PATROCÍNIO - 3ª TEMPORADA

THE GOOD DOCTOR, SUCESSO MUNDIAL
QUE MOSTRA SHAUN MURPHY, JOVEM
CIRURGIÃO COM SÍNDROME DE SAVANT,
ESTÁ DE VOLTA COM A TERCEIRA
TEMPORADA NA TELA DA GLOBO.

COMO FOI A AUDIÊNCIA EM 2020?

74 MILHÕES

de pessoas
foram alcançadas.

Em média,

16,2 MILHÕES
Kantar Ibope Media. Total de Indivíduos. RCh% e Shr% 25/06/2020 a 08/12/2020).
Kantar Ibope Media. Total de Domicílios. Aud%, Shr% e Fid %. 25/06/2020 a 08/12/2020).

de pessoas acompanharam cada
episódio do programa na TV Globo.

A SÉRIE
A série acompanha Shaun Murphy, jovem cirurgião com síndrome de
savant e autismo, nascido em uma pequena cidade onde teve uma
infância problemática.
Shaun é recrutado para se juntar ao prestigioso departamento de
cirurgia do Hospital San Jose St. Bonaventure, onde usa seus talentos
para salvar vidas e desafiar o ceticismo de seus colegas. Ele é auxiliado
por seu mentor e bom amigo, Aaron Glassman.

PERSONAGENS

Dr. Shaun Murphy
(Freddie Highmare)

Dra. Audrey Lim
(Christina Chana )

Dr. Neil Melendez
(Nicholas Gonzalez)

Lea Dilallo
(Paige Spara)

Dra. Claire Browne
(Antonia Thomas)

Dra. Morgan Reznick
(Fiona Gubelmann)

Dr. Carly Lever
(Jasika Nicole)

Dr. Marcus Andrews
(Hill Harper)

Dr. Alex Park
(Will Yun Lee)

Dr. Aaron Glassman
(Richard Schiff)

SINOPSE
3ª TEMPORADA

O Dr. Shaun Murphy volta a trabalhar no Hospital
St. Bonaventure, depois de conquistar de vez a amizade
e confiança dos seus colegas.
Shaun começa a namorar a Dra. Carly, mas os seus sentimentos não
resolvidos pela sua colega de quarto Lea atrapalham o
atual relacionamento.

PATROCÍNIO
Por meio do patrocínio da série, sua marca ampliará o contato com os
espectadores através de uma história emocionante.

Ela estará presente através das vinhetas de abertura e encerramento,
proporcionando relaxamento, inspiração e superação.

Mercado: Local

PLANO DE
PATROCÍNIO

Período: 15/4 a 22/7*

Número de cotas: Exclusiva
Número de inserções: 30, sendo:
-15 vinhetas de abertura (ass. 7”)**
-15 vinhetas de encerramento (ass. 7”)**

Preço da cota:

R$15.446,25

*Nos dias 15, 22 e 29 de abril serão exibidos episódios duplos.
**A Globo oferece ao patrocinador da cota local a possibilidade de usar assinatura de 3” + comercial de 10” ou 5" nas vinhetas de abertura e encerramento, sem alteração de preço.

Período: 15/4 a 22/7*

ESQUEMA
COMERCIAL

Número de episódios: 15
Dia/Horário: Quinta-feira, na 2ª Linha de Shows

Sigla: SHO5
Duração: 40’
Preço de 30”: R$1.373,00
Preço de 15”: R$1.029,75
Gênero: Série

*Nos dias 15, 22 e 29 de abril serão exibidos episódios duplos.

OBSERVAÇÕES
COMERCIAIS

•
•

Preço com base na Lista de Preços de Abril/2021, devendo ser reajustado conforme o período de exibição.
A Globo poderá desenvolver outras oportunidades comerciais (top de 5 segundos, cota de participação, ações no conteúdo etc.) ligadas ao projeto. Essas oportunidades não poderão ser comercializadas para concorrentes dos
patrocinadores deste projeto.
• Dias e horários de exibição do programa estão sujeitos a alteração.
• As renovações dos patrocínios deverão ser informadas até 28 dias antes da última veiculação contratada. Após este prazo, deixa de existir a prioridade, ficando a cota disponível para negociação com outro anunciante.
• A aquisição mínima estabelecida para compra/renovação seguirá da seguinte forma:
- Programas diários (seg/sex ou seg/sáb): mínimo 4 semanas, sem prioridade de renovação. Obs.: para comercialização a partir de 8 semanas, prioridade de renovação de 28 dias antes do término do contrato;
- Programas semanais: mínimo 8 semanas, com prioridade de renovação de 28 dias antes da última veiculação contratada.
• As caracterizações dos patrocínios (abertura, encerramento, vinheta de passagem, chamadas) da programação de linha deverão seguir as seguintes orientações:
Vídeo:
- Duração de 3, 5 ou 7 segundos de imagens com movimento.
- Não serão permitidas imagens de atores com movimentos labiais.
- O material não poderá apresentar mais do que uma marca/produto.
- Caso o programa seja patrocinado por uma linha de produtos, as imagens não poderão dar destaque a nenhum produto particularmente; a ênfase deve ser apenas na linha de produtos.
Áudio*:
- 3 segundos: máximo de 4 palavras .
- 5 segundos: máximo de 8 a 10 palavras.
- 7 segundos: máximo de 12 palavras.
- Identificação do patrocinador ou marca no início do texto.
- Se mais de uma palavra for usada para designar uma marca ou produto, serão contabilizadas individualmente.
- Caso o texto apresente números ou siglas, estes serão computados por elementos, isoladamente.
- Se o programa for patrocinado por linha de produtos, poderá haver menção apenas da linha de produtos.
*A validação é feita com o cronômetro.
• Não será aceita multiplicidade nas caracterizações.
• Para os programas com cotas locais a Globo oferece a opção da troca da assinatura (abertura e encerramento) de 7” pela de 3” ou 5” sem alteração no preço. Caso o patrocinador opte pela assinatura de 3”, nas caracterizações de
abertura e encerramento) terá a um comercial de 10” no intervalo do programa.
• Os patrocinadores poderão fazer ofertas e promoções, tanto em áudio quanto em vídeo, nas vinhetas caracterizadas (abertura, encerramento, chamada, passagem, bloco, etc.). A duração deve ser igual ou superior a 5 segundos,
desde que respeitada a seguintes condições:
- Áudio: Locução com citação do valor da oferta e/ ou menção específica da promoção.
- Vídeo: Possibilidade de mostrar explicitamente preço/oferta na tela, (informação vazada sobre fundo original do material, sem tarja ou fundo específico).
• Cabe ao patrocinador arcar com os custos de envio dos seus materiais através dos players homologados pela Globo: Adstream, Adtox, A+V Zarpa e Casa do Vaticano. O valor do envio é de R$ 375,00, para veiculação em área de
cobertura diferente da localidade da agência e de R$ 230,00, para veiculação na mesma área de cobertura da localidade da agência. O faturamento é feito direto pela Globo.
• O patrocínio do programa não bloqueia a venda de comerciais avulsos nos intervalos, inclusive para concorrentes.
• O programa pode ter ações de merchandising e/ou projetos especiais comercializados, na TV e/ou no Digital, que não bloqueiam o patrocínio.
• O plano de veiculação segue orientações estabelecidas pelo Manual de Práticas Comerciais, Manual de Formatos, Lista de Preços e Código de Ética e Conduta do Grupo Globo.
• Para programas com quadros:
- O programa poderá apresentar quadros com planos de patrocínio específicos. Esses planos não poderão ser comercializados para concorrentes dos patrocinadores do programa.
- Caso a compra do patrocínio do programa ocorra depois da compra do patrocínio do quadro, por uma marca concorrente, o patrocínio do quadro será cancelado e o preço correspondente ao saldo será revertido em outras
entregas.

