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 RAPIDEZ, ESTILO, TÉCNICA, ATITUDE, INOVAÇÃO E MUITA EMOÇÃO SÃO OS INGREDIENTES DESTE

PROGRAMA

 APRESENTADO POR RUI PELEJÃO, LUÍS GUILHERME E BERNARDO GONZALEZ

AS PRINCIPAIS NOVIDADES E TENDÊNCIAS 

DO SETOR AUTOMÓVEL

Semanal

Sábado  
Tarde 4 repetições*

14 mil 

indivíduos

3,0% Share 

de Audiência

*TVI24 – Manhã, Tarde e Late-Night e TVI – Late-Night

Fonte: MMW – Período: 1 de Janeiro a 30 de Setembro de 2017; Canal Base: Canais Cabo; Tipo de Audiência: Total Dia; Alvos: Adultos
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O GTi é um programa semanal de informação e entretenimento, essencialmente dedicado aos automóveis e à sua utilização nos diversos

contextos - quotidiano, profissional, em viagem e em competição.

Com a duração máxima de 15 minutos, o GTi é um programa rápido, dinâmico e divertido que informa o público sobre as principais

novidades e tendências do setor automóvel, além de promover o conhecimento e o interesse pelas novas tecnologias e pela cultura

automóvel

Além das escolhas racionais, o GTi é também um programa sobre emoções associadas ao prazer da condução e, nessa medida, dá

particular destaque a modelos desportivos, experiências de condução desportiva e de clássicos, a roteiros de viagens de carro e de moto.

SINOPSE

AS PRINCIPAIS NOVIDADES E TENDÊNCIAS DO SETOR AUTOMÓVEL
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 CARROS: O automóvel na sua vertente emocional (desportivos, clássicos e design) e racional (comparativos entre bestsellers,

economia e value for money). Cada test drive é tratado como um exercício de storytelling que resume a experiência de condução e

fornece ao público informação concreta e rigorosa sobre cada produto

 MOTOS: Símbolo de liberdade individual e de novas formas de mobilidade e cultura urbana (o fenómeno cafe racer)

 RACING: O motorsport e o universo da competição com forte apelo visual e emocional. Ensaios a carros de competição e

participação de pilotos

 TECH: A tecnologia e os gadgets ao serviço da experiência de condução. Descodificar em linguagem simples e direta os principais

sistemas a bordo, as novas tecnologias (enfoque na mobilidade sustentável) e a conectividade web (apps, smartphones, etc).

 COOL: A cultura automóvel e os objetos de culto, uma forma cool de estar na vida, sempre com associação ao universo automóvel e

das viagens de moto e automóvel - road trips, hotéis, restaurantes, gastronomia, cultura visual, cinema, livros, roupa, relógios,

coleções, gadgets, hobbies e paixões

DETALHES DO PROGRAMA

AS PRINCIPAIS NOVIDADES E TENDÊNCIAS DO SETOR AUTOMÓVEL
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PATROCÍNIO

O patrocínio do programa engloba as seguintes contrapartidas semanais:

Junto às autopromoções do programa: cartão de 5”, com referência em voz off ao anunciante, com a seguinte distribuição (mínimo 20):

Junto ao programa (no início e no fim): cartão de 5”, com referência em voz off ao anunciante (8 inserções na TVI24 e 2 inserções na

TVI)

No bloco do programa: spot com duração opcional (4 inserções na TVI24 e 1 inserção na TVI);

Plataformas digitais: pre/mid/pos roll com duração opcional (1 500 visualizações).

SOLUÇÕES COMERCIAIS

AS PRINCIPAIS NOVIDADES E TENDÊNCIAS DO SETOR AUTOMÓVEL

FAIXAS HORÁRIAS 08-13 13-20 20-24 24-03 03-08 TOTAL

Nº DE INSERÇÕES 4 7 5 4 0 20
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SOLUÇÕES COMERCIAIS

AS PRINCIPAIS NOVIDADES E TENDÊNCIAS DO SETOR AUTOMÓVEL

PATROCÍNIO

INVESTIMENTO MEDIA TOTAL (variável de acordo com a duração do spot e número de semanas contratadas):

Nota:

 Para beneficiarem de exclusividade de categoria de produto, os patrocinadores devem considerar uma sobretaxa de 20%, que só poderá ser

contratada se o patrocínio não tiver já sido comprado por um concorrente.

INVESTIMENTO PRODUÇÃO CARTÕES PATROCÍNIO: A orçamentar caso a caso (este valor exclui qualquer

margem de intermediação/rappel).

Nº DE

SEMANAS

CARTÕES + 

PREROLL (5”)
CARTÕES (5’’) + SPOTS + PREROLL

5’’ 10’’ 15’’ 20’’ 25’’ 30’’

4 6.470 € 8.430 € 8.930 € 9.148 € 9.794 € 10.038 €

8 12.270 € 16.000 € 16.950 € 17.356 € 18.598 € 19.076 €

13 18.845 € 24.605 € 26.075 € 26.711 € 28.638 € 29.366 €
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O programa contempla a possibilidade do patrocínio exclusivo de algumas rúbricas, como forma de aumentar o envolvimento dos

patrocinadores do programa. Terão que ser contratadas um mínimo de 4 rúbricas.

RÚBRICAS PERMANENTES PROGRAMA:

 TECH - Rubrica com a duração máxima de dois minutos, dedicada à tecnologia automóvel e ao futuro da mobilidade. Em foco as

tecnologias a bordo dos automóveis de produção e a sua utilidade para os condutores e passageiros: sistemas de segurança passiva e

ativa, sistemas de infoentretenimento, sistemas de conectividade, gadgets e aparelhos de apoio à condução (sistemas de navegação,

periféricos, etc). A rubrica #Tech dedica também especial importância ao futuro da mobilidade elétrica e da condução autónoma, aos

protótipos e à investigação e ciência ligada ao futuro do automóvel e da mobilidade urbana.

 COOL - Rubrica dedicada ao lifestyle e aos momentos de evasão ligados ao automóvel e motos e à sua fruição em viagens. Desde

pequenos roteiros turísticos a recomendações de restaurantes, hotéis, destinos turísticos, até a equipamento, vestuário e adereços de

viagem.

 RACING - Rubrica dedicada ao universo da competição automóvel, especialmente aos seus bastidores e provas menos conhecidas do

público em geral. Sempre que possível, esta rubrica ilustra a experiência da condução de um veículo de competição

como forma de divulgar e promover as provas menos conhecidas do grande público.

SOLUÇÕES COMERCIAIS

AS PRINCIPAIS NOVIDADES E TENDÊNCIAS DO SETOR AUTOMÓVEL

PATROCÍNIO DE RÚBRICAS
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SOLUÇÕES COMERCIAIS

AS PRINCIPAIS NOVIDADES E TENDÊNCIAS DO SETOR AUTOMÓVEL

PATROCÍNIO DE RÚBRICAS

INVESTIMENTO MEDIA (por 4 rúbricas): 4 055€

O patrocínio das rúbricas engloba as seguintes contrapartidas: 

• Cartão de 5” a abrir e a fechar o programa

• Naming da rubrica, por exemplo, Tech by (nome da marca)

• Integração do logótipo do anunciante no separador da rúbrica (3’’);

• Inserção de dois oráculos/tweets com mood da marca.

Para complementar o patrocínio das rubricas, e sujeito a aprovação editorial, existe a possibilidade de produzir uma rubrica dedicada ao 

patrocinador.

INVESTIMENTO MEDIA (por presença): 2 040€

INVESTIMENTO PRODUÇÃO (por 4 rúbricas): A orçamentar

INVESTIMENTO PRODUÇÃO TV (por presença): A orçamentar

INVESTIMENTO PRODUÇÃO DIGITAL (por presença): 1 500€ (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)
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SOLUÇÕES COMERCIAIS

AS PRINCIPAIS NOVIDADES E TENDÊNCIAS DO SETOR AUTOMÓVEL

COLOCAÇÃO DE PRODUTO | Presença Pontual

De acordo com a natureza do programa e tendo em vista satisfazer as necessidades de comunicação dos anunciantes, podem ser
desenvolvidas presenças com integração de marca dedicadas a tema relacionados com a mobilidade inteligente e produtos e serviços do
setor automóvel. A mecânica das presenças será definida após briefing do anunciante.

Contrapartidas para o anunciante:
 Presença no programa com uma exposição média de 60’’ por presença;
 Presença nas redes sociais TVI*;
 Destaque da presença na HP do site TVI ou TVI Player

INVESTIMENTO MEDIA (por presença): 6 605€

INVESTIMENTO PRODUÇÃO TV (por presença): A orçamentar (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)

*Exclui redes sociais dos apresentadores, a orçamentar caso a caso.

INVESTIMENTO PRODUÇÃO DIGITAL (por presença): 1 500€ (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)
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SOLUÇÕES COMERCIAIS

AS PRINCIPAIS NOVIDADES E TENDÊNCIAS DO SETOR AUTOMÓVEL

COLOCAÇÃO DE PRODUTO | Presença Regular

Tendo em conta os interesses de comunicação das marcas e adaptada ao interesses editoriais do programa, podem ser desenvolvidas
rubricas com uma presença mais regular no programa. A mecânica das presenças será definida após briefing do anunciante.

Exemplos:

Mecânico Amigo:

Um dos apresentadores do programa vai a um "mecânico amigo", figura que dá dicas de manutenção do carro e conselhos práticos para 

pequenas operações de Do It Yourself. 

Curso de condução defensiva:

Apresentadores e um piloto convidado dão semanalmente uma dica de condução defensiva em pista.

Contrapartidas para o anunciante:
 Presença no programa com uma exposição média de 30’’ por presença;
 Presença nas redes sociais TVI*;
 Destaque da presença na HP do site TVI ou TVI Player

INVESTIMENTO MEDIA (por 4 presenças): 4 890€

INVESTIMENTO PRODUÇÃO TV (por 4 presenças): a orçamentar (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)

INVESTIMENTO PRODUÇÃO DIGITAL (por 4 presenças): 6 000€ (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)

*Exclui redes sociais dos apresentadores, a orçamentar caso a caso.
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SOLUÇÕES COMERCIAIS

PUBLICIDADE EM ECRÃ FRACIONADO

O programa contempla a possibilidade de realização de inserções de publicidade em ecrã fracionado durante a sua exibição. Esta forma
de comunicação tem grande impacto e permite que a audiência veja a mensagem publicitária sem interrupção para intervalo.
O número de inserções por programa é variável e será definido posteriormente, tendo em conta a natureza e a integridade do conteúdo
do programa.

Características:

 Inserção exibida de forma individualizada;

 Área máxima de inserção: equivalente a ¼ do ecrã;

 Separação gráfica entre os 2 conteúdos;

 Presença da menção “Publicidade” durante a exibição.

INVESTIMENTO MEDIA (por inserção): Valor negociado do anunciante + 100% de sobretaxa

INVESTIMENTO PRODUÇÃO (por execução): 2 500€ (este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)

AS PRINCIPAIS NOVIDADES E TENDÊNCIAS DO SETOR AUTOMÓVEL
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SOLUÇÕES COMERCIAIS

DIGITAIS

Mediante briefing e para complementar o patrocínio, permitindo uma maior associação dos anunciantes às plataformas digitais, podem

ser desenvolvidos outras presenças displays assim como presenças através de formatos especiais ou conteúdos personalizados.

AS PRINCIPAIS NOVIDADES E TENDÊNCIAS DO SETOR AUTOMÓVEL

INVESTIMENTO MEDIA E PRODUÇÃO: A definir mediante briefing. 
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SOLUÇÕES COMERCIAIS

AS PRINCIPAIS NOVIDADES E TENDÊNCIAS DO SETOR AUTOMÓVEL

LICENCIAMENTO

Caso o anunciante pretenda associar-se aos valores e notoriedade dos programa e das suas caras, poderá optar por uma solução de
licenciamento.

MODELOS DE LICENCIAMENTO

 Licenciamento Produto - O anunciante adquire o direito de desenvolver produtos específicos ou inserir em produtos existentes

elementos com associação direta da marca.

 Licenciamento Conteúdo - O anunciante adquire o direito de utilização de conteúdo nas suas redes sociais e sites, podendo

desenvolver mecânicas promocionais associadas, exclusivamente nestes universos. Exemplo: post com fotografias e/ou clipes de

vídeo do programa.

 Licenciamento Promocional - Possibilidade de utilizar a marca e elementos identificativos da marca e/ou conteúdo do programa no

ponto de venda, promoções ou ações de loja com o direito de utilizar brindes exclusivos para associação com os seus produtos ou

campanhas. Exemplo: utilização de logos do programa em materiais de Ponto de Venda (posters, stickers, tarjas, etc.); Mailings;

Folhetos de Loja; Cupões de desconto.

INVESTIMENTO: A definir, caso a caso. 

Nota: Modelos de negócio a desenvolver caso a caso mediante briefing do anunciante.
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a. Condições apresentadas para valor bruto negociado;

b. Os valores apresentados não são acumuláveis com outras condições especiais;

c. Aos valores apresentados, acresce IVA, impostos e taxas legais em vigor;

d. Na eventualidade da contratação ser efetuada pelo anunciante/agência sem intervenção de Central de Compras, o pagamento da campanha deve ser efetuado antecipadamente

de acordo com as Condições Gerais de Contratação de Comunicação Comercial Audiovisual (TVI) e Condições Gerais de Contratação de Comunicação Comercial da MCD;

e. A contratação de espaço será feita de acordo com as Condições Gerais de Contratação de Comunicação Comercial Audiovisual (TVI) e Condições Gerais de Contratação de

Comunicação Comercial da MCD;

f. A proposta é válida por 30 dias (de calendário), findos os quais poderá sofrer alterações, em virtude de mudanças de tabela e/ou grelha de programação. No caso de proposta de

Colocação de Produto a validade é apenas de 15 dias (de calendário);

g. As presentes condições comerciais são confidenciais destinando-se a utilização exclusiva da Agência de Comunicação/Central de Compras/Anunciante responsável pela

negociação e/ou ao Anunciante objeto das condições. A sua divulgação a terceiros não poderá em quaisquer situações ser efetuada sem prévia autorização por escrito por parte

da TVI;

h. Os investimentos acordados para Colocação de Produto e Custos de Produção devem ser considerados como adicionais face aos investimentos acordados para a compra de

media convencional;

i. Os patrocinadores poderão ocupar posições preferenciais nos blocos do programa. A ocupação deste espaço será feita por ordem cronológica de receção das respetivas ordens

de publicidade, salvo se existirem taxas negociadas para a ocupação dessas posições;

j. Nos cartões de patrocínio, para além da referência à marca, descrição do produto ou serviço e contacto, podem ainda ser aceites outras menções se for feita prova de que as

mesmas se encontram registadas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), como integradas no logótipo do patrocinador;

k. Todos os cartões de patrocínio têm que ser submetidos à apreciação prévia da TVI, com uma antecedência mínima de 3 dias úteis em relação à data de arranque da campanha;

l. A TVI poderá colaborar na produção dos cartões de patrocínio para emissão exclusiva nos seus canais, mediante orçamento caso a caso. As locuções dos cartões de patrocínio

são feitas pela TVI;

m. Eventuais informações relativas a resultados de media constantes nesta proposta constituem carácter informativo e não vinculativo, por parte da TVI;

n. Salvo acordo em contrário, não existe exclusividade de categoria de produto para qualquer uma das formas de contratação, nem entre elas (patrocínio e colocação de produto);

o. Relativamente às contratações de Colocação de Produto, caso sejam exibidas um número de presenças inferior ao contratado, será faturado o valor proporcional;

p. Todas as ações de Colocação de Produto referidas neste documento, foram previamente aprovadas pela Direção de Programas/Produtora. Eventuais alterações ao seu conteúdo

terão de ser novamente validadas.

q. Os investimentos realizados ao abrigo da Tabela de Colocação de Produto, Licenciamento, bem como os Custos de Produção, não serão contabilizados para o cálculo de prémios

de produção anual (“Rappel”).

OBSERVAÇÕES GERAIS




