




SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

O Bem Estar foca nos assuntos de maior 

relevância para a saúde do público. 

Os cuidados que devemos ter no dia a dia, 

como inserir bons hábitos na rotina, 

as novidades e as informações mais relevantes 

sobre o tema. 

A sociedade procura hoje saber como será

o novo caminho pela frente. 

A SAÚDE tornou-se o fator mais relevante 

para viver o presente e o futuro.

Na TV, o Bem Estar 

é referência para o público.  

No digital, é o portal de maior 

acesso quando o assunto

é saúde.  
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OBSERVAÇÕES COMERCIAIS

Preço com base na Lista de Preços de Julho e Agosto/2021, devendo ser reajustado conforme o período de 

exibição.

- O patrocinador local do quadro não bloqueia ações de outros anunciantes no conteúdo.

- A Globo poderá desenvolver outras oportunidades comerciais ligadas ao programa. Essas oportunidades não 

poderão ser comercializadas para concorrentes dos patrocinadores do programa.

- Dias e horários de exibição do programa estão sujeitos a alteração.

- Renovações: As renovações dos patrocínios deverão ser informadas até 28 dias antes da última veiculação 

contratada. Após este prazo, deixa de existir a prioridade, ficando a cota disponível para negociação com outro 

cliente.

- Aquisição mínima: A aquisição mínima estabelecida para compra/renovação seguirá da seguinte forma:

- Programas diários (seg/sex, seg/sáb ou seg/dom): mínimo 4 semanas, sem prioridade de 

renovação. Obs.: para comercialização a partir de 8 semanas, prioridade de renovação de 28 dias antes do 

término do contrato;

- Programas semanais: mínimo 8 semanas, com prioridade de renovação de 28 dias antes do 

término do contrato.

- Comerciais de 30” nos patrocínios: Não existe posicionamento especial para exibição dos comerciais.

- Composição das caracterizações (Aberturas/Encerramentos/Vinhetas de Passagem/Chamadas): As 

caracterizações dos patrocínios da programação de linha deverão seguir as seguintes orientações:

- Vídeo:

- Duração de 3, 5 ou 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.

- Áudio*:

- 3 segundos: máximo de 4 palavras .

- 5 segundos: máximo de 8 a 10 palavras.

- 7 segundos: máximo de 12 palavras.

- 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.

*A validação é feita com o cronômetro.

- Não será aceita multiplicidade nas caracterizações.

- Para os programas com cotas Mercado Nacional, a Globo está aberta à análise de novas alternativas 

comerciais. Nessa situação, se a vinheta tiver duração de 10 segundos, poderá apresentar o máximo de 18 

palavras.

- Chamadas: Além das chamadas definidas nos planos comerciais, poderão ser exibidas chamadas sem 

assinatura do patrocinador, em função de necessidades estratégicas e promocionais dos programas.

- Ofertas e promoções nas caracterizações – Cotas Nacionais e Locais: Os patrocinadores poderão fazer 

ofertas e promoções, tanto em áudio quanto em vídeo, nas vinhetas caracterizadas (abertura, encerramento, 

chamada, passagem, bloco, etc.). A duração deve ser igual ou superior a 5 segundos, desde que respeitada a 

seguintes condições:

- Áudio: Locução com citação do valor da oferta e/ ou menção específica da promoção.

- Vídeo: Possibilidade de mostrar explicitamente preço/oferta na tela, (informação vazada sobre 

fundo original do material, sem tarja ou fundo específico).

- O patrocínio do programa não bloqueia a venda de comerciais avulsos nos intervalos, inclusive para 

concorrentes.

- O programa pode ter ações de merchandising e/ou projetos especiais comercializados, na TV e/ou no Digital, 

que não bloqueiam o patrocínio.

- Deverão ser emitidas autorizações distintas em relação à mídia TV Globo, Digital e Globosat.

- O plano de veiculação segue orientações estabelecidas pelo Manual de Práticas Comerciais , Manual de 

Formatos, Lista de Preços da Rede Globo e Código de Ética e Conduta do Grupo Globo.

- Esse plano não poderá ser comercializado para concorrentes dos patrocinadores dos programas em que o 

quadro é exibido.

- Caso a compra do patrocínio dos programas ocorra depois da compra do patrocínio do quadro, por uma 

marca concorrente, o patrocínio do quadro, nesse programa, será cancelado e o valor correspondente ao saldo 

será revertido em outras entregas.


