- Líder pelo 8º ano consecutivo com mais de 66%* de
leitores habituais;
- Alcance máximo de 912 mil de leitores *;
- Mais de 316 mil leitores diários *;
- Prioridade para os serviços e informações de interesse
do Estado;
- Valorização dos leitores com projetos inovadores e
conteúdo exclusivo;
- 13 conquistas nos INMA Awards 2013 e 2014,
importante prêmio dado as empresas de notícias
inovadoras, que colocaram o Diário em um seleto grupo
de jornais impressos pelo mundo.
- 1º jornal do Norte a conquistar o Prêmio Líbero
Badaró de Jornalismo e o Prêmio Vladimir Herzog de
Anistia e Direitos Humanos.
- Único jornal do Estado filiado ao IVC.
- Único que disponibiliza nossa edição online
totalmente grátis, com mais de 4 milhões de
acessos/mês dando assim dupla visibilidade para os
anunciantes através das multiplataformas.
Perfil Por Classe Leitura Habitual

17%

Classe A/B
33%

*FONTE IBOPE EASY MEDIA /SHARE LEITURA HABITUAL / PARTICIPAÇÃO DO
SEGMENTO / PENETRAÇÃO MÁXIMA / PENETRAÇÃO LEITURA DIARIA / GRANDE
BELÉM/ AMBOS OS SEXOS/TOTAL SEÇÃO/18/06/12 A 25/06/12

50%

Classe C
Classe E/D

Edição eletrônica do Diário do Pará

Com mais de 4 milhões de visualizações
mensais e 84.127 visitantes únicos a
Edição Eletrônica do jornal Diário do Pará
apresenta um conteúdo de qualidade e
credibilidade jornalística.
Faixa Etária

4,25%
3,11%

48,29%

18 - 24
35 - 59
25 - 34

17,35%
27,01%

13 - 17
60+

Perfil dos Usuários
51,82%
Masculino
48,18%
Fonte: Google Analytics. Maio/2016

Feminino

Qualificação da Audiência
- A rádio 99FM lidera o ranking das rádios FM, há 18
anos*; - Atinge em média, mais de 358 mil**ouvintes
por dia; - Participação intensa dos ouvintes através de
promoções e eventos.
Faixa Etária

Perfil do Ouvinte

Mais de 59
anos
10 a 19 anos

20 a 39 anos
Gênero
FEMININO
MASCULINO

Amostra Base: 1.596
Fonte: IBGE/BMP

AB 19,75% C 32,66% DE 47,59%

Por que investir em Rádio?
• É o veículo mais ouvido no Brasil (KPMG Internacional - Debate
Digital 2013);
• Ele acompanha os ouvintes em todos os momentos e lugares;
• Proporciona a melhor segmentação qualitativa de públicos;
• É usado por 93% dos consumidores no momento que antecede ou até
mesmo no próprio ato da compra;
• Tem o triplo da audiência da TV de manhã e o dobro à tarde;
• É imbatível em audiência das 06h00 às 19h00 (13 horas contínuas);
• Possui o menor CPM (CUSTO POR MIL) do mercado.

INFORMAÇÕES COMERCIAIS:
- Veiculação com prazo de pagamento para 10 dias fora mês.
- Acréscimo de 100% para comercial testemunhal.
- Acréscimo de 200% para comunicados, avisos, etc.
- Gravação e produção de comerciais sob consulta.
- Só poderão ser veiculados comerciais com qualidade dentro dos
padrões e características da emissora.
- É indispensável que os mapas e materiais de exibição sejam entregues
com o mínimo de 02 (dois) dias de antecedência do início da
programação.
- Todo e qualquer cancelamento de autorização só poderá ser aceito
por escrito
e com o mínimo de 30 (trinta) dias úteis de antecedência, em virtude
da emissão da fatura.
Fone/Fax: (91) 3084-0111
e-mail: comercialradios@rbadecomunicacao.com.br

Qualificação da Audiência
- 1º Lugar entre as rádios do gênero
qualificada, com 53%* de participação de mercado.
- Líder desde de sua fundação, em 1999;**
- Alcance máximo 50.114***ouvintes;
- Sofisticação musical.

Perfil do Ouvinte

Faixa Etária
Mais de 59
anos

Gênero

10 a 19 anos
20 A 39 anos
FEMININO
MASCULINO

Amostra Base: 1.596
Fonte: IBGE/BMP

AB 38,64% C 31,82% DE 29,55%

Ocupação
9,9%

EMPREGADOR / EMPRESÁRIO

34,
9%

AUTÔNOMO / PROFISSIONAL LIBERAL

13,64

DONA DE CASA / ESTUDANTE
INATIVO (PESIONISTA/APOSENTADO) EMPREGADO SEM CONTRATO DE
TRABALHO
EMPREGADO COM CONTRATO DE
TRABALHO

2,27
15,91
25%

O atributo Ocupação Principal não foi determinante na delimitação dos targets representativos
da amostra. Foi obtido diretamente nas entrevistas, logo pode não representar a configuração
ocupacional da Grande Belém. Fonte: BMP / Amostra Base: 1.596

Por que investir em Rádio?
• É o veículo mais ouvido no Brasil (KPMG Internacional Debate Digital 2013);
• Ele acompanha os ouvintes em todos os momentos e
lugares;
• Proporciona a melhor segmentação qualitativa de públicos;
• É usado por 93% dos consumidores no momento que
antecede ou até mesmo no próprio ato da compra;
• Tem o triplo da audiência da TV de manhã e o dobro à
tarde;
• É imbatível em audiência das 06h00 às 19h00 (13 horas
contínuas);
• Possui o menor CPM (CUSTO POR MIL) do mercado.

INFORMAÇÕES COMERCIAIS:
- Veiculação com prazo de pagamento para 10 dias fora mês.
- Acréscimo de 100% para comercial testemunhal.
- Acréscimo de 200% para comunicados, avisos, etc.
- Gravação e produção de comerciais sob consulta.
- Só poderão ser veiculados comerciais com qualidade dentro dos
padrões e características da emissora.
- É indispensável que os mapas e materiais de exibição sejam
entregues
com o mínimo de 02 (dois) dias de antecedência do início da
programação.
- Todo e qualquer cancelamento de autorização só poderá ser
aceito por escrito
e com o mínimo de 30 (trinta) dias úteis de antecedência,em
virtude da emissão da fatura.
Fone/Fax: (91) 3084-0111
e-mail: comercialradios@rbadecomunicacao.com.br

Qualificação da Audiência
- Famosa pelo esporte e pelo jornalismo.
- A Rádio Clube é líder pelo 17º ano****, entre as emissoras AM.
*1º Lugar absoluto entre as rádios AM, com 81% de participação de mercado.
**Alcança uma média de quase 130.393 ouvintes diariamente - mais que o
quádruplo de ouvintes da segunda colocada.

Perfil do Ouvinte
Mais de 59 anos

Faixa Etária

10 a 19 anos
20 A 39 anos
40 A 59 anos

Gênero

FEMININO
MASCULINO

Amostra Base: 1.596
Fonte: IBGE/BMP

AB 21,5% C 37,89%

DE 41,05%

• É o veículo mais ouvido no Brasil (KPMG Internacional Debate Digital 2013);
• Ele acompanha os ouvintes em todos os momentos e
lugares;
• Proporciona a melhor segmentação qualitativa de
públicos;
• É usado por 93% dos consumidores no momento que
antecede ou até mesmo no próprio ato da compra;
• Tem o triplo da audiência da TV de manhã e o dobro à
tarde;
• É imbatível em audiência das 06h00 às 19h00 (13 horas
contínuas);
• Possui o menor CPM (CUSTO POR MIL) do mercado.
INFORMAÇÕES COMERCIAIS:
- Veiculação com prazo de pagamento para 10 dias fora mês.
- Acréscimo de 100% para comercial testemunhal.
- Acréscimo de 200% para comunicados, avisos, etc.
- Gravação e produção de comerciais sob consulta.
- Só poderão ser veiculados comerciais com qualidade dentro dos
padrões e características da emissora.
- É indispensável que os mapas e materiais de exibição sejam
entregues
com o mínimo de 02 (dois) dias de antecedência do início da
programação.
- Todo e qualquer cancelamento de autorização só poderá ser
aceito por escrito e com o mínimo de 30 (trinta) dias úteis de
antecedência, em virtude da emissão da fatura.
Fone/Fax: (91) 3084-0111
e-mail: comercialradios@rbadecomunicacao.com.br

Por que anunciar no Diário Online:
- Mais de 9 milhões de páginas vistas por mês *;
- Cerca de 11 milhões de visitas/mês*;
- O mais influente portal de notícias da Região Norte
do país;
- Interatividade crescente nas redes sociais, com
mais de 437 mil seguidores nos veículos da RBA;
-Conteúdo integrado com TV, Rádios e Jornal da RBA.
**PERFIL DOS USUÁRIOS:
- Homens = 56,72%
- Mulheres = 43,28%

Classe Social
0%
40%

Classe C
Classe A/B
Classe D/E

60%

Faixa Etária
*Fonte: Google Analytics Agosto/2015
*Fonte: Facebook Junho/2016

13% 3%

2%
49%

33%

35-59

18-24

25-34

60+

13-17

- A maior audiência entre as aliadas BAND em todo o Brasil.
- Pioneira na transmissão de sinal digital na Região Norte;
- Alcance mensal superior a 600 mil telespectadores na região
metropolitana de Belém e 4 milhões no Pará;
- Programação diversificada, dinâmica e um jornalismo contundente
voltado à comunidade;
- Vários programas locais líderes e vice líderes de audiência.
- 32 retransmissoras no Estado, programação para mais de 80
municípios
PERFIL DO TELESPECTADOR
Perfil bastante equilibrado entre homens e mulheres com poder de decisão - 82% - acima de 18 anos e com poder de consumo
- 54% da classes AB + C.
CLASSE

SEXO

10%
A/B
45%

51%

C

44%

48%

MULHERES
D/E

FÁIXA ETÁRIA

12 A 17 ANOS

9%
27%

12%

18 A 24 ANOS
25 A 34 ANOS

11%
*FONTE:/BMP(2015)PERFIL DO OUVINTE/ AUDIÊNCIA
**FONTE: GECA LINK TV – PRAÇAS BAND – 01/05/2014 A 26/05/2014 - INDICE DE AUDIÊNCIA (%) – TOTAL
INDIVIDUOS – 06:00 ATÉ 30H
FONTE: KANTAR IBOPE MEDIA – MEDIA WORKSTATION – GRANDE BELÉM - 01 A 31/03/2016 – TOTAL
INDIVÍDUOS – ADH% -RAT% - RAT# - TABELA DE PROGRAMAÇÃO

HOMENS

30%

35 A 49 ANOS
MAIS 50 ANOS

