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PRESO INJUSTAMENTE POR UM CRIME QUE O PAI COMETEU
CAÇADOR DE RECOMPENSAS
Cauã Reymond é o protagonista de O Caçador, série policial, realista e dramática, em 14 episódios,
que a Globo exibe às sextas-feiras, após Globo Repórter, de 11 de abril a 11 de julho/14.
Criação de Fernando Bonassi, Marçal Aquino e José Alvarenga, com redação final de Marçal e
Bonassi, direção de José Alvarenga e codireção de Heitor Dhalia, O Caçador conta a história de
Andre (Reymond), um ex-policial da Divisão Anti-sequestro, preso injustamente pelo sequestro de
Danilo, filho do traficante Paulo Sultão (Bukassa). André foi acusado de um crime que seu pai Saulo
Câmara (Jackson Antunes) cometeu.
EM NOME DO PAI
Saulo era um policial civil de boa reputação, mas aceitou a proposta de sequestro do filho do traficante
feita por seu colega policial, Ribeiro (Joca Andreazza), de honestidade duvidosa e envolvido com
bandidos.
Marinalva (Nanda Costa), filha de Ribeiro, uma ex-prostituta, mantinha um caso amoroso com o
traficante Sultão e, por vingança passional, armou o sequestro com o apoio do pai.
Saulo só aceitou participar do sequestro para obter recursos para custear o tratamento de uma doença
incurável e realizar o sonho de viajar para o exterior com a esposa em seus últimos meses de vida.
Quando Ribeiro descobre que André está prestes a desvendar o cativeiro, “arma” uma cilada e ele é
preso.
Na cadeia, André descobre o envolvimento do pai e seus reais motivos para participar do esquema.
André resolve então poupar o pai e cumprir a pena no seu lugar, com a promessa de que a verdade
seria dita após sua morte.
Mas Saulo morre e a gravação com sua confissão nunca aparece.
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UM DIA DA CAÇA, OUTRO DO CAÇADOR
CONFLITO ENTRE IRMÃOS
André passa três anos na prisão e, depois de solto, é rejeitado pela família e tem seu currículo
de bom policial manchado.
Quem lhe estende a mão e oferece uma oportunidade de emprego é o delegado Lopes (Ailton
Graça), seu antigo chefe na Divisão Anti-sequestro.
Para Lopes, André tem talento para investigar pistas certas porque é um dos maiores
“farejadores” da polícia.
Os dois começam a trabalhar juntos num serviço paralelo: localizar pessoas para quem
contratou seus serviços, sem intermediação da polícia. André torna-se um caçador de
recompensas.
DOIS HOMENS, UMA MULHER
Andre sempre teve uma relação de conflito com o irmão Alexandre (Alejandro Claveaux),
também policial.
Kátia (Cléo Pires) foi o primeiro amor de ambos, se casou com Alexandre, para buscar
segurança no futuro, mas ainda se sente atraída por André. Ela causa ciúme e raiva entre os
irmãos.
ELENCO
André Câmara..................... Cauã Reymond
Kátia..................................... Cléo Pires
Alexandre Câmara...............Alejandro Claveaux
Saulo Câmara...................... Jackson Antunes
Mercedes............................. Cecilia Audi

Ribeiro................................. Joca Andreazza
Marinalva............................. Nanda Costa
Delegado Lopes...................Ailton Graça
Paulo Sultão........................ Bukassa
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ESQUEMA COMERCIAL

PERÍODO

11/abril a 11/julho, sextas-feiras (14 episódios)

HORÁRIO

Após Globo Repórter

SIGLA NO SISCOM

SSUP

PREÇO DE 30”

Assume preços de SSUP – Show de Sexta-feira II

COEFICIENTE P/ 15”

0,75

GÊNERO

Série
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PLANO DE PATROCÍNIO
Nº / TIPO DE COTA

01 Mercado Nacional

PLANO DE INSERÇÕES 14 Aberturas Caracterizadas de 7’’
(11/abril a 11/julho/14)

14 Encerramentos Caracterizados de 7”
14 Vinhetas de Passagem de 7”
02 Comerciais de 30”
28 Chamadas de 7”
Total de 72 inserções

INTERNET

•
•
•
•
•
•
•

VALOR DA COTA

R$ 4.800.000,00 (preço à vista com base na lista de preços de abr a set/14)

Insert de Marca em todas as páginas do site (100% de visibilidade)
Super Leaderboard 2 na capa do site (100% de visibilidade)
Retângulo Médio 1 na capa do site (100% de visibilidade)
Retângulo Superior nas páginas internas do site (100% de visibilidade)
Slim Banner no catálogo de vídeos do programa (100% de visibilidade)
Video Skin no catálogo de vídeos do programa
Comercial 15”/30” (pre-roll) exibido com frequência nos vídeos do programa
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OBSERVAÇÕES
• Preço à vista, conforme lista de preços de abr a set/14.
• As caracterizações deverão apresentar somente marca e slogan; não será aceita nenhuma menção a
ofertas, promoções e multiplicidade, tanto em vídeo quanto em áudio.

• Observações Comerciais
- Frequência de exibição do comercial pre-roll do patrocinador: o pre-roll do patrocinador, com a opção
"pular anúncio" é veiculado antes dos vídeos do programa, respeitando o limite de 1 exibição de
comercial pre-roll a cada 2 vídeos assistidos. Caso seja comercializado o pre-roll avulso, esse terá
prioridade de veiculação. O patrocinador entrará no segundo vídeo assistido, respeitando a frequência
descrita acima.
- Duração do comercial pre-roll: se o conteúdo do vídeo do programa tiver duração inferior a 2 minutos, o
pre-roll veiculado será o comercial de 15". Caso o vídeo seja superior a 2 minutos, será veiculado o preroll de 30", respeitando a frequência descrita acima.
- Video Skin: formato veiculado nos catálogos de vídeos, durante a exibição do comercial pre-roll do
patrocinador. Caso haja comercialização do pre-roll avulso, o video skin será exibido do mesmo
anunciante desse pre-roll.
• Material e Prazo de Implementação
Para especificações de material e prazos de implementação, consulte a Equipe de Operações
Comerciais através do e-mail #CGCMD-Opec-Internet@tvglobo.com.br.
• Considerações Globo.com
A Globo.com se reserva o direito de proceder alterações na estrutura do conteúdo dos sites, e,
eventualmente, substituições nos formatos originalmente previstos no plano de inserções. Em nenhum
caso haverá prejuízo na entrega comercial para o anunciante.
Poderá haver outros anunciantes
patrocinado.net@tvglobo.com.br.
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