
ASSÉDIO
PLANO COMERCIAL



3 DE MAIO A 12 DE JULHO DE 2019

SEXTA-FEIRA, APÓS GLOBO 

REPÓRTER - 10 EPISÓDIOS

HIGHLIGHTS

ESTREIA EM MAIO, ASSÉDIO, SÉRIE INSPIRADA NO LIVRO 

“A CLÍNICA: A FARSA E OS CRIMES DE ROGER ABDELMASSIH", 

DE VICENTE VILARDAGA.

A PRODUÇÃO CONTA A HISTÓRIA DE MULHERES QUE SOFRERAM 

ABUSOS SEXUAIS COMETIDOS POR UM MÉDICO BEM-SUCEDIDO E 

NARRA A FORÇA DO COLETIVO POR UM OBJETIVO COMUM. TUDO 

COMEÇA QUANDO UMA DELAS RESOLVE ROMPER O SILÊNCIO.

MARÇO DE 2019 | MARKETING GLOBO – PLANEJAMENTO REDE – DPR Nº  83/19



A série narra a trajetória 

controversa de Roger Sadala em 

rota de colisão com um grupo de 

ex-pacientes que irá romper o 

anonimato e revelar a 

verdadeira face daquele que 

tinha o poder da criação em 

suas mãos.

Nos cinco anos que separam o 

médico do monstro está a 

história dessas mulheres que 

enfrentaram seus traumas, 

romperam o silêncio e o 

denunciaram à Justiça. Mais do 

que uma obra sobre violência e 

covardia, Assédio é uma 

história de perseverança, 

superação e coragem.

ASSÉDIO



DOUTOR ROGER 

SADALA
ANTONIO CALLONI

60 anos, casado, pai de família, rico 

e renomado. 

Especialista em medicina reprodutiva, 

ele trouxe ao mundo mais de 8.000 

bebês através da inseminação 

artificial, em sua luxuosa clínica. 

Com frequência, ele promove festas 

para sua extensa clientela, formada 

por artistas, apresentadores, 

jornalistas, cantores, atletas e a 

alta sociedade. “Doutor Sadala é um 

gênio, um iluminado”, dizem seus fãs 

mais ardorosos. Em evidência, o médico 

está no auge.



STELA
ADRIANA ESTEVES

"A minha personagem foi uma mulher que não tinha tanta

estrutura para brigar, para lutar, para falar o que

aconteceu, pra gritar.

Ela se calou. Acho que ela simboliza a que não consegue

falar".

NAS REDES SOCIAIS, OS INTERNAUTAS 

OVACIONARAM A ATUAÇÃO DE ADRIANA NA 

SÉRIE:



Daiane(Jéssica Ellen)Recepcionista da 

Clínica de Roger Sadala (Antonio 

Calloni). Casada com Leandro (Gabriel 

Godoy) e mãe de Raíssa (Laura 

Rodrigues/ Alana Cabral) e Diego. Ao 

ser assediada pelo médico, quebra o 

silêncio e resolve denunciá-lo. 

Junta-se ao grupo de vítimas.

Stela (Adriana Esteves) Professora de

Educação Infantil. É psicologicamente

frágil e sofre por não conseguir ter filhos

com Homero (Leonardo Netto), seu marido.

Torna-se paciente de Roger Sadala, mas é

violentada durante um procedimento. Acaba

silenciando e se sente incapaz de se abrir

sobre a violência que sofreu. Seu casamento

termina e ela cai em depressão.

Maria José(Hermila Guedes) Moradora de

Vitória da Conquista, na Bahia, é casada com

Odair (João Miguel) e trabalha com ele

administrando uma pequena empresa de

transportes. Sonha em ser mãe, mas tem

dificuldade para engravidar. Convence Odair a

investir financeiramente em um tratamento na

clínica de Roger Sadala (Antonio Calloni). É

violentada pelo médico e esconde a verdade do

marido.

Eugênia(Paula Possani) Arquiteta. Filha

de família rica, é casada com Ronaldo

(Felipe Camargo), que já tem um filho do

primeiro casamento. Quer ser mãe e se

submete a um tratamento e é violentada

pelo médico. Conta toda a verdade ao

marido, que aciona um advogado. Mais

tarde, vai fazer parte do grupo de

vítimas que deseja capturar o médico.

Vera (Fernanda D’Umbra) Dançarina. Casada

com Elisa (Simone Iliescu). É atacada em

uma consulta, não chega a ser violentada.

Junta-se à Eugênia (Paula Possani) por meio

do seu advogado Gregório (Flávio Barollo) e

depois às outras mulheres da comunidade

para enfrentar o médico na justiça.



PERFORMANCE GLOBO
SEXTAS-FEIRAS ÀS 23H15

Em 10 dias de exibição nesta faixa, a Globo tem o potencial de 

alcançar mais de  88,4 milhões de telespectadores. Em média, 

15,1 milhões estão assistindo a Globo, a cada minuto.

Confira o perfil de quem está ligado na Globo, nesta hora:

FONTE: KIM WORKSTATION - REGIÕES METROPOLITANAS TR PREMIUM E PV PREMIUM – 28/12/2018 A 01/03/2019 - 23H15 ÀS 24H - UNIVERSO PROJETADO ATLAS GLOBO (MAR’19) TP: 205.425.574



Os telespectadores da Globo podem ser segmentados em alguns perfis 

de interesse e comportamento. Milhões deles foram alcançados 

durante essa faixa.

FONTE: KIM WORKSTATION - TGR CONSOLIDADO 11 MERC TR PREMIUM E PV PREMIUM– 23/11/2018 A 25/01/2019 – 23H15 ÀS 24H 

UNIVERSO PROJETADO ATLAS GLOBO (MAR’19) TP: 184.225.038./ 1: 143.990.290/ 2: 96.036.512/ 3: 88.741.201/ 4: 66.818.421/ 5: 56.207.059.

SAUDÁVEIS1

65,6 milhões

Fazem de tudo 

para levar uma 

vida saudável. 

Seja através da 

alimentação, de 

exercícios 

físicos ou de 

acompanhamento 

médico.

CASEIROS2

44,4 milhões

Telespectadores 

que amam suas 

casas! Adoram 

receber 

visitas, 

interessam-se 

por decoração e 

cuidam de seus 

lares.

ECONOMISTAS3

41,6 milhões

Estudam e 

acompanham o 

mercado de modo 

que estejam 

sempre por 

dentro de 

qualquer 

movimentação 

financeira.

PET LOVERS4

30,2 milhões

Os pets fazem 

parte da família 

desses 

telespectadores.

Não medem 

esforços nos 

cuidados com os 

mesmos.

MULHERES 

PODEROSAS5

28,1 milhões

Mulheres 

independentes, 

embaixadoras 

da igualdade e 

de seus 

direitos.

PERFORMANCE GLOBO
SEXTAS-FEIRAS ÀS 23H15



PERÍODO

De 3 de maio a 12 de julho de 2019*

*em função da Copa América, não haverá exibição no dia 

14/6/19.

DIA/HORÁRIO

Sexta-feira, após Globo Repórter

SIGLA NO SIS.COM

SSUP

PREÇO DE 30”

R$ 1.388,00

PREÇO DE 15”

R$ 694,00

GÊNERO

Série

ESQUEMA 
COMERCIAL



VEM POR AÍ

Tudo que estará por 

vir nos capítulos 

cheios de mistério da 

série, o público 

encontrará com 

exclusividade no site 

do Gshow. As novas 

descobertas da 

investigação, quais 

os próximos suspeitos 

e etc, tudo pra 

atiçar ainda mais 

curiosidade dos fãs. 

Exemplo: 

https://gshow.globo.com/

series/sob-

pressao/noticia/carolina

-tem-trunfo-em-defesa-

na-morte-de-samuel-

descubra-qual.ghtml

ASSÉDIO NO DIGITAL
CONTEÚDOS

VÍDEOS COM ENTREVISTAS

O elenco conta tudo 

sobre as gravações e 

novidades da série em 

vídeos exclusivos 

gravados para o Gshow. 

Exemplo: 

https://gshow.globo.com/seri

es/carcereiros/noticia/giova

nna-rispoli-fala-sobre-

livia-de-carcereiros-e-

compara-tenho-a-garra-dela-

e-ela-tem-minha-

sensibilidade.ghtml

BASTIDORES

Caracterização dos 

personagens, momentos de 

descanso das gravações, 

curiosidades sobre 

cenários e locais 

visitados e muito mais 

também estará no site do 

série. Exemplo: 

https://gshow.globo.com/Fam

osos/noticia/antonio-

fagundes-sera-ubiratan-em-

se-eu-fechar-os-olhos-

agora.ghtml

TRECHOS DOS EPISÓDIOS

Todos os episódios 

ficam disponíveis em 

trechos no Gshow e 

GloboPlay para 

assinantes e não 

assinantes. Exemplo: 

https://gshow.globo.com/ser

ies/carcereiros/episodios/t

odos-os-episodios/

EPISÓDIOS NA ÍNTEGRA

Todos os episódios ficam 

disponíveis na íntegra 

no GloboPlay para 

assinantes. Exemplo: 

https://globoplay.globo.com/

elis-viver-e-melhor-que-

sonhar/p/11038/

https://gshow.globo.com/series/sob-pressao/noticia/carolina-tem-trunfo-em-defesa-na-morte-de-samuel-descubra-qual.ghtml
https://gshow.globo.com/series/carcereiros/noticia/giovanna-rispoli-fala-sobre-livia-de-carcereiros-e-compara-tenho-a-garra-dela-e-ela-tem-minha-sensibilidade.ghtml
https://gshow.globo.com/Famosos/noticia/antonio-fagundes-sera-ubiratan-em-se-eu-fechar-os-olhos-agora.ghtml
https://gshow.globo.com/series/carcereiros/episodios/todos-os-episodios/
https://globoplay.globo.com/elis-viver-e-melhor-que-sonhar/p/11038/


1.Preço à vista com base na lista de abril a setembro/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 no programa.

OBSERVAÇÕES COMERCIAIS
TV




