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PROPOSTA COMERCIAL  
 

PROGRAMA COMPANHIA DO ESPORTE 

 
APRESENTAÇÃO: Benê Lima  

PARTICIPAÇÕES: Gualber Calado e Saulo Tavares 

FREQUÊNCIA: de segunda-feira à sexta-feira 

HORÁRIO: 06:00h às 07:00h 

PLANILHA COMERCIAL: 

 Abertura de 10”; 

 Encerramento de 10”. 

 02 textos de 30” por programa; 

 22 programas por mês*; 

 Total de inserções – 88 /mês*. 

 Investimento mensal: R$ 600,00 (Seiscentos reais) 

 Cachê único produção (gravação + locução): R$ 100,00 (Cem reais) 
*em média 

 

RÁDIO METROPOLITANA AM930 KhZ CAUCAIA / FORTALEZA-CE 

 
ENDEREÇO: Rua Visconde de Cauipe,  695 - Sala 25 26  Bairro:  Centro  
Cidade: Caucaia  Estado: CE  CEP: 61601-150 

 
DIREÇÃO GERAL: Edilson Alves (85) 8644-4005 

EQUIPE DO PROGRAMA: 

 Benê Lima. 
o (85) 8898-5106 (oi) 
o (85) 9919-6589 (Tim) 
o (85) 3086-8533 (Fixo) 

 Gualber Callado  
o (85) 8890-4513 (oi) 
o (85) 9630-6113 (Tim) 

 Saulo Tavares. 
o (85) 9989-6337 (Tim) 

 
TÉCNICOS de Som: Ricardo Silva; Diego Rodrigues e Valdiano Oliveira (85) 3342-4005 
TÉCNICOS Transmissores: Ronaldo, Edmar, Júnior e Célio. 
 
POTÊNCIA: 10 Kilowatts 
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ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA RÁDIO METROPOLITANA 
 

Região Metropolitana - 3.655.259 habitantes. 
 

Principais Cidades abrangidas: 

 Fortaleza – Capital do estado do Ceará com 2.505.552 habitantes. 

 Caucaia – Município brasileiro do estado do Ceará e faz parte da região Região 
Metropolitana de Fortaleza. Caucaia é o maior em área, com 1.227,895 km². População 
de Caucaia - 334.364 habitantes. 

 São Gonçalo do Amarante - 42.962 habitantes. 

MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA 

Município Área População IDH PIB PIB per capita 

Fortaleza 313,140 2.505.552 0,786 28.350.622.000 11.461,22 

Caucaia 1.227,895 334.364 0,721 1.952.311.000 5.973,82 

São Gonçalo do Amarante 834,394 42.962 0,639 610.967.000 14.439,92 

Aquiráz 480,976 71.400 0,670 496.794.000 7.052,83 

Pacatuba 132,427 71.839 0,542 456.327.000 6.517,29 

Maranguape 590,824 110.523 0,736 645.435.000 5.947,34 

Maracanaú 105,696 201.693 0,736 3.121.055.000 15.620,27 

Eusébio 76,583 41.307 0,684 938.076.000 23.204,78 

Guaiúba 267,203 23.853 0,652 73.580,00 3.130,79 

Itaitinga 150,788 32.678 0,680 134.578.000 4.155,96 

Chorozinho 278,400 18.759 0,633 71.220.000 3.794,36 

Pacajús 254,435 59.689 0,678 414.878.000 7.118,57 

Horizonte 159,972 54.362 0,679 837.005.000 15.946,59 

Pindoretama 72,855 18.322 0,657 57.876.000 3.211,43 

Cascavel 837,967 67.956 0,673 370.996.000 5.537,09 

TOTAL 5.783,555 3.655.259 0,767 38.531.720.000,00 R$ 10.860,70 

 
 

PROGRAMA COMPANHIA DO ESPORTE 

 
SOBRE O PROGRAMA 
 
A proposta do programa carrega um viés de inovação, já que foge do estilo das tradicionais 
resenhas esportivas, tendo como ponto alto os debates, além dos comentários e entrevistas. 
Preencher a lacuna deixada pelos programas tradicionais e atender a um público mais exigente 

são dois dos pré-requisitos do Companhia do Esporte. 

 
Escute, assista e confira! 
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POR QUE ANUNCIAR NO RÁDIO AM? 
 

 O melhor CUSTO X BENEFÍCIO da mídia. 
 

 Adequação total à vida moderna, onde as pessoas 
desenvolvem mais atividades, se locomovem mais e, 
portanto, estão mais expostas ao rádio. 

 

 O RÁDIO pode ser consumido enquanto se pratica outras 
atividades como dirigir, fazer exercícios, navegar pela 
internet, e inclusive enquanto se consome outras mídias 
como jornal, revista, mídia exterior, etc. 

 

 Segmentação do meio: a mensagem pode atingir com 
mais eficiência e menos dispersão seu público alvo. Há 

uma RÁDIO certa para cada público. 
 

 O RÁDIO é o meio de comunicação que estabelece o maior envolvimento emocional com o 
consumidor. 
 

 Os consumidores escolhem o RÁDIO para satisfazer os desejos e necessidades pessoais. 
 

 O RÁDIO atinge os ouvintes de forma individual; 
 
E mais: 
 

1. O rádio está junto ao consumidor na hora da compra. 
Segundo as pesquisas realizadas, o rádio é o veículo que está junto a 93% dos consumidores na 
hora que antecede a compra. 
 

2. As pessoas passam mais tempo ouvindo rádio. 
Para convencer o consumidor o comercial tem que ser ouvido várias vezes ao dia e o rádio é o 
veículo que ele mais ouve, em média 3 horas e 45 minutos por dia. Some a isto que as pessoas 
absorvem o que ouvem (palavras) com mais facilidade do que o que veem (imagens), 
principalmente se sua mensagem estiver em forma de jingle. 
 

3. Consumidor passa 17% mais tempo com o rádio que outros meios. 
Pesquisa do Ibope confirma que as pessoas que fazem compras passam em média 17% mais 
tempo ouvindo o rádio que vendo a televisão, lendo jornal, revista ou internet - o que dá a seu 
comercial 17% mais chance de ser absorvido. 
 

4. O rádio é imbatível durante o horário comercial.  
O rádio tem o triplo da audiência da televisão durante a manhã e mais do dobro à tarde. Note 
que o rádio é imbatível justamente no horário em que as empresas e o comércio estão abertos, 
fazendo dele mídia obrigatória para quem quer efetuar uma venda. 
 



   
 

 

PROGRAMA COMPANHIA DO ESPORTE 

(85) 3342-4005 / 3342-3677 - E-mail: benecomentarista@gmail.com ou gualber@globo.com  
Banê Lima (85) 8894-5106 / Gualber Calado (85) 8890-4513 / Saulo Tavares (85) 9989-6337 

5. O rádio chega onde outros veículos não. 
O rádio é o único veículo que atinge o consumidor em qualquer lugar: começando o dia com o 
rádio-relógio, sendo companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, a caminho do trabalho, 
no restaurante ou na lanchonete, na praia, na fazenda, no Cooper e na bicicleta com o walkman 
(possuído por 51% da população), ao lado, enquanto navega na internet. Enfim, o rádio é o 
único veículo que tem um público exclusivo, enorme e pronto para receber sua mensagem. 
 

6. O rádio está em 99% das casas. 
Além desta vantagem nas casas, o rádio está em 83% dos carros. 
 

7. O horário nobre do rádio dura 13 horas. 
O rádio é imbatível das 6 horas da manhã até às 19 horas. São quatro vezes mais eficiência a 
favor do rádio, uma das razões do grande crescimento do veículo nos últimos anos. 
 

8. Uma produção de alto nível no rádio custa 95% a menos. 
Isto porque o rádio usa a imaginação do consumidor. Ex.: quando você mostra uma "bela 
mulher" nos outros meios, ela pode ou não agradar o consumidor. Mas se você diz a ele, no 
rádio que ali está uma "bela mulher", ele imagina a mulher de seus sonhos. 
 

9. Seu comercial de rádio pode mudar em menos de uma hora.  
Um bom comercial de rádio pode ser produzido e estar no ar em menos de uma hora, enquanto 
em outros veículos como TV e Jornais requerem mais de um dia e a boa vontade da emissora.  
 
Exemplo do poder do meio rádio: 

Em 01 dia sozinho o rádio consegue cobrir 66% da população 

Em 02 dias 78% da população 

Em 07 dias 95% da população 

Em 15 dias vai a  97% da população 

Fonte: IBOPE 

 
10. O rádio atinge os consumidores dos principais ramos de atividade com mais eficiência. 

Segundo pesquisa do IBOPE, o rádio atinge a quase totalidade dos consumidores dos principais 
ramos de atividade, em 15 dias.  

 Observe na tabela abaixo o alcance do rádio e o perfil de consumidor encontrado pelo 
IBOPE em cada ramo: 

 93% dos consumidores de refrigerantes tipo cola, atingidos em 15 dias. 

 91% dos consumidores de outro refrigerante (idade de 15 a 24 anos) 

 88% de vinho (faixa entre 35 e 45 anos) 

 97% de móveis (predomínio de mulheres entre 25 e 39 anos) 

 90% viagens nacionais (idade entre 20 e 40 ANOS) 

 94% lanchonete (entre 25 e 45 anos) 

 93% autopeças e autosserviços (homens entre 25 e 39 anos) 

 99% motoristas, que passam mais de 10 horas/dia no volante. 

 
 

ANUNCIAR EM RÁDIO CUSTA 15 VEZES MENOS DO QUE NA TV. 



   
 

 

PROGRAMA COMPANHIA DO ESPORTE 

(85) 3342-4005 / 3342-3677 - E-mail: benecomentarista@gmail.com ou gualber@globo.com  
Banê Lima (85) 8894-5106 / Gualber Calado (85) 8890-4513 / Saulo Tavares (85) 9989-6337 

 
POR QUE ANUNCIAR NA METROPOLITANA? 

 

 LIDERANÇA: É a emissora líder de AUDIÊNCIA na cidade de Caucaia e parte da região 
Metropolitana. 

 TRADIÇÃO: Está no ar há mais de 20 anos. 

 COBERTURA: Presente em 60% da região Metropolitana e também através da INTERNET. 

 MARCA: É uma das marcas mais fortes do rádio cearense. 

 BASEADA EM CINCO LINHAS TÁTICAS: Esporte, Sociedade, Cidadania, Denúncias e Serviços. 

 POSICIONAMENTO: "A RÁDIO DO ESPORTE CEARENSE" 

 CREDIBILIDADE: Opinião independente e fundamentada na apuração dos fatos. 

 POLÊMICA: Programação que incentiva o debate e leva o ouvinte a formar conceito sobre os 
fatos. 

 EQUIPE: Os melhores âncoras, comentaristas, e cronistas esportivos do rádio cearense. 

 REPORTAGEM: Atenta aos acontecimentos do Ceará, do Brasil e do mundo. 

 ESPORTES: Presente nos principais eventos esportivos no Ceará, no Brasil e no mundo. 

 FORMATOS DIFERENCIADOS: Permite atingir públicos específicos com mais eficiência. 

 COMPORTAMENTO: Ouvintes formadores de opinião: desportistas, empresários, governantes 
e profissionais liberais com alto nível de decisão. 
 
PERFIL DE AUDIÊNCIA DA RÁDIO METROPOLITANA 
 

 Sexo: Mulheres 42% Homens 58% 

 32% da audiência pertencem à Classe Social AB 

 63% da audiência pertencem à Classe Social C 

 05% da audiência pertencem à Classe Social DE 
 

 

ANUNCIAR EM RÁDIO CUSTA 15 VEZES MENOS DO QUE NA TV. 

 
 


