


EspEcificaçõEs canais

formato
Unidade  
de Venda

Home
Economia, Rio 

e Esportes
Demais

Valores

pushdown
Diária 230.000,00 - -

cpM - 200,00 (freq.1)

Welcome aD Diária - 320.000,00

Vídeo intervenção +
super Leardboard Diária 320.000,00 - -

Kick side Diária 200.000,00 - -

spot aD Diária 200.000,00 - -

integrado Diária 250.000,00 - -

Half page
Diária 100.000,00 - -

cpM - 130,00 120,00

super Leaderboard
Diária 120.000,00 - -

cpM - 130,00 110,00

Retângulo menu 
por editoria

semanal
(segunda à domingo) - 100.000,00

Retângulo 1
Diária 80.000,00 - -

cpM - 115,00 90,00

Retângulo 2 e 3
Diária 60.000,00 - -

cpM - 115,00 90,00

Retângulo Expansível cpM - 130,00 100,00

3x1
Diária 30.000,00 - -

cpM - 90,00 80,00

3x1 Multimídia Diária 60.000,00 - -

selo patrocínio Mensal 230.000,00 180.000,00 150.000,00

in image advertising primeira interação - 12,00

in Read cpM - 130,00

formato Unidade de venda Valor

skin
Quinzenal 40.000,00

Mensal 60.000,00

Retângulo 1 e 2 cpM 90,00

Mega Banner cpM 110,00

selo Mensal 100.000,00

3x1 cpM 80,00

Rio show

formato Unidade de venda Valor

super Leaderboard cpM1 130,00

Retângulo 1 e 2 cpM1 115,00

pushdown
Home2 50.000,00

cpM3 200,00 (freq.1)

selo Mensal 180.000,00

intervenção Home2 50.000,00

shopping semanal2 15.000,00

in Read cpM 130,00

in image advertising primeira interação 12,00

Vídeo intervenção Diária4 150.000 (freq.1)

Welcome ad Diária4 150.000 (freq.1)
1Home e internas, 2semanal (segunda à domingo), 3ROs (menos na Home), 4apenas nas internas.

Ela Digital

Tipo Valor

Locação de Mailing List 0,40

Locação de Mailing List com filtro 0,15

E-mail Marketing

aba
Unidade  
de Venda

Localização

O Globo Extra O Globo e Extra

primeira aba

Mensal 78.000,00 52.000,00 120.000,00

14 dias 45.500,00 28.600,00 70.000,00

semanal 26.000,00 16.900,00 40.000,00

Demais abas

Mensal 60.000,00 40.000,00 90.000,00

14 dias 35.000,00 22.000,00 55.000,00

semanal 20.000,00 13.000,00 30.000,00

shopping



EspEcificaçõEs canais

formato
Unidade  
de Venda

Home
famosos/Esportes/

TV e Lazer
Demais

Valores

super intervenção Diária 110.000,00 - -

integrado Diária 85.000,00 - -

Half page aD
Diária 45.000,00 - -

cpM - 80,00 70,00

3 x 1
Diária 25.000,00 - -

cpM - 65,00 55,00

Retângulo
Diária 50.000,00 - -

cpM - 90,00 80,00

super Leaderboard cpM - 90,00 80,00

pushdown Diária 80.000,00 - -

DHTML
Diária 50.000,00 - -

cpM - 95,00 85,00

Big DHTML cpM - 120,00 100,00

flag Banner Horizontal cpM - 70,00 60,00

flag Banner Vertical cpM - 95,00 85,00

selo Mensal 130.000,00 100.000,00 100.000,00

in image advertising primeira - 12,00

Vídeo intervenção + super leaderboard Diária 150.000,00 - -

Welcome ad Diária - 250.000,00

in Read cpM - 120,00

formato Unidade de venda Valor

pushdown cpM* 120,00

Banner no carrossel semanal 35.000,00

Retângulo 1 e 2 cpM 90,00

Half page cpM 80,00

DHTML cpM 95,00

3 x 1 cpM 65,00

super Leaderboard cpM 90,00

* formato disponível apenas para Home”

Mulher

EspEcificaçõEs

produto formato Unidade de Venda Valor

flip  fullpage interativo semana 30.000,00

flip  patrocínio sob consulta

flip Extra  fullpage interativo Mensal 10.000,00

flip Extra  patrocínio sob consulta

fORMaTO pRODUTO UniDaDE DE VEnDa VaLOR

interstitial ou cubo
(Rich Media)

si
TE

s 
M

OB
iL

E

Globo

Diária 40.000,00Extra

Rio show

Demais Rich Media:
flip Banner, HTML 5, cat fish, Expan-

sível, Mobi Vídeo

Globo

cpM 120,00Extra

Rio show

Retângulo
Globo

cpM
100,00

Extra  90,00

fullbanner

Globo

cpM

80,00

Extra 70,00

Rio show 70,00

patrocínio

Globo

sob consultaExtra

Rio show

fullbanner

Globo notícias

cpM

80,00

Extra 70,00

Rio show 70,00

patrocínio

Globo notícias

sob consultaExtra

Rio show

Mensagem entre notícias
Vai Rio Mensal

60.000,00

pin Mapa 60.000,00

ap
Li

ca
Ti

VO
s

formato Unidade de venda Valor

   pré-Roll: 30s
Diária 15.000,00

semanal 35.000,00

   pré-Roll: 30s
Diária 10.000,00

semanal 28.000,00

* formatos veiculados apenas no site O Globo, Extra e Ela.

Tablet

smartphone

Vídeo
OBs: Especial publicitário sob consulta no Rio show, O Globo, Extra e canal Mulher



MaTERiaL

para informações sobre formatos e especificações, acessar: anuncie.globo.com/infoglobo/formatos/

VaLiDaçÃO Da pEça:

a equipe necessita de até 1 dia útil para testar, validar e implementar o banner convencional e de 3 dias úteis para 

tablet e formatos especiais. caso a peça apresente algum erro, será necessário um novo prazo para que a nova peça 

seja corrigida e/ou alterada. 

OBs. iMpORTanTE:  caso o cliente não envie o material no prazo, o mesmo poderá perder a diária. 

nORMas GERais DE VEicULaçÃO

1)formatos especiais e/ou diferenciados ou que interfiram no conteúdo da página deverão ter aprovação antecipada;

2) a infoglobo não altera o conteúdo das peças dos clientes, bem como não corrige códigos que possam vir com 

problemas. a produção das peças é de responsabilidade do anunciante/agência; 

3) O formato do banner deverá constar no pi: volume, data inicial e final da campanha; 

4) Especial publicitário: ver condições e regras no próprio material de venda;

5) a infoglobo poderá recusar peças dos clientes que não estejam adequadas ao padrão estético dos seus sites, 

e de conteúdo alusivo aos concorrentes do Grupo Globo;

6) a produção das peças é de responsabilidade do anunciante/agência;

7) consultar disponibilidade de inventário e diárias junto à área comercial;

8) pagamento: a vista ou faturado 15 dias fora o mês (sujeito a aprovação).

9) caso o cliente cancele um projeto ou um plano de mídia o desconto será renegociado, gerando refaturamento; 

10) O anunciante é o único responsável pelo conteúdo das suas peças e link de destino;

11) Diárias têm volumes de impressões estimados, podendo ser entregue a mais ou menos. 

O compromisso é de entregar por 24 horas. 

Regras Tabela comercial Digital
ÁREas sUBs fORMaTO UniDaDE DE VEnDa VaLOR

HO
M

E

-

super Leaderboard cpM 110,00

Welcome aD ROs Diária 100.000,00

selo de patrocínio GERaL¹ Mensal 380.000,00

VE
Íc

UL
Os

Home e internas

selo de patrocínio veículos2 Mensal 150.000,00

super Leaderboard cpM 110,00

Retângulo (apenas home da categoria) cpM 90,00

Oferta patrocinada para zero km3 semanal 10.000,00

iM
ÓV

Ei
s

Home e internas

selo de patrocínio no header4 Mensal 150.000,00

super Leaderboard cpM 110,00

Retângulo (apenas home da categoria) cpM 90,00

Oferta patrocinada para lançamento semanal 10.000,00

M
ai

s

Home e internas

selo de patrocínio no header5 Mensal 150.000,00

super Leaderboard cpM 110,00

EM
pR

EG
Os

-

selo de patrocínio no header6 Mensal 150.000,00

super Leaderboard cpM 110,00

1 Todo o classificados - apenas segmentos não conflitantes como bancos,  ² apenas da categoria veículos, caso a GERaL não esteja vendida, ³ Disponíveis 3 posições por semana. 
apenas na home e no resultado de busca, 4 apenas na categoria imóveis, caso a GERaL não esteja vendida, 5 apenas na categoria Mais , caso GERaL não esteja vendida, 6 apenas 

na categoria empregos, caso a GERaL não esteja vendida.




