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Com uma programação 

diversificada e de 

qualidade, a RECORD TV 

apresenta alto alcance de 

público. 

Um público que consome 

diversos produtos e 

serviços.

2,2 milhões
Pretendem 

comprar televisor 

no próximo ano

4,6 milhões
Pretendem 

comprar celular no 

próximo ano

10,5 milhões
Compraram em 

Shopping Center 

(últ. 30 dias)

5,9 milhões
Compraram 

jogos/brinquedos

(últ. 3 meses)

9,5 milhões
Pretendem comprar 

automóvel no 

próximo ano

16,4 milhões
Consomem 

cerveja

23 milhões
Têm cartão                 

de crédito

35 milhões
Consomem 

refrigerante

25,8 milhões
Declaram que o 

Natal é a data com 

o maior gasto

49 MILHÕES de pessoas com mais de 12 anos são alcançadas TODOS OS DIAS 
pela programação da RECORD TV. 

Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA - TGR  - Consolidado 11 Merc – Média Jan a Ago/17 – Faixa horária: 07 às 24hs - Alcance Diário (%) projetado no Atlas de Cobertura RECORD TV 2017 - Universo AS ABCDE 12+ 168.645.674



Os telespectadores 
da RECORD TV 

assistem mais Filmes 
do que a média do 

telespectadores em 
geral.

FILMES

RECORD TV TOTAL TV

68% 66%

Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA – Target Group Index BrTG 2017 II  – 2016 2s+20171s (Jul16-Jun17) (Pessoas) – Preferências de Programação: Assiste Frequentemente – Emissora RECORD TV e TV Aberta: Assistiu nos últimos 7 dias.
KANTAR IBOPE MEDIA - MW TR - PNT - Gênero Filme - Dezembro/2016. Alcance (RCH%) projetado no Atlas de Cobertura RECORD TV 2017. Univ. Ind.: 188.789.515 

Os filmes exibidos nos 
Especiais de Fim de Ano 2016 
geraram excelentes resultados 
de audiência.

2016
16,5 milhões
Foram

de telespectadores alcançados 

por sessão



Com uma seleção

especial de filmes exibidos nos

Especiais de Fim  de Ano 2016, 

a RECORD TV atingiu todos

os públicos e apresentou

alta afinidade com

diversos targets.
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Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA - MW TR - PNT - Gênero Filme - Dezembro/2016. 
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Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA - TGR Consolidado 11 Mercados - Gênero Filme - Dezembro/2016. Alcance (RCH%) projetado no Atlas de Cobertura RECORD TV 2017. Univ Ind 12+ anos: 168.645.674.

Entre os telespectadores alcançados a cada sessão de filme dos

Especiais de Fim de Ano 2016:

7 milhões
Adoram

cozinhar

6,2 milhões
Sentem prazer

em qualquer tipo

de compra

6,1 milhões
Gastam muito

dinheiro com 

cosméticos e produtos 

de higiene pessoal

5,7 milhões
Gostam de comprar 

novos aparelhos e 

eletrodomésticos

5,1 milhões
São

consumidores

de cerveja

3,5 milhões
Compram 

frequentemente em 

Shopping Centers

1,3 milhão
Planejam

comprar

telefone celular



Especiais de Fim de Ano da RECORD TV:

Excelentes oportunidades

para o anunciante marcar presença!



A RECORD TV encerra o ano de 2017 com uma seleção
especial de filmes. Serão 13 títulos que vão prender a
atenção dos telespectadores em cada sessão.

Cine Aventura Especial
02, 09, 16 e 30/Dez/2017 
Sábado, após Record Kids

Cine Record Especial
12, 14 e 25/Dez/2017

Terça, Quinta e Segunda (respectivamente), 
após Jornal da Record

Cine Maior Especial 
23/Dez/2017

Sábado, após Record Kids

Super Tela Especial
02, 09, 16, 23 e 30/Dez/2017

Sábados, após Programa da Sabrina



Viena, 1920. Mary (Elle Fanning) é uma solitária

menina de nove anos. No Natal, ela ganha de presente

do Tio Albert (Nathan Lane) um quebra-nozes de

madeira. Na mesma noite, o boneco ganha vida e a

leva para uma jornada em uma nova dimensão, onde

seres inanimados se transformam em humanos e tudo

tem proporções gigantescas.

Norman Babcock (Kodi Smit-McPhee) é um garoto que consegue

ver e falar com os mortos. Entretanto, o único que acredita em

suas habilidades é Neil, um amigo excêntrico. Um dia, o tio de

Norman conta sobre um importante ritual anual realizado na

cidade, com o objetivo de protegê-lo de uma maldição jogada por

uma bruxa séculos atrás. Norman resolve ajudar no ritual, mas as

coisas não saem como planejado e uma nuvem mágica faz com

que os mortos se levantem das tumbas da cidade.

Junior (Justin Chapman) continua fazendo travessuras,

mas desta vez está apaixonado por Tiffany (Jennifer

Ogletree), a menina mais linda do colégio. Junior

planeja afastar os outros meninos que também estão

interessados na jovem, em particular um rico astro

mirim de televisão, que adora se exibir e diminuir

Junior.

A trupe mais famosa dos anos 90 está de volta!

Spanky (Jet Jurgensmeyer), Alfalfa (Drew Justice), Darla (Eden

Wood) e toda a turma agora tem uma nova missão: salvar a

confeitaria da Vovó Larson (Doris Roberts) da falência. Após uma

série de tentativas atrapalhadas, a esperança está no show de

talentos da cidade, onde eles podem ganhar o prêmio de dez mil

dólares e impedir os planos de um rico empresário que quer

destruir a confeitaria e o clubinho dos garotos que fica no quintal

para construir um grande estabelecimento comercial.

O QUEBRA NOZES

PARANORMAN

OS BATUTINHAS – UMA NOVA AVENTURA

O PESTINHA 3



Após ser expulso da montanha de Erebor, o dragão Smaug

ataca com fúria a cidade dos homens que fica próxima ao

local. Após muita destruição, Bard (Luke Evans) consegue

derrotá-lo. Não demora muito para que a queda de Smaug se

espalhe, atraindo os mais variados interessados nas riquezas

que existem dentro de Erebor. Entretanto, Thorin (Richard

Armitage) está disposto a tudo para impedir a entrada de

elfos, anões e orcs. Paralelamente a estes eventos, Bilbo

Bolseiro (Martin Freeman) e Gandalf (Ian McKellen) tentam

impedir a guerra.

Exibida na RECORD TV em formato de série entre os anos de

2014 e 2015, Milagres de Jesus ganhou o prêmio FYMTI

(Festival y Mercado de Televisión Internacional), na categoria

Melhor Produção de 2014, além de arrancar elogios do público

e da crítica especializada. Tudo isso inspirou a RECORD TV a

idealizar um filme, compactando e selecionando algumas das

melhores e mais emocionantes passagens da série.

A história é baseada em fatos bíblicos e conta a saga de

pessoas agraciadas pelos milagres mais conhecidos de

Jesus.

O HOBBIT 3 

A BATALHA DOS CINCO EXÉRCITOS

MILAGRES DE JESUS – O Filme

Gandalf e Bilbo Bolseiro tentarão retomar a Pedra de
Arken, que fará com que Thorin obtenha o respeito de
todos os anões e o apoio na luta para retomar seu
reino. O problema é que o artefato está perdido em
meio a um tesouro protegido pelo temido dragão
Smaug. Ao mesmo tempo, Gandalf investiga uma nova
força sombria que surge na Terra Média. Ao longo da
jornada, eles encontram o transmorfo Beorn, aranhas
gigantes e elfos da floresta liderados por Legolas,
Tauriel e Rei Thranduil.

O HOBBIT 2

A DESOLAÇÃO DE SMAUG



Concebido pela Virgem Maria (Olivia Hussey) e passando

por uma sofrida infância de peregrinação, Jesus (Robert

Powell) veio à Terra com a missão de salvar os homens,

mas é traído e humilhado justamente por eles. Após ser

preso, torturado e crucificado, ressuscita divinamente.

JESUS DE NAZARÉ



Um parque construído por um milionário (Richard

Attenborough) tem como habitantes dinossauros

diversos, extintos a sessenta e cinco milhões de anos.

Isto é possível por ter sido encontrado um inseto

fossilizado, que tinha sugado sangue destes

dinossauros, de onde pôde-se isolar o DNA, o código

químico da vida e recriá-los em laboratório, mas o que

parecia ser um sonho, se torna um pesadelo, quando

a experiência sai do controle de seus criadores.

Ano 120 a.C. Vinte anos se passaram sem que ninguém

soubesse explicar o desaparecimento da Nona Legião nas

montanhas da Escócia. O jovem centurião Marcus Aquila

(Channing Tatum) veio de Roma para tentar solucionar o

mistério e restaurar a reputação de seu pai, comandante

daquele pelotão. Acompanhado do escravo Esca (Jamie Bell),

ele cruza as Muralhas de Hadrian até a parte alta da Caledônia,

onde irá enfrentar tribos selvagens para recuperar o emblema

da águia de ouro da Nona Legião também desaparecido.

Domino Harvey (Keira Knightley), filha do famoso ator

Laurence Harvey, decide largar a carreira de modelo

para se dedicar ao ramo de caçadora de

recompensas.

Amigos de faculdade se reúnem durante as férias de Natal,

depois de 15 anos sem se encontrarem, e, com isso, eles

descobrem como é fácil reascender as velhas amizades, os

antigos amores e também as rivalidades passadas. Novas

descobertas são feitas e segredos são revelados.

JURASSIC PARK 

PARQUE DOS DINOSSAUROS A ÁGUIA DA LEGIÃO PERDIDA

O NATAL DOS AMIGOS INDISCRETOS
DOMINO – A CAÇADORA 

DE RECOMPENSAS

Dave (Jason Bateman) é casado com Jamie (Leslie Mann).

Mitch (Ryan Reynolds) é solteiro e trabalha como ator,

aproveitando o tempo livre para farrear. Os dois se conhecem

de longa data e, após saírem juntos, começam a elogiar a vida

do outro. Ao se aliviarem na fonte de um parque, os dois dizem

que gostariam de ter a vida do outro e a mágica acontece.

Agora a mente de Dave está no corpo de Mitch e vice-versa. A

situação permite que eles conheçam o outro lado da moeda.

EU QUERIA TER A SUA VIDA



Entrega por Filme: 

02 vinhetas caracterizadas de 5” 
01 comercial de 30”
Total: 03 inserções

Entrega por Filme: 

01 vinheta caracterizada de 5” 
01 comercial de 30”
02 inserts de vídeo estáticos
Total: 04 inserções

Patrocínio | Mercado Nacional (NET)

Cine Aventura Especial
04 Filmes - 12 inserções no período

Cine Maior Especial
01 Filme - 03 inserções no período

Cine Record Especial
03 Filmes - 09 inserções no período

Super Tela
05 Filmes - 15 inserções no período

Total Filmes

13 Filmes - 39  inserções

Cine Aventura Especial
04 Filmes - 16 inserções no período

Cine Maior Especial
01 Filme - 04 inserções no período

Cine Record Especial
03 Filmes - 12 inserções no período

Super Tela
05 Filmes - 20 inserções no período

Total Filmes

13 Filmes - 52  inserções

Patrocínio | Local



Total de Inserções:  800 Mil impressões no período

MULTIPLATAFORMA

Patrocínio |Multiplataforma

• 4 Publiposts nas redes sociais do R7 

• 100 Mil impressões Superbanner/ Island/ 

Background (canal a definir)

• 100 Mil impressões Banner Mobile (canal a 

definir)

Entrega Cine Aventura Especial

• 3 Publiposts nas redes sociais do R7 

• 100 Mil impressões Superbanner/ Island/ 

Background (canal a definir)

• 100 Mil impressões Banner Mobile (canal a 

definir)

Entrega Cine Record Especial

• 1 Publipost nas redes sociais do R7 

• 100 Mil impressões Superbanner/ Island/ 

Background (canal a definir)

• 100 Mil impressões Banner Mobile (canal a 

definir)

Entrega Cine Maior Especial

• 5 Publiposts nas redes sociais do R7 

• 100 Mil impressões Superbanner/ Island/ 

Background (canal a definir)

• 100 Mil impressões Banner Mobile (canal a 

definir)

Entrega Super Tela Especial



OUTROS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE
DOS ESPECIAIS FIM DE ANO




