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Fonte: Google Analytics: TVB 2014 15/09 à 28/12  / *Entretenimento TV  Comscore: Nov/14
Omniture – TVB 2013 e 2014  média mensal do período do programa comparado com o a média mensal dos 5 maiores canais do Youtube em oficinadanet.com.br/post/13911-os-10-maiores-canais-do-youtube via socialblade.com (Total de views / 
total de meses que o canal existe) até 18/05/2015 

Em média, 6,5 milhões de pessoas 
consumiram mensalmente 45 milhões 
de páginas do melhor programa 
musical da TV brasileira. Ao todo foram 155 milhões de 

páginas vistas do início ao fim do 
programa, sendo 48% desse total feito 

através de dispositivos móveis
Se fosse um canal de vídeos, 
o The Voice seria o maior do Brasil, 
com 42 milhões de views por mês

http://www.oficinadanet.com.br/post/13911-os-10-maiores-canais-do-youtube


AUDIÊNCIA - mobile

+5,1 milhões
visitas

3 milhões
Visitantes únicos

00:08:30
tempo médio/visita

+75 milhões
páginas vistas

*3x mais páginas vistas frente a edição 
anterior

Fonte: Google Analytics – 15/09 à 28/12 segmento avançado para dispositivos móveis| Comscore: Mobile Mterics Tempo médio nov/14



AUDIÊNCIA - site

+45 milhões
páginas vistas

+11 milhões
visitas

+6,5 milhões
Visitantes únicos

00:04:38
tempo médio/visita

Fonte: Google Analytics: TVB 2014 15/09 à 28/12 



PERFIL DOS INTERNAUTAS Os dias de maior acesso ao site do The Voice Brasil são de Quinta-Feira  (Exibição do programa)
e Sexta-Feira (Pós exibição).

Audiência – Hora do Dia

sexo

idade

47% 53%

MulheresHomens

174 185 182 
261 

434 

1.043 

274 

Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado

Média Diária de Visitas (mil)

O maior acesso ao site acontece entre às 22h e 23h, tendo um aumento no consumo de páginas durante e logo após a 
exibição do programa.

75 
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379 
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Média Horária de Vistas (mil)

6 a 14
5%

15 a 24
25%

25 a 34
36%

35 a 44
21%

45 a 54
11%

55+
2%

Fonte: Comscore –nov/2014 Desktop | Google Analytics – Média diária e horária de visitas – 15/09 à 28/12



Para 67% dos 
brasileiros a 

música é parte 
importante da 

sua vida

Entre as 
pessoas que 
assistem TV 

Globo e Reality 
Shows
69% 

Entre os 
internautas do 
Gshow esse 

número é mais 
de 70%

Fonte: TG.net Base Completa (Abr14-Jun14) v.1.0 / Target Group Index Brasil BrY14w2+Y15w1 (Fev13-Fev14) V1.0 – Pessoas | Linha: A música constitui parte importante em minha vida: 
Concorda Totalmente/Parcialmente | Coluna:  Assite reality show e assisitiu TV Globo nos últimos 7 dias, acessou Etc Globo Entretenimento nos últimos 7 dias



87% dos brasileiros que assistem TV e acessam Internet ao mesmo tempo estão na TV Globo/Globo.com e consideram a música parte importante da sua vida

9 em cada 10
pessoas que assistem TV e acessam                              
a Internet ao mesmo tempo estão naGlobo

Fonte: Ibope Target Group Index BrY15w2+Y16w1 (Fev14-Mar15) V1.0 – Pessoas | Coluna: A música constitui parte importante em minha vida: Concorda Totalmente/Parcialmente e acessa Globocom 7 dias ou assisitiu tv Globo 
7 dias | Linha: Habitualmente assisto TV e acesso a internet ao mesmo tempo:Concorda Totalmente/Parcialmente



OPORTUNIDADES 
COMERCIAIS



FORMATOS AVULSOS

Home Internas
Mobile Mobile

Maxiboard e floating Floating e mega box Banner mobile 1 e 2 Retângulo mobile

Para saber os valores dos formatos por favor consulte seu contato comercial.



MATÉRIA PUBLICITÁRIA
Recomendada para campanhas pontuais, a Matéria Publicitária é uma maneira do
anunciante divulgar seus produtos e serviços junto ao conteúdo do The Voice Brasil,
garantindo adequação e visibilidade para marca.
Seu período de veiculação, com formatos exclusivos do anunciante, é 1 semana.
Além do conteúdo em texto, a matéria permite publicação de foto, vídeo ou flash
customizado.
A Matéria Publicitária garante 2 dias de chamada* especial na home do site The Voice, 
direcionando para a matéria do anunciante.
*Local e conteúdo da chamada à definir.

Com intuito de dar mais visibilidade à marca, formatos exclusivos (banner meia página e 
mobile banner 1 na versão mobile) são veiculados na página da Matéria Publicitária, com 
link para o site do anunciante. 



MATÉRIA PUBLICITÁRIA
Plano de mídia
Período: 1 semana

Propriedade Site Local Formato Qtde Entrega estimada período¹ Entrega determinada período¹
Período 

total
Visibilidade

Matéria 
Publicitária

The Voice Brasil

Interna Matéria Publicitária

1 30.000 - 7 dias 100%Interna Banner Meia Página 

Interna Banner Mobile 1

Mídia de 
divulgação

The Voice Brasil Home Chamada Especial³ 2 100.000 - 2 chamadas 100%

Globo.com Home Chamada Especial³ 1 35.000.000 - 1 chamada 100%

Sites de Entretenimento² Internas Banner Mobile 1 - - 4.500.000 7 dias -

Sites de Entretenimento² Home e Internas Retângulo Médio 1 e Superior - - 4.500.000 7 dias -

Mídia de apoio

Gshow Home Maxiboard + Retângulo Mobile (dia útil)³ 1 700.000 - 1 diária 100%

Sites de Entretenimento² Internas Mobile Banner 1 1 - 850.000 7 dias -

Total 35.830.000 9.850.000 - -

¹A entrega é baseada em análise histórica de audiência, portanto o volume de entrega pode variar de acordo com a audiência do site no período do projeto.
²O anunciante poderá escolher os canais e formatos dentro dos sites citados no esquema comercial, de acordo com o interesse e volume de entrega determinada durante o período do projeto. Conforme disponibilidade de inventário. O volume de 
impressões de banners não poderá ser substituído por formatos comercializados por diária.
³Veiculação sujeito a disponibilidade de inventário no período da campanha.



THE VOICE O ANO TODO

Como será a nova temporada? Quais histórias, talentos e apresentações vão se destacar? 
E, encerrada a temporada na TV, como seguem as carreiras dos candidatos e técnicos? 

Como aguentar a saudade até o próximo The Voice? 

O The Voice mobiliza torcida. Os técnicos, candidatos e o programa em si - que chega à quarta 
temporada como um formato consolidado na TV brasileira - conquistam fãs a cada ano. 

Na web, o The Voice acontece todo dia, 24 horas por dia, 365 dias por ano. 
Vamos reforçar este conceito para o fã do programa. 



THE VOICE O ANO TODO

Agora a sua marca pode estar presente no site do programa durante o ano todo.

Além dos formatos de mídia avulsa e da matéria publicitária,                   
veja as novidades que vem por ai!

J F M A M J J A S O N D



J F M A M J J A S O N D

Gravação, lançamento e exibição 
do THE VOICE BRASIL

O PÚBLICO:
Acompanha, torce e participa

THE VOICE O ANO TODO



J F M A M J J A S O N D

THE VOICE KIDS

O PÚBLICO:
Acompanha, torce e participa

THE VOICE O ANO TODO



J F M A M J J A S O N D

Sem exibição na TV

O PÚBLICO:
Revive e se surpreende

OPORTUNIDADES 
COMERCIAIS

- WEBSHOW: Todo dia, o ano todo, tem episódio 
EXCLUSIVO na WEB;

- CANTE COM O TÉCNICO: Karaokê, em que o 
público pode fazer um dueto com o seu 
técnico preferido, cantando um sucesso dele e 
compartilhe.

THE VOICE O ANO TODO



J F M A M J J A S O N D

O PÚBLICO:
Se inscreve, ouve músicas, segue os técnicos e vai a shows!

THE VOICE O ANO TODO



CARDÁPIO DE OPORTUNIDADES

• Votação com opções de figurino dos candidatos
• Merchandising Web 
• Minidocumentários
• Cobertura dos bastidores



CARDÁPIO DE OPORTUNIDADES

Votação com opções de figurino dos candidatos
Por meio de votação na Globo.com, o público poderá escolher o 
figurino dos participantes para as semifinais. 
O resultado será exibido com detalhes em uma matéria publicitária.

Qual look a candidata Nono 

deverá usar na próxima semana?



CARDÁPIO DE OPORTUNIDADES

Votação com opções de figurino dos candidatos
Propriedade Site Formato Local Qtde Entrega Estimada Período¹ Entrega Determinada Período¹ Período/ Diárias Visibilidade 

Matéria Publicitária The Voice Brasil

Matéria Publicitária Internas 1

30.000 -

7 dias 

100%

Banner meia página Internas -

Banner Mobile 1 Internas -

Votação Internas 1 3 dias

Mídia de Divulgação

The Voice Brasil Chamada especial Home 4 200.000 - 4 chamadas 100%

Globo.com Chamada especial³ Home 2 70.000.000 - 2 chamadas 100%

Sites de Entretenimento² Banner Mobile 1 Internas - - 18.000.000 7 dias -

Sites de Entretenimento² Retângulo Médio 1 e Superior Internas - - 18.000.000 7 dias -

Mídia Apoio

Sites de Entretenimento² Banner Mobile 1 Internas - - 1.000.000 7 dias -

Sites de Entretenimento² Mega box Internas - - 550.000 7 dias -

Total 70.230.000 37.550.000 - -

¹A entrega é baseada em análise histórica de audiência, portanto o volume de entrega pode variar de acordo com a audiência do site no período do projeto.
²O anunciante poderá escolher os canais e formatos dentro dos sites citados no esquema comercial, de acordo com o interesse e volume de entrega determinada durante o período do projeto. Conforme disponibilidade de inventário. O volume de 
impressões de banners não poderá ser substituído por formatos comercializados por diária.
³Veiculação sujeito a disponibilidade de inventário no período da campanha.



CARDÁPIO DE OPORTUNIDADES
Merchandising Web
Cada anunciante poderá ter 1 ação com product placement no The 
Voice Web (terça-feira) e mais 1 ação no Pré TVB (quinta-feira) para 
divulgar seus produtos/serviços.
Além disso, o cenário poderá ser customizado para marca nos 
programas web que contarem com essas ações. 

Total de ações com product placement nos programas web: 2 por anunciante.
Total de cenários customizados: 2 por anunciante, 1 em cada programa web.
Total de cotas disponíveis: 2 cotas.

Exemplo: Merchan Web de Intel no The Voice 2014 
Link programa web: http://gshow.globo.com/programas/the-voice-brasil/videos/t/the-voice-web/v/integra-16122014-the-
voice-web/3836686/

http://gshow.globo.com/programas/the-voice-brasil/videos/t/the-voice-web/v/integra-16122014-the-voice-web/3836686/


CARDÁPIO DE OPORTUNIDADES

Merchandising Web
Propriedade Site Formato Local Qtde Entrega Estimada Período¹ Entrega Determinada Período¹ Período/ Diárias Visibilidade 

- The Voice Brasil Retângulo Médio 1
página The Voice ao 

vivo
- 300.000 - 01/out a 25/dez 50%

Merchan Web The Voice Brasil
Product Placement Internas 2 24.000 - 2 100%

Customização do cenário Internas 2 24.000 - 2 100%

Matéria Publicitária The Voice Brasil

Banner Meia Página Internas -

30.000 - 7 100%Conteúdo Internas 1

Banner Mobile 1 Internas -

- Fan Page The Voice Brasil Post 
Fan Page The Voice

Brasil
1 - - - -

Mídia de Divulgação

The Voice Brasil Chamada especial Home 2 100.000 - 2 diárias 100%

Globo.com Chamada especial³ Home 1 35.000.000 - 1 diária 100%

Sites de Entretenimento² Banner Mobile 1 Internas - - 4.500.000 7 dias -

Sites de Entretenimento² Retângulo médio Superior ou 1 Home e/ou Internas - - 4.500.000 7 dias -

Mídia apoio

Gshow Maxiboard + Retângulo Mobile (dia útil)³ Home 2 1.400.000 - 2 diárias 100%

Sites de Entretenimento²
Mega Box Internas - - 600.000 01/out a 25/dez -

Mobile Banner 1 Internas - - 800.000 01/out a 25/dez -

Globo.com Vídeo 360 sem skip (dia útil)³ Vídeos 1 1.200.000 - 1 diária -

Total 38.078.000 10.400.000 - -

Custo de produção e cachê deverão ser orçados a parte.
¹A entrega é baseada em análise histórica de audiência, portanto o volume de entrega pode variar de acordo com a audiência do site no período do projeto.
²O anunciante poderá escolher os canais e formatos dentro dos sites citados no esquema comercial, de acordo com o interesse e volume de entrega determinada durante o período do projeto. Conforme disponibilidade de inventário. O volume de 
impressões de banners não poderá ser substituído por formatos comercializados por diária.
³Veiculação sujeito a disponibilidade de inventário no período da campanha.
Vídeo 360: *Vídeos acima de 1 minuto. Exceto vídeos vinculados aos Projetos Futebol, F1 e PEGN. Os patrocinadores dos planos integrados estarão protegidos pelo bloqueio de concorrência



CARDÁPIO DE OPORTUNIDADES

Minidocumentários
Uma série de minidocumentários com os participantes, poderá 
entrar na Globo.com patrocinada pelo sua marca. 



CARDÁPIO DE OPORTUNIDADES

Minidocumentários
Propriedade Site Formato Local Qte Entrega Estimada período¹ Entrega Determinada período¹

Período/ 
Diárias

Visibilidade 

Especial Publicitário The Voice Brasil

Minidocumentários Internas 4

75.000 - 1 mês 100%

Pre-roll 15"/30" Vídeos -

Super Leaderboard 1 ou MaxiBoard1 Internas -

Banner meia página Internas -

Banner Mobile 1 Internas -

Mídia de Divulgação

The Voice Brasil Chamada especial Home 8 400.000 - 8 chamadas 100%

Globo.com Chamada especial³ Home 2 70.000.000 - 2 chamadas 100%

Sites de Entretenimento² Banner Mobile 1 Internas - - 11.250.000 1 mês -

Sites de Entretenimento² Retângulo Médio 1 e Superior Internas - - 11.250.000 1 mês -

Mídia Apoio

Sites de Entretenimento² Banner Mobile 1 Internas - - 2.000.000 1 mês -

Gshow Maxiboard + Retângulo Mobile (dia útil)³ Home 2 1.400.000 - 2 diárias 100%

Total 71.875.000 24.500.000 - -

Custo de produção e cachê deverão ser orçados a parte.
¹A entrega é baseada em análise histórica de audiência, portanto o volume de entrega pode variar de acordo com a audiência do site no período do projeto.
²O anunciante poderá escolher os canais e formatos dentro dos sites citados no esquema comercial, de acordo com o interesse e volume de entrega determinada durante o período do projeto. Conforme disponibilidade de inventário. O volume de 
impressões de banners não poderá ser substituído por formatos comercializados por diária.
³Veiculação sujeito a disponibilidade de inventário no período da campanha.



CARDÁPIO DE OPORTUNIDADES

Cobertura dos bastidores
Cobertura dos bastidores mostrando o consumo de produtos 
por meio de matérias e vídeos



CARDÁPIO DE OPORTUNIDADES

Cobertura dos bastidores
Propriedade Site Local Formato Qtde Entrega estimada período¹ Entrega determinada período¹

Período 
total

Visibilidade

Matéria 
Publicitária

The Voice Brasil

Interna Matéria Publicitária

1 30.000 - 7 dias 100%Interna Banner Meia Página 

Interna Banner Mobile 1

Mídia de 
divulgação

The Voice Brasil Home Chamada Especial³ 2 100.000 - 2 chamadas 100%

Globo.com Home Chamada Especial³ 1 35.000.000 - 1 chamada 100%

Sites de Entretenimento² Internas Banner Mobile 1 - - 4.500.000 7 dias -

Sites de Entretenimento² Home e Internas Retângulo Médio 1 e Superior - - 4.500.000 7 dias -

Mídia de apoio

Gshow Home Maxiboard + Retângulo Mobile (dia útil)³ 1 700.000 - 1 diária 100%

Sites de Entretenimento² Internas Mobile Banner 1 1 - 850.000 7 dias -

Total 35.830.000 9.850.000 - -

Custo de produção e cachê deverão ser orçados a parte.
¹A entrega é baseada em análise histórica de audiência, portanto o volume de entrega pode variar de acordo com a audiência do site no período do projeto.
²O anunciante poderá escolher os canais e formatos dentro dos sites citados no esquema comercial, de acordo com o interesse e volume de entrega determinada durante o período do projeto. Conforme disponibilidade de inventário. O volume de 
impressões de banners não poderá ser substituído por formatos comercializados por diária.
³Veiculação sujeito a disponibilidade de inventário no período da campanha.



OBSERVAÇÕES COMERCIAIS
MATERIAL E PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
Para especificações de material e prazos de implementação, consulte a Equipe de Operações Comerciais através do e-mail: opec.internet@tvglobo.com.br

Após o recebimento de todo o material necessário para o desenvolvimento do projeto, o prazo de implementação da matéria do anunciante será de 5 dias úteis.

CONSIDERAÇÕES GLOBO.COM 
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. 
Custos estimados de cachê e Produção orçados à parte , sendo total responsabilidade do cliente. Sobre este valor não há negociação, comissão da agência e descontos. 
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. 
De acordo com a sinalização de interesse e adequação do projeto aos objetivos do anunciante, faz-se necessária a consulta aos envolvidos e responsáveis pelo(s) site(s) em questão, que devem 
aprovar e autorizar o andamento da proposta comercial final, bem como analisar, orçar e estimar um cronograma para as possibilidades de desenvolvimento da ação. Esse processo necessita 
de um prazo para ser realizado a ser estipulado de acordo com a complexidade do projeto. 
Tanto os preços, quanto as propriedades apresentadas poderão ser revistos no momento da aprovação. 
A disponibilidade de entrega está sujeita à consulta no momento da aprovação do plano. 
A criação de um projeto especial deve ser firmada sob a parceria entre veículo, agência e anunciante.
A produção da mídia de divulgação é responsabilidade da Globo.com e não está sujeita a aprovação. O anunciante deverá enviar o logo.
É importante que a produção de todos os formatos comerciais seja feita em HTML5 para que a veiculação seja exibida em qualquer browser. Para clientes/agências que insistirem em manter 
as peças em SWF: não deixaremos de veicular peças em SWF (Flash), porém não podemos garantir a mesma performance/eficácia das veiculações que usarem HTML5.
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.

mailto:opec.internet@tvglobo.com.br

