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Comece a anunciar agora! 

Até então, propaganda era algo que nem todo mundo fazia. 

Os negócios eram estáticos, quase não mudavam.  

Empresas, profissionais liberais e autônomos passavam décadas prestando os 

mesmos serviços para os mesmos clientes, que eram tradicionalmente fiéis.  

Até então a concorrência não incomodava tanto. 

Atualmente é difícil imaginar um negócio, atividade ou profissão que ainda não 

estejam saturados, com mais oferta do que procura. 

Se antes o objetivo dos empreendedores era conseguir abrir um negócio, hoje é 

descobrir um ramo que seja viável e que ninguém, ou pelo menos pouca gente tenha 

explorado ainda. 

Este é o atual ambiente de negócios em que todos estamos sujeitos atualmente. 

E não tem para onde correr. Não importa se você é médico, empresário ou encanador. 

Para o seu cliente chegar até o seu negócio, é preciso que você chame a atenção dele. 

Garanta que ele: 

 

1 – Saiba que você existe. 

2 – Conheça os diferenciais dos seus produtos ou serviços. 

3 – Saiba como chegar até você. 

 

Anunciar deixou de ser algo para poucos e se tornou fundamental para a 

sobrevivência de qualquer negócio. Em meio a diversos profissionais, o seu futuro 

cliente precisa encontrar VOCÊ ou o SEU negócio. 

 

É aí que você vai tirar proveito da audiência do rádio. 
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PORQUE ANUNCIAR? 

A Publicidade é uma ferramenta de marketing que utiliza mensagens persuasivas 

propagadas através de um meio que atinja os consumidores. Esse meio deve ser 

escolhido com cautela, observando-se o público alvo destino de sua programação. 

Através de anúncios ou ações veiculados em canais como o rádio, ela pode ser 

utilizada para aumentar as vendas através de promoções, ativar, posicionar ou 

reposicionar marcas, lançar produtos, gerenciar crises e em dezenas de outros casos 

que necessitam de comunicação. 

A versatilidade das nossas rádios é um ponto positivo para os negócios voltados 

ao varejo, já que nossa programação é pensada para um público bastante amplo. 

Pessoas de todos os sexos, idades e classes sociais ouvem nossas emissoras 

diariamente.  

 

O Uber, gigante mundial da internet anuncia com a gente. 

Empresas de telefonia, gigantes do varejo, fábricas de veículos e concessionárias, 

prestadores de serviços, médicos, dentistas e vários profissionais de sucesso anunciam 

em nossas emissoras também. 

Porque a gente tem o que o seu negócio precisa para vender mais, atingindo mais 

clientes. 

Audiência, alcance e principalmente comprometimento com o seu resultado. 

 

“Nós somos a rede de rádios FM que mais 

investiu em tecnologia e treinamento nos últimos 

anos em Rondônia” 
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Por que investir no rádio. 

Porque o seu negócio precisa ser divulgado e também porque quem não é 

ouvido não é lembrado. 

O rádio está em todos os lugares. 

De acordo com pesquisa recente do Kantar Ibope Media, de todos os veículos de 

comunicação no Brasil, o rádio está entre os primeiros em penetração. 89% dos 

entrevistados pelo Ibope dizem escutar o rádio habitualmente. 

 

6 Vantagens do investimento no rádio: 

 

1 Para o seu negócio, seja ele venda de produtos ou serviços, o 

rádio é uma mídia de excelente custo benefício. Nossos pacotes 

promocionais atendem as necessidades de todos os tipos de negócios. 

2 A audiência do rádio é imbatível quando as pessoas estão fora 

de casa, no trânsito, trabalhando ou realizando seus afazeres domésticos. 

3 O rádio atinge o ouvinte no momento da decisão de compra. 

No meio do caminho, o consumidor pode decidir mudar a rota se ouvir a 

sua promoção. 

4 O rádio é local e chega onde outros veículos não conseguem ir. 

Anunciando nele você conta com uma enorme cobertura de público. Seu 

comercial chegará nas casas, sítios, chácaras, fazendas, ambientes 

comerciais, restaurantes e tudo isso dentro da localidade onde presta os 

seus serviços. 

5 Uma produção de rádio custa até 20x menos do que TV ou 

internet. 

6 O custo de veicular no rádio é muito menor do que na TV ou 

internet e com mais abrangência. O investimento que você faz para atingir 

mais pessoas é menor no rádio do que em outros veículos de massa. 
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Como faço para investir no rádio? 

A versatilidade do rádio permite que ele seja utilizado para vários objetivos de 

publicidade como aumentar as vendas no varejo, divulgar promoções, serviços e 

anúncios, construir marcas, e diversos outros objetivos de comunicação. 

Para investir em uma de nossas emissoras, você pode entrar em contato 

diretamente com um executivo de vendas de uma delas. Os telefones e e-mails de 

contato estão em nosso site: www.redeclubecidadefm.com 

O profissional responsável fará um briefing sobre o seu negócio, colhendo o 

máximo de informações possíveis para criar um anúncio adequado e que atenda as 

suas necessidades. 

Você também pode solicitar a sua agência de propaganda que nos inclua no seu 

plano de mídia. 

 

Quais são os tipos de anúncio que posso fazer no rádio? 

 

1 – Chamadas Rotativas 

Comerciais Rotativos são áudios gravados de 15, 30, 45 ou 60 segundos, 

veiculados dentro de blocos nos intervalos comerciais da emissora. São chamados de 

rotativos porque podem ser lançados a qualquer hora na programação, sem opção de 

escolha de horário pelo cliente. Aqui na Rede Clube Cidade exercemos uma política 

de proporcionalidade no lançamento dos comerciais, garantindo que eles jamais 

saiam em um único período do dia. EX: Se você comprou 4 inserções diárias rotativas, 

elas serão distribuídas aleatoriamente, porém de forma proporcional na manhã, tarde 

e noite. 

Mais de 90% dos nossos clientes optam pelas chamadas indeterminadas (rotativas) 

porque no médio / longo prazo elas acabam por atingir todos os ouvintes que 

acompanham a programação da emissora. 
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2 – Chamadas Determinadas 

Comerciais Determinados são semelhantes aos rotativos com o diferencial de que 

o cliente pode escolher os horários em que quer veicular. Normalmente são utilizados 

por negócios que tenham como público pessoas que ouvem a rádio em horários 

específicos. 

Um exemplo são as lojas agropecuárias que anunciam nos períodos em que o 

homem do campo está tirando leite ou iniciando seus trabalhos, das 04:00h as 08:00h. 

 

3 – Merchandising ou Chamadas ao Vivo 

Os populares “merchãs” são os textos lidos ao vivo pelos locutores que estão no 

ar. Eles possuem um impacto diferenciado porque o locutor empresta para a sua 

empresa a credibilidade dele e faz o comercial com mais naturalidade, recomendando 

o produto ou serviço.  

 

4 – Patrocínio de programas 

O patrocínio de programas é um pacote que inclui tanto os merchandisings 

quanto inserções gravadas veiculadas no horário do programa. Possui caráter de 

exclusividade, ou seja, somente um cliente de cada ramo de atividade tem direito a 

cota, impossibilitando choque de empresas concorrentes anunciando no mesmo 

programa. É uma solução boa para aquelas empresas que querem atrelar a sua marca 

à credibilidade do locutor e ainda reforçar o comercial com chamadas gravadas. A sua 

desvantagem é que é veiculado somente no horário do programa, deixando de atingir 

os demais públicos que ouvem a emissora, fato que pode ser remediado reforçando 

outros horários com comerciais rotativos ou determinados. 

 

5 – Flashes ao vivo 

Os flashes ao vivo são comerciais de 1 minuto ou um minuto e meio (dependendo 

da emissora) que são realizados diretamente da empresa contratante com a unidade 

móvel da rádio. É uma pequena entrevista onde o cliente pode abordar qualquer 

assunto, divulgar suas promoções, falar mais sobre os seus produtos ou serviços ou 

mesmo falar sobre a sua marca. 
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6 – Pit Stop ou “Blitz” 

O Pit Stop é uma ação promocional com duração de 1 hora realizada pela 

emissora com apoio de uma ou várias empresas, sob a forma de parceria ou não. 

Participam da ação locutores e uma equipe de apoio com produtor e modelos para 

distribuir brindes da emissora ou do contratante. 

A unidade móvel da emissora e o balão promocional chamam a atenção das 

pessoas que passam pela ação. 
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A FREQUÊNCIA EFICAZ. QUANTO EU DEVO INVESTIR NO RÁDIO PARA 

OBTER RESULTADOS SATISFATÓRIOS? 

Para que um comercial de rádio gere o resultado que você espera, precisa 

conscientizar o público alvo daquele produto ou serviço. Para que isso ocorra é 

necessário que além de possuir um conteúdo bem planejado, o comercial deve ser 

ouvido várias vezes pelo mesmo público em questão. Ouvindo-o diversas vezes, uma 

pessoa se torna ciente dele para poder tomar uma decisão de compra. Chama-se 

frequência eficaz a quantidade de vezes que um comercial deve ser ouvido pelo 

cliente dentro de um determinado período de tempo para que ele se conscientize 

sobre o produto ou serviço. Embora não exista uma fórmula definitiva para estabelecer 

esse valor, estima-se que nos meios eletrônicos (no caso o rádio), uma pessoa deve 

ouvir no mínimo 4 ou 5 vezes o mesmo comercial para ao menos prestar atenção nele. 

Observe que no rádio, obter uma frequência eficaz de 4 vezes é muito mais barato do 

que na televisão, visto que o preço do rádio é até 95% menor. 

Quanto mais frequência o anunciante consegue fazer, maior o impacto que o 

comercial dele causa. 
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ATENÇÃO: 

DIVIDIR O INVESTIMENTO EM VÁRIAS EMISSORAS 

NEM SEMPRE É UM BOM NEGÓCIO! 

E não é bom negócio exatamente por causa da frequência eficaz. Investindo um 

pouco de verba em várias rádios você não consegue fazer frequência eficaz em 

nenhuma delas e o que parece ser um grande negócio acaba se tornando um tiro no 

pé. É melhor anunciar MAIS VEZES em uma emissora líder de audiência e fazer uma 

boa frequência nos ouvintes daquela emissora do que espalhar a verba em diversas 

rádios e não atingir ninguém de forma que dê resultado. 

Exemplo: 

Para vender o seu produto para o cliente X, é preciso primeiro conscientiza-lo da 

existência deste produto / serviço através do rádio. 

Agora imagine que você, ao invés de investir uma verba que poderia atingir 5 

vezes este mesmo cliente em uma única emissora resolve diluir este investimento em 3 

rádios diferentes. Essa divisão do investimento fará com que você não atinja as 5 vezes 

em nenhuma das emissoras, ou seja, o resultado ficará comprometido.  

Anunciar em várias emissoras só é bom negócio caso a sua verba seja suficiente 

para fazer frequência eficaz em todas elas. 

 

Conte com a gente. 

A Rede Clube Cidade FM está presente nas 3 principais cidades de Rondônia com 

emissoras líderes de audiência à disposição do seu negócio. 

Quer saber mais sobre como aumentar as suas vendas usando o rádio? 

Converse com um de nossos consultores. 

 

Porto Velho: (69) 3228-1000 

Ariquemes: (69) 3535-3000 

Ji-Paraná: (69) 3421-2222 


