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Eta Mundo Bom
Com estreia prevista para 18 de janeiro, a nova novela das seis tem
autoria de Walcyr Carrasco e direção de Jorge Fernando. A trama, em
tom de comédia caipira, baseada no clássico “Cândida”, de Voltaire, será
uma homenagem a Mazzaropi, um dos maiores humoristas do cinema
brasileiro.
Adaptada pelo autor, a obra, terá um formato original. Além da história
central exibida na TV, “Eta Mundo Bom” apresentará, pela Rádio Diamante,
uma radionovela religiosamente ouvida pelos personagens da trama. As
gravações da novela radiofônica poderão ser acompanhadas pela web
em episódios semanais. A trama terá todos os ingredientes para divertir
internautas e telespectadores: emoção, mistério, romance, humor.
O protagonista da novela é Candinho, rapaz de cerca de 30 anos, que
vem do interior para a grande metrópole São Paulo, em busca de sua
mãe, de quem foi separado ainda recém-nascido, e de seu grande amor,
Filó. Seu modo de ser e de falar dá o tom cômico e o encanto do
personagem. Autêntico e engraçado, não se deixa abater pelas desgraças
da vida.
Os atores Sérgio Guizé e Débora Nascimento interpretarão o casal
romântico, enquanto Flávia Alessandra e Eriberto Leão serão os vilões,
Sandra e Ernesto. No elenco estão confirmados ainda os atores Eliane
Giardini (Anastácia), Marco Nanini (Professor Pancrácio), Elizabeth Savala,
Ary Fontoura e JP Rufino, entre outras estrelas.



Audiência



MULTI
(DESK+ Mobile) DESKTOP MOBILE

Visitantes únicos 18,4 milhões 59% 57%
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Fonte: ComScore – Relatório Multiplataforma|OUT/2015



9 milhões
por mês

41 milhões
por mês

57% Desktop | 37% Celular | 6% 
Tablet

2 min 58 seg
por visita

Audiência geral do site 

Fonte: Google Analytics, Média das últimas novelas I: Boogie Oogie, Sete Vidas e Além do tempo | De 04/08/14 a 13/12/15 | Acesso por dispositivo baseado na Novela Além do Tempo. 

Visitas Páginas Vistas Tempo Médio
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Os dias de maior acesso ao site 
da Novela I é durante a semana: 

com pico de 4ª a 6ª feira.

Audiência por dia da semana 

Fonte: Google Analytics, Média de acesso por dia baseado na Novela Além do Tempo | De 13/07/15 a 13/12/15. 



O maior acesso ao site da Novela I é no horário 
do almoço (13h – 14h) e no início da noite (19h –
20h).
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Fonte: Google Analytics, Média de acesso por dia baseado na Novela Além do Tempo | De 13/07/15 a 13/12/15. 

Audiência por faixa horária



Audiência de Vídeos 

MÉDIA MENSAL AUDIÊNCIA 
DE VÍDEOS

Fonte: DAX - Digital Analytix: Audiência de vídeos – média mensal das últimas novelas (de Jan a Out/2015).

14,2 milhões
de requisições de vídeos 

por mês



Perfil &
Comportamento



Mulheres acima de 15 a 44 anos da classe ABC 
acessam mas o site da novela I

2,2%

22,2%

37,0%

20,4%

11,5%
6,7%

06 a 14 anos 15 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 54 anos acima 55 anos

% Acesso por faixa-etária

Fonte: Comscore Perfil demográfico da novela Além do tempo, multiplataforma, Out/2015 | Classe social: 
TG.net Base Completa (Mai15-Jul15) v.1.0 / Target Group Index Brasil BrY15w2+Y16w1 (Fev14-Mar15) -
Pessoas| Acessou a Globo.com nos últ. 7 dias e assistiu a Novela I da TV Globo de Seg. a Sáb. 

28%72% 54% AB | 41% C | 5% DE

CLASSE SOCIAL

Perfil 



Fonte: TG.net Base Completa (Mai15-Jul15) v.1.0 / Target Group Index Brasil BrY15w2+Y16w1 (Fev14-Mar15) - Pessoas| Acessou a Globo.com nos últ. 7 dias e assistiu a Novela I da TV Globo de Seg. a Sáb. | Filtro: Acessaram a Internet nos últ. 7 dias.

navegaram na Internet 
para obter informações 

sobre produtos ou 
serviços antes de 

comprá-los

77%

quando encontram 
uma marca que 

gostam são fiéis a ela

63%

habitualmente assistem 
televisão e acessam a 

internet ao mesmo tempo

46%

confiam na Internet 
para se manter 

informados

51%

acham que a propaganda 
na televisão é interessante 
e proporciona assunto p/ 

conversar

58%

dos internautas assistem 
Telenovelas nacionais 

frequentemente ou às vezes

59%

é a média da renda
mensal pessoal

quando necessitam de 
informação o 1º lugar onde 

buscam é a internet

58%59% 58%

58% 51% 46% R$1.997

Dos internautas que acessam a globo.com e assistem 
a novela I da TV Globo:



Oportunidades 
Comerciais



Cota de participação mensal 
A cota de participação proporciona alta visibilidade e maior envolvimento da marca com o 

site de Eta Mundo Bom 

Estimativas baseadas em histórico de audiência. Não representam compromisso de entrega. 

Retângulo Médio 1
(Faixa horária: 10 as 10h59 )

Local: Capa/Visibilidade: 50%

Entrega estimada: 440 mil 

Super Leaderboard 1 
Local: Capa/ Visibilidade: 100%

2 diárias (dia útil)
Entrega estimada: 90 mil 

Retângulo Médio Superior Entrega Estimada: 1,0 MM
Banner Mobile 1 Entrega Estimada: 500 mil 

Entrega total estimada: 2 milhões



Mídia Avulsa – Home 
desktop 

Super leaderboard 1 CPM
Ou
Maxiboard 1 CPM

Floating
CPM

Ret. Médio 1  
CPM

Ret. Médio 2
CPM

Banner meia Página  
CPM

mobile 

Super leaderboard 2  CPM 
Ou
Maxiboard 2 CPM

Banner Mobile 1
CPM

Ret. Médio 1
CPM

Ret. Médio 2
CPM

Banner Mobile 2
CPM

Os formatos Ret. médio 1 e Ret. médio 2 veiculam 
simultaneamente no desktop e mobile 

* Imagem Ilustrativa 



Mídia Avulsa – Internas 
Retângulo Médio 

Superior - CPM

Retângulo Médio 1  

CPM

Floating -

CPM

Megabox  

CPM

mobile 

Banner Mobile 1

CPM

Banner Mobile 2

CPM

* Imagem Ilustrativa 



Projetos Especiais



Matéria Publicitária 
A Matéria Publicitária proporciona aos anunciantes associarem seus produtos e serviços
junto ao conteúdo da novela Eta Mundo Bom garantindo visibilidade e relevância para a
marca.
A matéria ficará no ar durante 1 semana, onde o anunciante terá formatos exclusivos
como Banner Meia Página e Banner Mobile
Além do conteúdo em texto, a matéria permite publicação de foto, vídeo ou flash
customizado.
Entregáveis:
 Mídia Exclusiva:: Fixa na matéria do anunciante durante seu período de veiculação direcionando para o site do

anunciante. Formatos: Banner Meia Página e Banner Mobile.
 Mídia de Divulgação: Formatos produzidos pela globo que tem como objetivo direcionar para a matéria,

garantindo a audiência desejada. Formatos: Chamada na home do site da novela Eta Mundo Bom, chamada
na home da Globo.com, e volume de impressões nos sites de entretenimento

 Mídia Apoio: Mídia livre onde o anunciante poderá divulgar seus produtos e serviços direcionando para o seu
site. Formatos: Recomendamos alguns formatos, porém o anunciante poderá troca-los de acordo com o budget
e interesses do anunciante. Recomendação: Diárias integrada (desk + mobile e volume de impressões de
megabox e banner mobile em sites de entretenimento..

Banner 
meia 
página 



Matéria Publicitária  - Native ads

Desktop

Native ads na Home da Novela 

Mobile 

Native ads na Home da Novela 

* Imagem Ilustrativa 



Matéria Publicitária - Investimento 
Propriedade Site Formato Local Quantidade

Entrega 
Estimada 
Período ¹

Entrega 
Determinada 

Período¹

Período/ 
Diárias

Visibilidade 

Matéria Publicitária Novela I

Matéria Publicitária 

Internas 1 40.000 - 7 dias 100%Banner Meia Página 

Banner Mobile 1

Mídia Divulgação

Novela I Native Ads² Home (desk+mobile) - 90.000 - - -

Globo.com Native Ads² Home (desk+mobile) - 35.000.000 - - 100%

Sites de Entretenimento²

Banner Mobile 1 Home e Internas

- 58.318.182 - 7 dias -

Mega Box

Internas
Super Leaderboard 2

Floating

Retângulo médio Superior 

Retângulo médio 1 Home 

Mídia de Apoio

Gshow
Super Leaderboard 1 + banner mobile (dia 

útil)²
Home 1 500.000 - 1 diária 100%

Sites de Entretenimento²
Mobile Banner 1 Home e Internas - - 521.405 7 dias -

Megabox Internas - - 538.317 7 dias -

Total 93.948.182 1.059.722 - -

Custo de produção 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.

²Veiculação sujeito a disponibilidade de inventário no período da campanha.



Especial Publicitário 
Hospedado no site da novela, o anunciante poderá abordar o assunto de interesse, explorando através
de textos, fotos e vídeos, os seus produtos, serviços, lançamentos e novidades para os usuários. (
conteúdo deverá ser aprovado anteriormente).
Entregáveis:
 Mídia Exclusiva:: Fixa no especial do anunciante durante seu período de veiculação direcionando

para o site do anunciante. Formatos: Super Leaderboard 1 ou Maxiboard, Retângulo Médio 1 na
home e Banner meia página nas internas.

 Mídia de Divulgação: Formatos produzidos pela globo que tem como objetivo direcionar para a
matéria, garantindo a audiência desejada. Formatos: Chamada na home do site da novela Eta
Mundo Bom, chamada na home da Globo.com, e volume de impressões nos sites de
entretenimento.

 Mídia Apoio: Mídia livre onde o anunciante poderá divulgar seus produtos e serviços direcionando
para o seu site. Formatos: Recomendamos alguns formatos, porém o anunciante poderá troca-los
de acordo com o budget e interesses do anunciante.

* Imagem Ilustrativa 



Oportunidade 
Adicional



Oportunidade Comercial 

* Imagem Ilustrativa 

Rádio novela
Durante a trama, teremos a rádio novela “A herança de ódio” que será transmitido na
novela em pequenos programetes e também na rádio globo. No digital, mostraremos os
bastidores da gravação na integra com destaque de como são realizados os efeitos
especiais de chuva, as música eletrizante nos momentos terríveis, o beijo dado pelo galã na
própria mão, o ator que emposta a voz para anunciar a mensagem comercial.
A rádio novela ficará disponível no site de Eta mundo bom.

Formatos comerciais
 Merchan web / Spot – O anunciante poderá optar em fazer somente uma locução do produto 

e/ou expor seus produtos no estúdio da rádio, através de uma mesa de apoio de maneira natural e 
de acordo com o contexto.

 Formatos exclusivos na página da websérie 

Websérie

Ret. 
Médio1



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. Já para o especial e
radio novela é de 15 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 idéias 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.
Os materiais de todos formatos comerciais deverão ser enviados em HTML5, para que a sua veiculação seja exibida em qualquer browser. Materiais enviados em SWF (Flash) continuarão
sendo aceitos, porém a sua performance/eficácia não será garantida.
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

