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Fonte: IBOPE EASYMEDIA JUN/18 a AGO/18

NOSSA REDE EM NÚMEROS

641 MIL

137 MIL

132 MIL

92 MIL

ALGUNS PARCEIROS

PERSONA

65% dos

59% dos

ouvintes da 93
FM são
MULHERES

ouvintes da 93 FM
fazem parte da
CLASSE C

(População geral 53%)

(População Geral 50,9%)
* 81% fazem parte da classe
ABC

52,1% dos

63% dos

ouvintes em
ENSINO MÉDIO
COMPLETO OU
ACIMA

ouvintes da 93
FM estão entre
25 e 54 anos

(População Geral 51,6%)

(População Geral 52,45)

Fonte TGI - 2018

OUVINTE
Comportamento
Perfil

Gostam de
entretenimento
30% de nossos ouvintes foram ao
cinema em 2017 e em 2018 esse
numero já é de 44%.

Idade

Sexo

12%
7%

41%

36%
64%

Sedentos por
conhecimento

40%

Mulheres

Homens

8,51% dos ouvintes da 93 FM
desejam ingressar na
faculdade, enquanto apenas
2,54% da população tem o
mesmo objetivo.

30 a 49
20 a 29

Classe Social

Instrução

17%

C

56%

22
%

61%

AB

D

Desejam adquirir bens
42% do público masculino, classe
C entre 20 e 54 anos pretende
comprar um automóvel nos
próximos 12 meses.

5
%

São fiéis e confiam
na emissora

39%

1º grau

45% de nossos ouvintes confiam
na rádio para se manterem bem
informados e 41,7% ouvem a
rádio todos os dias enquanto
apenas 31,1% da população geral
tem este hábito.

2º grau

3º grau

Zonas Geográficas

27%

23%

11%

Fonte: TGI - 2018

11%

Fonte: Ibope - Easy Media – Novembro - 2018 – Praça RJ

8%

8%

6%

6%

PROGRAMAÇÃO

CAFÉ COM CRENTE
Apresentado de segunda a sexta-feira de 6
as 8 da manhã, por ELISANGELA
SALAROLI, com uma programação musical
bem variada, alcança uma média de 77 mil
ouvintes por minuto.
Principais quadros:
MANCHETES DOS JORNAIS, onde o locutor
e o jornalista destacam as principais
manchetes dos jornais do Rio de Janeiro.
MÚSICA PREMIADA, todo dia temos uma
música que premia o ouvinte que enviar o
nome da música certa.
TRÂNSITO NO RIO, Informações da
condição do trânsito no Rio de Janeiro.

CAFÉ COM CRENTE EM
DOSE DUPLA
Novo programa na 93 Fm, há apenas 7
meses no ar, os apresentadores ELISANGELA
SALAROLI e CID GONÇALVES, conduzem
com muita diversão o Café com Crente EM
DOSE DUPLA, alcançando 143 mil ouvintes
por minuto.
Principais quadros:
CARROSSEL DE PRÊMIOS, o quadro mais
esperado por nossos ouvintes.

PROGRAMAÇÃO

BOM DIA 93
No ar de segunda a sexta-feira, de 9 as 11 da
manhã, um dos programas de maior
audiência nas manhãs da 93 Fm, o locutor
CID GONÇALVES, traz para os nossos 212
mil ouvintes, muito mais
alegria, descontração e um quadro de muito
sucesso: o “DICAS DE BELEZA 93”, em que
a jornalista Marcella Bastos, traz dicas de
beleza e comportamento para nossos
ouvintes.
Também lidamos com a solidariedade dos
ouvintes no quadro CARAVANA DA
SOLIDARIEDADE, aonde famílias vêm ao ar
buscar ajuda para suas dificuldades e contam
com a ajuda dos nossos ouvintes.

PEDIU, TOCOU & CARAVANA
93 COM GILBERTO RIBEIRO
De segunda a sexta-feira, entre 12 e 13
horas, os ouvintes participam ao
vivo, montando assim a programação
musical da emissora. 179 mil ouvintes.
A partir de 13 horas até as 15, o locutor
GILBERTO RIBEIRO, dá prosseguimento
com o “Caravana 93”, com muita musica e
participação ao vivo.

PROGRAMAÇÃO

93 RADICAL
ROBERTO VIDAL assume o horário de 15 às
18 horas, com 157 mil ouvintes por
minuto, trazendo musica de qualidade e num
estilo super jovem com participação de
ouvintes ao vivo.

AS 10 MAIS & NOITE FELIZ
Comandado por MÁRCIA CARTIER, as 10
mais pedidas do dia voltam num super
desfile às 18 horas de segunda a sextafeira, 97 mil ouvintes.
Conta também com boletins informativos do
Panorama da Cidade, e do transito no Rio e o
Helicóptero 93, além de uma super
programação musical.
63 mil ouvintes.

PROGRAMAÇÃO

DEBATE 93
Em uma mesa com participação de
profissionais e pastores, o programa discute
email´s enviados por nossos ouvintes ao
mediador JR VARGAS, que instrui da melhor
forma a como se resolver alguma questão. O
programa conta com uma super audiência
de 245 mil ouvintes por minuto.

TEBELA DE PREÇOS

TEMPO

INVESTIMENTO (R$)

10”

572,00

15”

800,00

30”

1.144,00

45”

1.946,00

60”

2.289,00

Departamento Comercial
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comercial@radio93.com.br

