


de unique viewers

na internet brasileira

Internet e vídeo online

Fonte: comScore VideoMetrix, Total Audience, Total Videos, Top 100 Video Properties (undup.), Fevereiro de 2014

Cada um consome em média 5 vídeos

por dia, sendo o tempo médio de cada 

vídeo destes 4,2 minutos.

+ de 69 milhões

80% de alcance +10% de time spending



Internet e a TV

73% dos brasileiros usam regularmente a internet enquanto assistem TV

Sendo que mais de 50% dos que assistem, usam o computador com atividades 

ligadas a TV

Fonte: “Brasil Conectado – Hábitos de Consumo de Mídia – 2013”, comScore / IAB Brasil



O que é a R7 TV?

A R7 TV é a plataforma de vídeos do R7 que concentra todo 

o conteúdo em vídeo, trazendo interatividade e exclusividade 

ao internauta. Nesta plataforma você encontra conteúdo 

complementar à grade de programação da TV, produções 

originais do R7, bastidores de tudo que acontece na tela da 

Record, informações da Record News e vídeos enviado pela 

nossa audiência.



Record Play: Canal transmídia com os melhores momentos da 

programação da Record. Oferece também conteúdo exclusivo e 

complementar ao que está sendo exibido na TV

Nossos canais

Record News Play: Canal transmídia com os melhores 

momentos da programação de Record News. O melhor do 

nosso conteúdo jornalístico.

REC7: É uma verdadeira incubadora online. O canal conta 

com produções originais do portal R7 com casting da Record, 

blogueiros, parceiros e convidados

R7 On Demand: O melhor de todo esse conteúdo para 

usuário assistir a hora que quiser

R7VC: canal com conteúdo 100% feito pelo usuário



Em apenas 10 dias

• Crescimento de 67% do  formato 
publicitário vídeo 

• Crescimento de 115% do formato overlay



Por que a R7 TV é 

melhor que as outras 

plataformas de vídeo?



Conteúdo 

premium

Produções 

originais

Força do 

Casting da 

Record

R7 TV te 

ajuda a 

fazer 

conteúdo

Produz o 

vídeo do 

anunciante

Na R7 TV, a sua 

marca aparece 

como você 

quer

Com 

estúdios e 

locações 

próprias

A R7 TV 

promove o 

conteúdo do 

cliente



R7 TV só tem

conteúdo premium

• O melhor do conteúdo da 

Record e Record News

• Produções originais

• Vídeos de parceiros como 

Pais e Filhos, Cybercook, 

Cineclick , etc.



A R7 TV tem a força do 

Casting da Record

• Projetos especiais 

transmídia

• Interatividade unindo TV 

Record e internet



R7 TV te ajuda a 

fazer conteúdo

• Produz o vídeo do 

anunciante

• Com estúdios e locações 

próprias

• Com expertise de quem faz 
TV há 61 anos



Na R7 TV, a sua marca 

aparece como você quer

• Com formatos 

diferentes e inovadores

• Background, 

intervenções

• Canais temáticos e 

branded



A R7 TV promove o 

conteúdo do cliente

• Com mais de 50 milhões 

de UVs/mês

• É o maior portal nas redes sociais

• Mais de 8 milhões no Facebook

e 3 milhões no Twitter

• Poder influenciador a serviço 

da sua marca



Juliana Didone mostra os bastidores 

das novelas e séries da Record, com 

direito a entrevistas exclusivas feitas no 

complexo de estúdios de dramaturgia da 

emissora

Bastidores RecNov

Oportunidades especiais



E mais...

• De Carona Com Gianne

• Bonitinha, mas Ordinária

• “Sai da Cama!”, por Juju Salimeni

• Ex-Tricô, Cantão do Coracinho

• Musical (com Tina Roma) 

• Programa do Cosme



E mais...

• Covio da Venenosa (Fabíola Reipert)

• Sofá da Web

• R7 Cultura e Entrevista

• DaTV e Invasão

• Pop e Cinema

• Hambúrguer e Cerveja



E SE A HISTÓRIA 

FOSSE DIFERENTE

03 MESES

SEMANAL

12 EPISÓDIOS

(8 a 10 minutos cada)

Extras - 24 pílulas

(30 seg. a um 1 minuto cada)

DUAS VIAGENS

02 MESES

SEMANAL

7 EPISÓDIOS

(3 a 5 minutos cada)

Extras - 14 pílulas

(30 seg. a um 1 minuto cada)

KM E TAL

03 MESES

SEMANAL

12 EPISÓDIOS

(3 a 5 minutos cada)

Extras - 12 pílulas

(30 seg. a um 1 minuto cada)

Formatos: Product Placement, conteúdo patrocinado / Pre-Roll / BG / 

Ações de Merchandising

Investimento: Sob consulta

Web Serie– Roteiro original



Programas online

A HORA DA 

VENENOSA

PROGRAMA DA 

FABIOLA

DIÁRIO

03 A 05 MINUTOS 

CADA 

PÓS JOGÃO

GIANNE 

ALBERTONI E 

CONVIDADOS

SEMANAL

20 A 40 MINUTOS 

CADA 

Formatos: Product Placement, conteúdo patrocinado / Pre-Roll / BG / Ações de Merchandising

Investimento: Sob consulta

Hoje em Dia Online : Programa ao vivo durante 

os intervalos do programa na TV. Cobertura dos 

bastidores, entrevista produção e convidados.

Legendários na Web: Programa ao vivo na Web 

comandado por Thalles Trouva. Um verdadeiro 

esquenta do Legendários!



Formatos comerciais



Pre-Roll
Até 30” com skip de 15”



Overlay



Ações de Merchandising



Canal



Banners
Super banner; Banner topo; Island



O que sabemos fazer melhor
diferente de qualquer outra plataforma de 

vídeo
com a força e do jeito 

que sua marca precisa.





Se interessou pelo projeto?
Entre em contato!

Telefone:

(11) 3300-7604

EMAIL:
publicidade@sp.r7.com

mailto:publicidade@sp.r7.com?subject=Anuncie no R7 // Natal

