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Sucesso na tela da RECORD TV em 2009, a série, que
conquistou bons resultados de audiência e se destacou na
crítica especializada, foi selecionada para uma reexibição
especial em comemoração ao 65º aniversário da emissora.

Escrita por Marcílio Moraes, A Lei e o Crime tem boa parte
de sua produção ambientada em um morro do Rio de Janeiro e
nas belas paisagens da cidade.
Catarina, a protagonista, é uma mulher heroína da alta
sociedade, que após a morte de seu pai em um assalto,
resolve prestar concurso para delegada de polícia. Nomeada
para a delegacia mais problemática da região, seu único
objetivo é fazer cumprir a lei. Sua trajetória cruza com a
de Nando, um chefe do tráfico, e com a de Romero, um
policial miliciano.

Brasileiros
que assistem a
RECORD TV
assistem mais
seriados nacionais
do que a média
da população.

120%
Afinidade

Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA – Target Group Index BR TG 2018 I (2017 1s + 2017 2s) v1.0 - Pessoas / Emissora RECORD TV / Preferência de Programação

Na faixa horária em que será exibida A LEI E O CRIME, a RECORD TV é sintonizada
por milhões de brasileiros.

de telespectadores por minuto

de telespectadores alcançados

Confira quem são os telespectadores que estão ligados na RECORD TV na faixa horária:

São Mulheres

Classes ABC

Mais de 25 Anos

Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA - MW TR - PNT - FH 22H30 ÀS 23H45(quintas-feiras) - Média JAN A MAI/18 Dados projetados no atlas de cobertura da emissora - 2018

A Record atira na
concorrência

Record lidera ibope no
Rio de Janeiro com
“ A Lei e o Crime”

“CSI NY” e
“ A Lei e o Crime” são
líderes de audiência do
horário

http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-dedebates/a-record-atira-na-concorrencia/

Record investe em HD na
produção de nova série

http://teletime.com.br/06/01/2009/record-investeem-hd-na-producao-de-nova-serie/

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2009/02/
502210-record-lidera-ibope-no-rio-de-janeiro-coma-lei-e-o-crime.shtml

https://www.terra.com.br/diversao/tv/csi-ny-e-a-lei-eo-crime-sao-lideres-de-audiencia-dohorario,090fe55c87a8a310VgnCLD200000bbcceb0aRC
RD.html

Entre outras.

Utilizam
creme dental

Possuem
telefone
celular

Utilizam
desodorante e
antitranspirante

Utilizam
serviços
bancários

Acham importante
manter a forma
física

Planejam bem
a compra de
produtos caros

Preferem
marcas
conhecidas

Procuram ter
uma dieta
balanceada

Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA - TGR Consolidado 11 Mercados - FH 22H30 ÀS 23H45 (quintas-feiras)- Média JAN A MAR/18 Audiência (RAT%) projetada no Atlas de Cobertura RECORD TV 2018.
Univ Ind 12+ anos: 170.966.851

Esquema Comercial por Programa
Número de
Episódios:
11
Período
de Exibição:
05/Jul a 13/Set
de 2018
Exibição:
Quintas-feiras, após
o Jornal da Record

Mercado: Local

Mercado: Nacional (NET)

01
01
01
33

Vinheta Caracterizada;

02

Vinhetas Caracterizadas;

Comercial de 30”;

01

Comercial de 30”.

Insert de vídeo estático¹;
Chamadas caracterizadas no período,
no horário rotativo da Ab/Enc.

66

1 Sob aprovação artística da emissora

33

Branded Content

9 MM
SEGUIDORES

3.2 MM
SEGUIDORES

4.5 MM
SEGUIDORES

Fonte: Redes Sociais

Quiz patrocinado
incentivando a audiência a
descobrir qual dos
personagens ela seria na
atração.
O conteúdo é publicado na
home do R7 e divulgado nas
redes sociais da RECORD TV.

Vídeo Branded Content

9 MM
SEGUIDORES

3.2 MM
SEGUIDORES

Em um vídeo especial no
YouTube, Rafael Machado
relembra os melhores momentos
da série. A marca patrocina o
vídeo com vinheta de
oferecimento (5”).
O conteúdo é divulgado na home
do R7 e nas redes sociais da
RECORD TV.
RAFA MACHADO NO YOUTUBE

4.5 MM
SEGUIDORES

215 MIL

INSCRITOS

Fonte: Redes Sociais

15 MM
VIEWS

Branded Content

SUPER BANNER

728x90
BANNER MOBILE TOPO

320X50

BANNER MOBILE RODAPÉ
320X50

Para dar mais visibilidade
e alcance à marca, contamos
com mídia display no R7
Notícias, nos seguintes
formatos rotativos:
•
•
•
•

Superbanner/Island
Island Mobile
Banner Mobile
Pré-roll

BANNER MOBILE TOPO

320X50

ISLAND MOBILE
300x250

BANNER MOBILE RODAPÉ
320X50

ISLAND
DESKTOP
300x250

1.
2.
3.
4.

Direitos autorais e conexos, produção e algumas ações especiais em Redes Sociais são cobrados a parte. Estes itens não
sofrem aplicação de desconto e não estão sujeitas a comissão de agência.
A formalização de compra deverá ser através de carta de acordo ou PI e mediante o aceite do R7.
Pacote disponível mediante disponibilidade de inventário na ocasião da compra.
Formatos de patrocínio, diárias e horas fixas são comercializados pelo período e não por audiência. Portanto, as
audiências são estimativas.

5.

Formatos de intervenção precisam de tecnologia de terceiros (rich media) e não estamos considerando esse valor. O custo
será responsabilidade do cliente.
6. Formatos Comerciais poderão sofrer alteração e serão informados para nova implementação e ajuste.
7. O volume de mídia reaplicado só será valido na compra total do pacote.
8. Todas as negociações especiais só serão válidas na compra total do pacote.
9. Todas as peças e conteúdo gerados pelo cliente podem ser
vetados pelo editorial se forem considerados impróprios ou
conflitantes aos serviços do R7. Caso o volume proposto não seja utilizado nos prazos estipulados acima, será definido
(em comum acordo) novas entregas de acordo com inventário disponível.
10. Quaisquer ações promocionais devem ser detalhas em conjunto antes do início da mesma.
11. Seleção de sites e blogs somente com a disponibilidade de inventário.
12. Prazo para início das programações dos formatos tradicionais: 48 horas da data de fechamento do acordo. Os prazos para
implementação dos formatos especiais serão avaliados pelo conteúdo.
13. Conteúdos de parceiros estão sujeitos a aprovação dos mesmos.
14. Prazo de implementação nos parceiros sob consulta.
15. Conteúdos discriminados no projetos poderão sofrer alteração e serão informados aos patrocinadores.
16. REEXIBIÇÃO/REPRISE – A reexibição contida no projeto é referente à reprise da ação na internet com seus direitos
autorais e correlatos. O investimento referente à reexibição poderá ser convertido em mídia no portal R7, conforme
negociação.

