
PLANO COMERCIAL

AMOR 
SEXO

&



9/OUTUBRO A 11/DEZEMBRO DE 2018 

TERÇA-FEIRA, APÓS SOB PRESSÃO

10 EPISÓDIOS

RESULTADOS DA ÚLTIMA TEMPORADA DE AMOR & SEXO

9 DE OUTUBRO ESTREIA A NOVA 

TEMPORADA DE AMOR & SEXO
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14,1
MILHÕES

DE TELESPECTADORES
EM MÉDIA POR MINUTO

(Rat%)

30,8
MILHÕES

DE TELESPECTADORES
ALCANÇADOS POR PROGRAMA

(Rch%)

101,2
MILHÕES

DE TELESPECTADORES 
POTENCIAIS ALCANÇADOS PELOS 

11 PROGRAMAS DA ÚLTIMA 
TEMPORADA

(Cov%)

Fernanda Lima e seus jurados em breve estarão de volta com 

momentos surpreendentes,  cenas  inusitadas e e situações 

memoráveis como as coreografias incríveis de abertura e 

encerramento do programa, provas de amor no palco, entre outros 

temas que agradam telespectadores de todo o Brasil.

SETEMBRO DE 2018 | MARKETING TV RIO SUL | PLANEJAMENTO REDE | DPR Nº 163/18 | 11 5112.4548



A partir de 9 de outubro, a Globo exibe a 11ª temporada de Amor & 

Sexo, nas noites de terça-feira, após a série Sob Pressão.

O programa apresentado por Fernanda Lima, aborda temas sobre 

sexualidade e relacionamentos, de maneira natural e divertida, com a 

participação dos integrantes da bancada José Loreto, Edu Sterblitch, 

Mariana Santos, Dudu Bertholini e Regina Navarro Lins.

A nova temporada traz novos temas instigantes e, para discutí-los, o 

programa recebe convidados para opinar e participar de games.

AMOR & SEXO ESTÁ DE VOLTA 
EM OUTUBRO



TEMAS INTERESSANTES

Fonte: Kantar Ibope Media – TGR – Amor & Sexo – Jan e Fev /2017 - Universo 12 a 75 anos

87%
acreditam que 

devemos lutar pela 
igualdade
de todos.

76%
acreditam que 
devemos lutar 

pela igualdade de 
todos.

Os telespectadores do programa estão alinhados com os temas 
abordados pelo Amor & Sexo:

70%
aceitam as

pessoas como são, 
independentemente 

da opção sexual.



Aborda de forma natural e bem humorada temas 

sobre amor e sexo.

Desperta atenção também pelos figurinos 

excêntricos de Fernanda Lima.

Tem os jurados mais divertidos:

Mariana Santos, Xico Sá, Regina Navarro, Otaviano 

Costa e José Loreto

Deve permanecer na programação da Globo!

FONTE: CAT – Central de Atendimento ao Telespectador
Canal de comunicação entre a Globo e seus telespectadores,

a CAT responde a todas as curiosidades, recebe sugestões de pauta, elogios e 
críticas. É também uma importante ferramenta interna para avaliar a 

performance dos programas exibidos.

PERCEPÇÕES DOS 
TELESPECTADORES



14,1
MILHÕES
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AUDIÊNCIA DA
ÚLTIMA TEMPORADA

101,2
MILHÕES

DE TELESPECTADORES 
POTENCIAIS ALCANÇADOS 
PELOS 11 PROGRAMAS DA 

ÚLTIMA TEMPORADA
(Cov%)

Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA – Regiões Metropolitanas TR Premium e PV Premium  AMOR & SEXO – de 26/1 a  13/4/17 
Universo projetado base Atlas de Cobertura Globo - abril/17 (Universo total de telespectadores = 200.959.979)



PERFIL DO TELESPECTADOR
ÚLTIMA TEMPORADA
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Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA – Regiões Metropolitanas TR Premium e PV Premium  AMOR & SEXO - de 26/1 a  13/4/17 
Universo projetado base Atlas de Cobertura Globo - abril/17 (Universo total de telespectadores = 200.959.979)



AUDIÊNCIA & ALCANCE
ÚLTIMA TEMPORADA

Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA  - TGR – Regiões Metropolitanas TR Premium e PV Premium  AMOR & SEXO - de 26/1 a  13/4/17 
Universo projetado base Atlas de Cobertura Globo - abril/17 (Universo total de telespectadores = 200.959.979).

Universo Consumiram cosméticos nos últ. 7 dias: 73.574.220  (Cov%)
Universo alto consumidores de chocolates e de bombom: 77.368.202 (Rat%)
Universo possui cartão de crédito: 90.583.606 (Cov%)

Cerca de
40 MILHÕES de 
telespectadores 
que CONSOMEM 

COSMÉTICOS

foram alcançados 
pelo programa

A audiência média 
de pessoas que 

são
CHOCOLATE LOVERS

foi de quase
6 MILHÕES de 
pessoas por 

minuto

A audiência média 
de pessoas que 
POSSUEM CARTÃO

DE CRÉDITO

foi de quase
7 MILHÕES de 

pessoas por minuto



Visualizações de Páginas

AUDIÊNCIA GLOBO.COM

▪ + de 1,8 milhão de visualizações de páginas na última temporada.

▪ 03min 03seg tempo médio por página (18% acima do tempo médio de Gshow).

Fonte: Google Analytics | Período 26/01/2017 – 24/04/2017

EPISÓDIO DRAG MISTERIOSA
Casado com Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert participou do 
#AmorESexo e foi um grande sucesso, principalmente por 
se vestir como Drag Queen. 
Os fãs do programa foram ao delírio com o casal, 
relatando que eles são uma meta de relacionamento.



A temporada completa de

Amor & Sexo teve mais de 685 mil 

ativações no Twitter, sendo 271 mil 

tweets e 413 mil retweets.

A estreia foi responsável por 11%

dessas ativações. Vários termos e 

hastags relacionados a grande noite 

estamparam os trending topics, entre 

eles: #AmorESexo, Eduardo Sterblitch e 

Otaviano. Com mais de 20 mil 

pesquisas, Fernanda Lima foi a segunda 

maior busca no Google no dia 26/01.

“maravilhoso”, “sensacional”, “muito bom”, “lacrador”. 
Alguns internautas ainda completaram dizendo ficar em 

casa
só para assisti-lo;

“alegre”, “divertido”, “engraçado”, “empolga”;

“atual”, “autêntico”, “disruptivo” (quebra tabus) – usuários 
se referiram aos temas abordados pelo programa e 

ironizaram, questionando como seria a reação da ‘família 
tradicional brasileira’;

“emocionante” – em menção à homenagem que Pabllo
Vittar e outras Drag Queens 

fizeram às suas mães.

beleza e sensualidade (“linda”, “diva”, “maravilhosa”, 
“sexy”, “perfeita”, “mulherão”); talento (“tá  cada dia 

melhor”, “lacradora”, “destruidora” – os dois últimos elogios 
estavam relacionados à  performance da apresentadora e 
suas falas/ opiniões sobre temas tidos como polêmicos);

autenticidade (“engraçada”, “divertida”, “comédia”, 
“irreverente”, “espontânea”);

carisma (“amo”, adoro”, “melhor pessoa”, “simpática”, 
“gente como a gente”);

aspiracional (motivado pela beleza da apresentadora, por 
sua personalidade e pelo “casamento perfeito” – internautas 
destacaram a beleza de Rodrigo Hilbert, o fato dele cozinhar 
bem, de ser um bom pai e dos filhos do casal serem lindos).

Sobre o programa

Sobre a Fernanda Lima

Fonte: Endeca – Oracle | Período 26/01/2017 – 24/04/2017

REDES SOCIAIS



REDES SOCIAIS

Fonte: Endeca – Oracle | Período 26/01/2017 – 24/04/2017

+ TWEETS

#AmorESexo é muito mais que um programa de 
entretenimento. É educação, informação e um 
tapa na cara da sociedade que ficou presa no 
passado.
PriscilaoGITH – retweets 18.941 

esse programa tinha que ser exibido nas escolas. 
#amoresexo
@Aguinaldinho – retweets 1.087 

Se esse não é o melhor programa do mundo eu 
não sei qual é #AmoreSexo
@Larisq13 – retweets 1.087 

Querida Globo, favor aumentar a duração do 
programa #AmorESexo não sou eu que to
pedindo eh a internet!!
@otariano– retweets 668 

#AmorESexo eh o tipo de programa que vc
pensa que n pode melhorar mais e vem um 
novo ep e pisa
@otariano– retweets 659

Um programa com esse tema merecia passar 
num domingo ao MEIO DIA com todo mundo 
almoçando e debatendo o assunto na mesa 
#AmoreSexo
@ValescaOficial– retweets 7.746



VÍDEOS

Fonte: DAX – Comscore | Período 26/01/2017 - 23/04/2017

+ de 5 milhões de requisições de vídeos;

tempo médio de 08min 58seg;

dos usuários que assistiram aos vídeos, 52% consumiram o 
conteúdo até o final!

Consumo de vídeos na última temporada de Amor e Sexo:



PERÍODO De 9 de outubro a 11 de dezembro de 2018 (10 programas)

DIA/HORÁRIO Terça-feira, após Sob Pressão

SIGLA NO SIS.COM AMOR

PREÇO DE 30” R$ 1.561,00

PREÇO DE 15” R$ 1.170,75

GÊNERO Auditório

PLANO DE PATROCÍNIO



1. Base Lista de Preços Outubro/18 a Março/19.

2. A dinâmica de programação pode implicar alterações no planejamento original, que não afetarão a qualidade de comunicação do plano 

comercial;

3. O plano de inserções segue orientações estabelecidas pelo Manual de Práticas Comerciais, Manual de Formatos e Listas de Preços da 

Rede Globo.

4. Poderão ser desenvolvidas oportunidades comerciais adicionais para categorias não concorrentes do patrocinador.

OBSERVAÇÕES GERAIS
TV GLOBO



comercialonline.tv.br


