercado/flight.

• Cota exclusiva local por campanha/mercado. 
• A comercialização da campanha será realizada praça a praça, não 

sendo permitida a venda mercado nacional. 
• O patrocinador terá exclusividade no material entre 1/7/17 e 20/6/18 

nos mercados adquiridos. O cliente poderá exibir o material em 
períodos diferentes, desde que respeite o valor mínimo de compra. 

• Este produto não prevê prioridade de compra para o portfólio de 
vídeos 2018-2019.

• Validade dos filmes: 1/7/17 a 20/6/18. 
• Produção: o material é de propriedade da Globo, sem custos para 

o anunciante. 
• A assinatura do material será precedida por “oferecimento”. 
• A assinatura é de responsabilidade do anunciante e deverá ter 

7” de imagens em movimento e texto com até 12 palavras para 
materiais de 30”. Para materiais de 15”, a assinatura deverá ser 
de 5” de imagens em movimento e texto com até oito palavras. 
Lembramos que essas assinaturas não podem conter menção a 
ofertas e promoções/preços, tanto em vídeo quanto em áudio, 
conforme Manual de Formatos Comerciais da Globo. 

• Envio do material: a assinatura deve ser enviada pelo cliente até 
dez dias úteis antes da data de veiculação, conforme Lista de 
Preços da Globo, item “Material de exibição”. 

• Programação básica: a mídia será planejada pelo Marketing 
da Globo/afiliada, de acordo com a adequação ao tema. Poderá 
ocorrer alteração em virtude da disponibilidade, sem comprometer 
a entrega. 

• Pós-venda: o cliente receberá um relatório após o final da 
veiculação, a ser desenvolvido pela Globo/afiliada. 

• Este material foi produzido pela Globo Comunicação e 
Participações S/A para utilização privada e é proibida a reprodução 
total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente 
por sistemas gráficos, microfílmicos, reprográficos, fonográficos 
e videográficos, bem como qualquer alteração/edição em seu 
conteúdo. Essas proibições aplicam-se também às características 
gráficas da obra e à sua editoração. É proibido o uso não autorizado 
sob pena de responsabilização dos infratores.

Consulte sempre o seu Atendimento Comercial.
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Roteiro• 82% dos brasileiros que 
trabalham com agricultura, 
pecuária ou mineração 
assistiram à Globo nos 
últimos sete dias.

• 77% dos que trabalham 
com agronegócio valorizam 
produtos de boa qualidade.

Target Group Index BrY17w1+w2  
(ago.15-jun.16) V1.0.

DIA DO 
AGRICULTOR 

DAGRIC

Cenas em close de plantações, alimentos sendo 
colhidos, equipamentos modernos, máquinas em ação, 
irrigação de solo, takes aéreos. Homens conversando e 
utilizando tecnologia de ponta para analisar o terreno e 
a sua plantação. 

Loc. Off: 
“Uma homenagem a quem produz riqueza 
para o Brasil.”
28 de julho. Dia do Agricultor.  
Homenagem...

*1 filme de 30”, sendo 23” de conteúdo + 7” de assinatura do patrocinador.
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Roteiro• 70% dos brasileiros afirmam 
aproveitar o tempo que 
passam em família.

• 55% dos homens têm um 
ou mais filhos.

Target Group Index BrY17w1+w2  
(ago.15-jun.16) V1.0.

DIA DOS
PAIS 

DPAIS

No quarto de um casal, o pai está dormindo. Ouvimos 
um barulho vindo do corredor, que acorda o homem. Ele 
se levanta para ver o que é. Quando sai da cama, seus 
pés esbarram em um barbante no chão – é um gatilho 
para uma traquitana armada pelas crianças. A traquitana 
começa a funcionar, e faz abrir uma faixa de “parabéns 
papai”, presa por barbantes amarrados no “gatilho” da 
traquitana. Os filhos invadem o quarto fazendo a maior 
bagunça.

Loc. Off: 
“Que o seu dia seja cheio de boas surpresas.”
13 de agosto. Dia dos Pais. Homenagem...

*1 filme de 30”, sendo 23” de conteúdo + 7” de assinatura do patrocinador.
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Roteiro Roteiro

Veterinário analisando uma amostra, um cachorro 
sendo examinado com um estetoscópio, outro 
veterinário analisando um raio-x, um cavalo sendo 
examinado com carinho. O filme termina com uma 
cena de um veterinário orgulhoso e satisfeito cuidando 
de um gato.

Loc. Off: 
“Parabéns para quem cuida de vidas tão importantes.” 
9 de setembro. Dia do Médico Veterinário. 
Homenagem...

*1 filme de 30”, sendo 23” de conteúdo + 7” de assinatura do patrocinador.

47% dos brasileiros possuem 
animais domésticos e 50,7% 
deles compraram algum 
produto nos últimos 30 dias, 
como alimentos, areia para 
gato ou artigos de higiene pet.

Target Group Index BrY17w1+w2  
(ago.15-jun.16) V1.0.

DIA DO MÉDICO
VETERINÁRIO 

DVETER
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Roteiro Roteiro

Duas crianças estão na cozinha fazendo bolo junto 
com a avó. Todos se olham, sorriem. De repente, a avó 
suja o braço de uma das crianças e passa a farinha 
no narizinho da outra. Elas riem e fazem o mesmo, 
começando uma brincadeira bem humorada na cozinha. 

Loc. Off: 
“Feliz dia de alegria e brincadeiras.”
12 de outubro. Dia das Crianças. Homenagem...

*1 filme de 30”, sendo 23” de conteúdo + 7” de assinatura do patrocinador.

36% dos brasileiros com filhos 
assumem que eles influenciam 
as decisões de compra do 
domicílio.

Target Group Index BrY17w1+w2  
(ago.15-jun.16) V1.0.

DIA DAS
CRIANÇAS 

DCRIAN
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Roteiro Roteiro

Um médico está cuidando de vários pacientes: 
auscultando uma criança, examinando a garganta 
de um homem e escrevendo uma receita para uma 
senhora. Depois, a criança aparece abraçando o 
médico carinhosamente, o homem está sorrindo e 
dando um forte aperto de mão, e por fim a senhora, 
com um sorriso, agradece o doutor após a consulta.

Loc. Off: 
“Para quem cuida da gente com tanto carinho, todo 
carinho do mundo.”
18 de outubro. Dia do Médico. 
Homenagem...

*1 filme de 30”, sendo 23” de conteúdo + 7” de assinatura do patrocinador.

78% dos brasileiros que 
trabalham no setor da saúde 
são telespectadores Globo.

Target Group Index BrY17w1+w2  
(ago.15-jun.16) V1.0.

DIA DO 
MÉDICO

DMEDIC
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Roteiro Roteiro

Dois adolescentes se encontram em um pátio e em 
seguida se encontram com uma garota dentro da 
escola. Eles se cumprimentam de forma entusiasmada, 
brincam um com o outro, se abraçam. Então, caminham 
em direção à sala de aula, fazendo brincadeiras e 
curtindo o reencontro.

Loc. Off: 
“É sempre bom aprender e reencontrar os amigos”.
Volta às aulas. 
Homenagem...

*1 filme de 30”, sendo 23” de conteúdo + 7” de assinatura do patrocinador.

23% dos brasileiros estão 
matriculados em uma 
instituição de ensino.

Target Group Index BrY17w1+w2  
(ago.15-jun.16) V1.0.

VOLTA 
ÀS AULAS 

VAULAS
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Roteiro Roteiro

Filme estético, mostrando diferentes mulheres em 
seus vários momentos, em casa, no escritório, 
no parque, trabalhando, praticando esportes, se 
arrumando, etc.

Loc. Off: 
“Feliz dia do amor, da dedicação e da coragem.” 
8 de março. Dia Internacional da Mulher. 
Homenagem...

*1 filme de 30”, sendo 23” de conteúdo + 7” de assinatura do patrocinador.

66% das mulheres brasileiras 
são as compradoras principais 
em seus domicílios.

Target Group Index BrY17w1+w2  
(ago.15-jun.16) V1.0.

DIA INTERNACIONAL
DA MULHER

MULHER
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Roteiro Roteiro

Pessoas se exercitando no parque, comendo fruta, 
indo para o trabalho de bicicleta, subindo escadas, 
tomando água, brincando.

Loc. Off: 
“Saúde é estar bem no corpo, na mente e no espírito.”
7 de abril. Dia Mundial da Saúde.
Homenagem...

*1 filme de 30”, sendo 23” de conteúdo + 7” de assinatura do patrocinador.

73% dos brasileiros afirmam 
que pagariam qualquer preço 
por sua saúde.

Target Group Index BrY17w1+w2  
(ago.15-jun.16) V1.0.

DIA MUNDIAL 
DA SAÚDE

DSAUDE
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Roteiro Roteiro

Duas irmãs, dentro do quarto, estão escutando música 
e dançando. A mãe passa na porta do quarto fazendo 
uma dancinha engraçada, e quando as filhas olham, 
ela para. Essa cena se repete algumas vezes, até 
que as filhas começam a imitar a mãe com a mesma 
dancinha. As três então começam a dançar e se divertir 
juntas.

Loc. Off: 
“Sempre nos ensinando muito mais do que 
esperamos” 
13 de maio. Dia das Mães. 
Homenagem...

*1 filme de 30”, sendo 23” de conteúdo + 7” de assinatura do patrocinador.

64% das mulheres brasileiras 
são mães e 82% delas 
assistiram a Globo nos últimos 
7 dias.

Target Group Index BrY17w1+w2  
(ago.15-jun.16) V1.0.

DIA DAS
MÃES

DMAES
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Roteiro Roteiro

Filme mostra várias cenas de casais de namorados 
de diversos estilos, sorrindo, se curtindo, vivendo 
momentos românticos.

Loc. Off: 
“Um dia cheio de amor para você”.
12 de junho. Dia dos Namorados. 
Homenagem...

*1 filme de 30”, sendo 23” de conteúdo + 7” de assinatura do patrocinador.

81% dos que afirmam 
investir em presentes no 
Dia dos Namorados são 
telespectadores Globo.

Target Group Index BrY17w1+w2  
(ago.15-jun.16) V1.0.

DIA DOS
NAMORADOS

DNAMOR
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Roteiro Roteiro

OBSERVAÇÕES
DATAS PROMOCIONAIS

•  Preço: conforme lista vigente no período de veiculação.
• Valor mínimo da compra: equivalente ao valor de dois comerciais 

de 30” no Jornal Nacional, em cada mercado/flight. 
•  Cota exclusiva local por data promocional/mercado. 
•  A comercialização da data promocional será realizada praça a 

praça, não sendo permitida a venda mercado nacional. 
• O patrocinador terá exclusividade do material nos mercados 

adquiridos. 
•  Este produto não prevê prioridade de compra para o portfólio de 

vídeos 2018-2019. 
•  Validade dos filmes: 1/7/17 a 20/6/18. 
•  Produção: o material é de propriedade da Globo, sem custos 

para o anunciante. 
•  A assinatura do material será precedida por “homenagem”. 
•  A assinatura é de responsabilidade do anunciante e deverá ter 

7” de imagens em movimento e texto com até 12 palavras para 
materiais de 30”. Lembramos que essas assinaturas não podem 
conter menção a ofertas e promoções/preços, tanto em vídeo 
quanto em áudio, conforme Manual de Formatos Comerciais da 
Globo.

•  Envio do material: a assinatura deve ser enviada pelo cliente até 
dez dias úteis antes da data de veiculação, conforme Lista de 
Preços da Globo, item “Material de exibição”. 

•  Programação básica: a mídia será planejada pelo Marketing 
da Globo/afiliada, de acordo com a adequação ao tema. 
Poderá ocorrer alteração em virtude da disponibilidade, sem 
comprometer a entrega. 

•  Pós-venda: o cliente receberá um relatório após o final da 
veiculação, a ser desenvolvido pela Globo/afiliada. 

•  Este material foi produzido pela Globo Comunicação e 
Participações S/A para utilização privada e é proibida a 
reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, 
especialmente por sistemas gráficos, microfílmicos, 
reprográficos, fonográficos e videográficos, bem como qualquer 
alteração/edição em seu conteúdo. Essas proibições aplicam-se 
também às características gráficas da obra e à sua editoração. 
É proibido o uso não autorizado sob pena de responsabilização 
dos infratores.

Consulte sempre o seu Atendimento Comercial.
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