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Fonte: Comscore Multiplataforma - Média jul/18 a jul/19



PARTICIPAÇÃO 
DA REGIÃO

+2 milhões de 

usuários por mês

+6.3 milhões de 

páginas vistas por mês

24 cidades da área de cobertura da TV Rio Sul

Mais de 2 milhões de usuários (únicos ou repetidos) acessam 
mais de 6.3 milhões de páginas por mês entre G1, Ge e Gshow. 

Ou seja, cada usuário abre em média 3 páginas.
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Produto: 2 Cotas de Participação*

Billboard (970x250) 
50% de visibilidade

Retângulo Médio 
(1, 2, superior ou feed (300x250)

97.000 impressões

Investimento: 3.400,00/mês

Maxiboard (970x150) + 
Retângulo Mobile (300x250) 
50% de visibilidade

Retângulo Médio (300x250)
(1, 2, superior ou feed)

130.000 impressões

Investimento: 2.300,00/mês

Produto: 2 Cotas de Patrocínio*

*cota mensal com formatos de banners premium   *cota mensal com formatos de banners premium

CotasCotas



Maxiboard1*(970x150)
- Este formato pode ser vendido por diária
caso não tenha cota de patrocínio comercializada
- Para esta posição pode ser usado também 
o formato de billboard

Billboard*(970x250)
Este formato pode ser vendido por diária

Caso não tenha cota de
participação comercializada

Banner Meia Página* (300x600),
Retângulo Médio* e Retângulo Superior* (300x250)

Investimento: 20,00 a cada mil impressões 

*Banner Meia Página – formato de banner no segundo e terceiro rolamento da home apenas para desktop

*Retângulo Médio – formato de banner no segundo e terceiro rolamento da home para desktop e mobile

*Retângulo Superior – formato de banner no primeiro rolamento das páginas de matérias para desktop 
e mobile

Investimento: 20,00 a cada mil impressões
ou 100,00 a diária* 

*Maxiboard1 – formato de banner no primeiro rolamento na home apenas para desktop

*Billboard – formato de banner no segundo rolamento na home e das matérias apenas para desktop

*A diária pode ser comercializada desde que não tenha nenhuma cota de patrocínio e/ou participação 
ocupada

MÍDIA AVULSA
(Custo por CPM)

MÍDIA AVULSA
(Custo por CPM)



Native Carrossel (400x300) 
a partir da 10ª posição no feed

Investimento: 20,00 a cada mil impressões 

*Native: identificação da posição no site, feed que se localiza onde estão as matérias 
orgânicas dos portais
*Native Carrossel: formato com 4 telas que se complementam sendo que a ultima deve conter 
obrigatoriamente a marca do cliente

Native Carrossel Vídeo (400x300) 
a partir da 10ª posição no feed

Investimento: 20,00 a cada mil impressões 

*Native: identificação da posição no site, feed que se localiza onde estão as matérias orgânicas 
dos portais
*Native Carrossel Vídeo: formato com 2 telas que se complementam onde a primeira contém 
conteúdo de vídeo

MÍDIA AVULSA
(Custo por CPM)

MÍDIA AVULSA
(Custo por CPM)



Native Chamada Vídeo* 
a partir da 10ª posição no feed
Tempo de duração máxima: 1 minuto

Investimento: 20,00 a cada mil impressões 

*Native: identificação da posição no site, feed onde estão as matérias orgânicas dos portais
*Outstream: Formato que inicia automaticamente com o áudio mutado, opções de fechar e 
repetir após o término do vídeo

*Native: identificação da posição no site, feed onde estão as matérias orgânicas dos portais
*Native Chamada Vídeo: formato de divulgação que se assemelha as chamadas orgânicas, 
com uso de vídeo e não de imagem

Investimento: 45,00 a cada mil impressões 

Outstream* 
a partir da 10ª posição no feed
Tempo de duração máxima: 1 minuto

MÍDIA AVULSA
(Custo por CPM)

MÍDIA AVULSA
(Custo por CPM)



Investimento: 20,00 a cada mil impressões 

Native Chamada* (424x237)
a partir da 10ª posição no feed

Landscape 1600x900 – área útil: 1200x790
Portrait Maior 768x1024 – área útil: 576x884
Portrait Menor: 500x667 – Área útil: 376x567

Investimento: 30,00 a cada mil impressões

*Native: identificação da posição no site, feed onde estão as matérias orgânicas dos portais
*Native Chamada Especial: formato de divulgação que se assemelha as chamadas orgânicas, 
com uso de imagem

*Takeover: formato fullscreen de banner dentro da home do globoplay em todas as plataformas, 
sua criação deve respeitar os tamanhos descritos acima para que abra corretamente em todos os 
dispositivos

Takeover*

Landscape

Portrait

Landscape

Área útil

Área útil

Área útil

MÍDIA AVULSA
(Custo por CPM)

MÍDIA AVULSA
(Custo por CPM)



Banner

Retângulo médio (300x250 pixels), Billboard (970x250 pixels), Maxiboard (970x150 pixels) e 
Banner meia página (300x600 pixels).

Investimento: 20,00 a cada mil impressões 

Produto: Banner Vídeo

Banner com função de vídeo e arte simultaneamente. Formatos que suportam:
Pre-roll* (1280x720)
Exibição realizada antes do conteúdo 
de vídeo da página

200,00 sem pulo a cada 1.000 impressões
150,00 com pulo a cada 1.000 impressões

Investimento: 

*Pre-roll: formato de vídeo de até 180 segundos que exibe antes do conteúdo de vídeo da página 
com opção de pular e de não pular, caso o comercial seja maior que 30 segundos é obrigatório 
a opção de pular

MÍDIA AVULSA
(Custo por CPM)

MÍDIA AVULSA
(Custo por CPM)



Produto: Banner Lead*

Retângulo médio (300x250 pixels), Billboard (970x250 pixels), Maxiboard (970x150 pixels) e 
Banner meia página (300x600 pixels).

Investimento: 20,00 a cada mil impressões 

Ferramenta de captação de leads (cadastros). Os dados são exclusivos do 
anunciante. Formatos que suportam:

*Lead: Ferramenta de captação de leads (cadastros). Os dados são exclusivos do anunciante.

Produto: Sticky Ad*

Investimento: 20,00 a cada mil impressões 

O Sticky Ad é um banner 320x50px que acompanha o scroll e 
permanece fixo no topo da página por dois segundos

MÍDIA AVULSA
(Custo por CPM)

MÍDIA AVULSA
(Custo por CPM)



Criação de uma playlist própria do cliente

Investimento: consultar com o departamento comercial
*Playlist: produto onde aloca os vídeos em sequência formando uma lista automática de 
reprodução, podendo ser usada internamente ou exclusivamente para clientes, toda playlist deve 
conter um pre-roll que será exibido antes da reprodução dos vídeos

Arte do Projeto
Arte do 
cliente 

Retângulo médio (300x250 pixels), Billboard (970x250 pixels) e Banner meia página 
(300x600 pixels).

Ferramenta que constrói um vínculo entre o anunciante e o conteúdo do 
projeto/evento, realizando a unificação de ambos em um só formato, banner 
disponível apenas como formato de apoio em projetos mediante validação pela 
Globo

Investimento: consultar com o departamento comercial

PROJETOS ESPECIAIS
(Custo por CPM)

Produto: Banner Contextualizado

PROJETOS ESPECIAIS
(Custo por CPM)

Produto: Playlist



Investimento: consultar com o departamento comercial

“Blog” de responsabilidade do anunciante e validado pela TV Rio Sul. Hospedado 
nos canais regionais, sem limites de matérias, com no mínimo 30 dias de ativação, 
mídia exclusiva e mídia de divulgação a ser definida de acordo com a estratégia 
da campanha.

Investimento: consultar com o departamento comercial

Matéria de responsabilidade do anunciante e validada pela TV Rio Sul. Hospedado 
nos canais regionais, mídia exclusiva e mídia de divulgação a ser definida de acordo 
com a estratégia da campanha.

PROJETOS ESPECIAIS
(Custo por CPM)

Produto: Matéria Publicitária (Informe Publicitário)

PROJETOS ESPECIAIS
(Custo por CPM)

Produto: Especial Publicitário (Publieditorial)



Investimento: consultar com o departamento comercial

Conteúdo de responsabilidade do anunciante e validado pela TV Rio Sul. Hospedado 
nos canais regionais, mídia exclusiva e mídia de divulgação a ser definida de acordo 
com a estratégia da campanha.

Investimento: consultar com o departamento comercial

Transmissão ao vivo de qualquer evento/ação do anunciante através dos 
canais regionais, a campanha deve ser validada pela TV Rio Sul

Produto: Quiz Publicitário

PROJETOS ESPECIAIS
(Custo por CPM)

PROJETOS ESPECIAIS
(Custo por CPM)

Produto: Transmissão ao vivo




