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Cronograma

Dezembro 2021

Janeiro 2022

VINHETAS DE BLOCO: 5”
CHAMADAS: 30’’

CANAL PATROCINADO

Meio Dia Paraná
O jornalismo terá um quadro especial sobre
violência contra mulher, o AmarElas, que
trará alertas, informações e depoimentos
para esclarecer o público sobre a pertinência
do tema.
Nossa ideia é fomentar o assunto para
milhões de pessoas durante o meio-dia.

Vinhetas de Bloco
Nos intervalos do Meio-Dia Paraná, após o
conteúdo especial sobre violência contra a
mulher, teremos 05 vinhetas de bloco
mensais, com a chancela de oferecimento
dos clientes, embarcando, assim, as
marcas nesta temática tão importante.

Chamadas
Teremos chamadas de 30’’, que serão
exibidas estrategicamente nos meses de
dezembro e janeiro. Serão 02 versões
de chamadas, as quais convidarão o
público a acessar os conteúdos
produzidos no Canal Patrocinado, além
de mostrar a importância em denunciar
qualquer indício de violência contra a
mulher.

30”

Canal Patrocinado
Além disso, um canal patrocinado no G1
trará informações sobre relacionamentos
abusivos e alertará sobre os primeiros
sinais de violência, como pedir ajuda e
denunciar. E ainda, vamos trazer
personagens reais que sofreram algum
tipo de violência: física, psicológica, moral,
sexual ou patrimonial.
A marca do cliente estará vinculada aos
conteúdos em forma de oferecimento. E
para dar mais destaque à marca, o Canal
contará com mídia exclusiva e mídia de
divulgação.

Observações TV
•

Preço conforme tabela vigente: 01 de setembro de 2021 a 31 de outubro de 2021.

•

Prazo de comercialização desse projeto: até o dia 17 de Novembro de 2021, às 18h. A veiculação desse projeto está condicionada à comercialização de pelo menos 01 cota.

•

A veiculação desse projeto está condicionada à comercialização de pelo menos 01 cota.

•

Reservamo-nos o direito de exclusividade na veiculação.

•

A mídia básica será administrada pela emissora (Hub) e poderá ocorrer alteração em virtude da disponibilidade, sem comprometer a entrega, mantendo a relação previsto
versus exibido no total do projeto. O acerto de contas dar-se-á no final do projeto, pelo total de inserções exibidas..

•

A produção do VT é de responsabilidade da RPC e são exclusivos dos anunciantes somente nos mercados por eles adquiridos.

•

Pagamento de produção à vista.

•

A produção das vinhetas de 5” (texto de até 8 palavras) são de responsabilidade dos patrocinadores e devem estar de acordo com normas e práticas comerciais da TV
Globo.

•

Entrega de material: a assinatura deve ser entregue pelo cliente até dez dias úteis antes da data da primeira pela emissora. Conforme Lista de Preços, item “Material de
Exibição”.

•

Esse material será produzido pela RPC 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. Proibido o uso não autorizado sob pena de responsabilização dos infratores.

Observações Web
•

Preço fixo conforme tabela vigente: 01 de setembro de 2021 a 31 de outubro de 2021.

•

Prazo de comercialização desse projeto: até o dia 17 de Novembro de 2021, às 18h.

•

Reservamo-nos o direito de prioridade na veiculação.

•

A disponibilidade de entrega de mídia está sujeita à consulta no momento da aprovação do plano.

•

As cotas mensais não contemplam e não garantem mídia exclusiva em projetos e em formatos de conteúdo publicitário.

•

A visibilidade estimada dos formatos em CPM variam de acordo com a audiência no período da campanha. Nas páginas de vídeo, a visibilidade varia quando há
comercialização do Vídeo 360º (pacote de mídia nacional, em que o vídeo do anunciante é exibido uma única vez, na primeira visualização de vídeo que o usuário faz no
dia).

•

Os formatos não contemplados neste(s) plano(s) de mídia podem exibir campanhas de outros clientes, incluindo NativeAdsChamada e NativeAdsChamada Feed.

•

Os custos de produção são de responsabilidade do cliente. Sobre este valor não há negociação, comissão da agência e descontos. Estes custos referem-se à produção de
mídia de divulgação que será produzida pela equipe de Marketing da RPC. A mídia exclusiva e de apoio devem ser produzidas pelo cliente.

•

Os custos de produção de web nesse projeto, incluem a produção de mídia de divulgação.

•

O cliente obriga-se, por si, seus funcionários e prepostos, a manter o mais absoluto sigilo de toda e qualquer informação, operação, criações/projetos e/ou condições
comerciais da RPC, em virtude da negociação ora acordada/proposta, sob pena de arcar com as perdas e danos que der causa, por infringência às disposições dessa
cláusula.

•

A Globo.com e a RPC se reservam no direito de realizar alterações na estrutura do conteúdo dos sites e, eventualmente, substituições nos formatos originalmente previstos
no plano de inserções. Em nenhum caso haverá prejuízo na entrega comercial para o anunciante.

•

A produção de conteúdo temático é independente e segue as linhas editoriais do jornalismo e/ou da programação da RPC, portanto, não há influência ou interferência de
outras áreas da empresa, patrocinadores e/ou terceiros sobre o teor do conteúdo.

Observações Web
•

A Globo.com se reserva o direito de proceder alterações na estrutura do conteúdo dos sites, e, eventualmente, substituições nos formatos originalmente
previstos no plano de inserções. Em nenhum caso haverá prejuízo na entrega comercial para o anunciante.

•

Por se tratar de um estudo exploratório, este documento contém ideias e conceitos que ilustram as possibilidades a serem avaliadas para este projeto, se
valendo dos recursos e possibilidades da internet dentro de um plano de comunicação.

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONFIDENCIALIDADE

•

Todas as ideias e conceitos expressos nesta proposta criativa constituem direitos de propriedade intelectual ou direitos conexos da titularidade exclusiva da Globo,
sendo expressamente proibida a utilização ou referência desse conteúdo sem o seu prévio consentimento. Ao receber esta proposta, as partes consideram-se
sujeitas à confidencialidade de todas as informações nela contida, ficando obrigadas a não divulgá-las a terceiros. Caso haja outros intermediários, ficam as partes
obrigadas a divulgar expressamente a eles este caráter de confidencialidade

Informações Técnicas
•

INFORMAÇÕES TÉCNICAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS, ENVIO DE MATERIAL E PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO :

•

Os materiais devem ser enviados por e-mail pela agência/anunciante, com cópia para o executivo de contas, para o endereço opecweb@rpc.com.br,
conforme normas técnicas e prazos Manual de Especificações Técnicas para Web. Solicite o documento para o seu atendimento comercial ou pelo e-mail
opecweb@rpc.com.br.

•

A troca de material ocorrerá dentro do horário comercial respeitando os prazos de recebimento disponíveis no Manual de Especificações Técnicas para Web.
Quando as trocas não forem informadas nos prazos definidos, os materiais em exibição serão mantidos. Quando não houver material para atender esta
regra, o item não será veiculado.

•

Caso o cliente não envie material de veiculação não haverá compensação pelo período não utilizado.

•

Caso o cliente opte por veicular via Tag/contador, a responsabilidade pela contratação do AdServeré da agência/cliente.

•

Quando houver erro operacional por parte do AdServerdo cliente relacionado à veiculação, a Globo.com se reserva o direito de remover a tag
imediatamente, sem direito a compensação.

•

É importante que a produção de todos os formatos comerciais seja desenvolvida em HTML5 para que a veiculação seja exibida em qualquer browser. Para
clientes/agências que insistirem em manter as peças em .SWF: as peças serão veiculadas em SWF (Flash), mas não é possível garantir a mesma
performance/eficácia das veiculações em HTML5.

•

Entregas estimadas serão compensadas com a margem de erro maior ou igual a 10%, dentro do período de contratação.

•

As compensações deverão ocorrer apenas após o término do plano/projeto/entregas: a equipe de operações comerciais de internetvai otimizar e corrigir
fatura apenas quando necessário; análise de dimensão x tempo decorrido pode ser feita, para avaliar exceções.

•

A assinatura do PI pelo ANUNCIANTE ou AGÊNCIA obriga as partes e seus sucessores, a qualquer título, tanto aos termos do próprioPI quanto aos termos e
condições estabelecidos no Manual de Práticas Comerciais da Globo.com. A programação dos materiais só serão possíveis mediante a apresentação do PI
antecipadamente.

