
  



  

- Gastronomia – Churrasqueadas 
 

Oportunidade 

acidadeon.com/churrasqueadas 



  

Churrasqueadas 
Um Bom churrasco é sinônimo de bons 
momentos junto com nossos amigos e 
familiares. 
Mas, ao contrário do que muita gente pensa, 
preparar um churrasco vai bem além de 
temperar a carne com sal grosso ou intercalar o 
espeto com pedaços de cebola. 
Apresentado por José Almiro de Moraes, o 
programa traz receitas, dicas de preparo e 
curiosidades em torno dessa paixão nacional que 
é o churrasco. 
Ao longo dos programas, o telespectador vai 
descobrir que preparar um churrasco é uma arte 
e saboreá-lo, um prazer inigualável. 



  

Nascido em Fama (MG), José Almiro vive há tempos em Poços de Caldas, é casado e pai de quatro filhos. A 
paixão pela carne surgiu quando trabalhava no setor de desenvolvimento de produtos e na área de vendas de 
um frigorífico da cidade. Naquela época, fazia churrasco somente aos finais de semana para amigos e familiares. 
E, por conhecer os diversos tipos de carne, tinha facilidade em prepará-las e criar receitas.  
  
Almiro ainda teve uma boutique de carnes em 2007. Com o fim do negócio, José Almiro enveredou para a 
carreira de apresentador. Uniu-se com Marcel Kikuchi, dono da produtora RGB Filmes, e fizeram um piloto de 
programa de churrasco para a TV Poços, emissora local. Surgia, em 2009, “O Prazer da Carne – Hora do 
Churrasco”, no qual José Almiro dava dicas de como comprar carnes e ingredientes para fazer diversas receitas 
para churrasco. O programa durou até 2013 e era exibido em alguns canais de TV locais e regionais de São Paulo, 
Minas Gerais e Paraná.  
  
Foi então que, no início de 2016, a produtora começou a disponibilizar os programas no Facebook e YouTube 
como Churrasqueadas. Em abril do mesmo ano, o vídeo Costela no saco de papel viralizou e o número de 
seguidores do Facebook, que era de 5 mil pessoas, passou para 320 mil em um final de semana. 
  

Apresentador 
José Almiro 



  - 1.2 milhão de seguidores  
- 72 milhões de visualizações do canal 
- 3.7 milhões de visualizações do canal em 28 dias 
- 332 mil horas exibidas em 28 dias 
- 47.2 milhões de impressões em 28 dias 
- 78% masculino 

- 77% entre 18 e 54 anos 
 
 

Números 



  - 702 mil seguidores 
- 17 mil visitas semanais  
- 1.7 milhão de contas alcançadas/mês 
- 27.8 mil média de visualizações dos stories em 24horas 
- 6.4 mil média de curtidas por post 
- 50 mil  média de visualizações dos vídeos start 
- 79% masculino 

- 97% entre 18 e 54 anos 
 

Números 



  
- 3.2 milhões de seguidores 
- 600 milhões de visualizações no canal 
- 4.3 mil média de compartilhamentos por posts 
- 14 mil média de curtidas por post 
- 2.5 mil média de comentários por posts 
- 370 mil média de visualizações de vídeos 
- 62% masculino 

- 59% entre 18 e 54 anos 
 

Números 



  

Dados do portal 

00:04:01 
duração média na 

página  

61.922 
visualizações de 

página 

23.331 
usuários 

48%  52% 
Fonte: Google Analytics - Churrasqueadas  - Junho  2021 
 
 



  
- Cota de patrocínio 

- Cota de Apoio 

- Cota de Participação 

- Branded Content – Texto e Vídeo 
 

 

Possibilidades de negócios 



  

Cota de patrocínio 
 
Número de Cotas: 02 

Período: 12 meses 
 
Mídia de Patrocínio: Churrasqueadas 
Maxiboard 1/ Retângulo médio 1 - home e internas – 50% de visibilidade  
4 informes publicitários na página de Nichos;  
4 branded Post nas redes sociais do Acidade On; 
Envelopamento – 20 diárias 100% de visibilidade; 
 
Mídia de divulgação: Aplicação do logo na mídia de divulgação da página Churrasqueadas 
 
Mídia de apoio: 1.000.000 milhão de  impressões divididos entre os portais ACidade On Araraquara, Campinas, 
Ribeirão Preto e São Carlos; 

 
Investimento anual: R$ 54.000,00. 



  

Cota de Participação 

Número de Cotas: 02 

Período: 12 meses 
 

Mídia de Participação: Churrasqueadas 
Maxiboard 2/ Retângulo médio 2 - home e internas – 50% de visibilidade  
2 informes publicitários na página de Nichos;  
2 branded Post nas redes sociais do Acidade On; 
Envelopamento – 10 diárias 100% de visibilidade; 
 
Mídia de apoio:  750.000 mil impressões divididos entre os portais ACidade On Araraquara, Campinas, Ribeirão 
Preto e São Carlos; 

 

Investimento anual: R$ 34.000,00. 



  

Cota de apoio 

Número de Cotas: 02 

Período: 12 meses 
 

Mídia da cota de Apoio: Churrasqueadas 
Maxiboard 3/ Retângulo médio 3 - home e internas – 50% de visibilidade  
Envelopamento – 05 diárias 100% de visibilidade; 
 
Mídia de Apoio: 400.000 mil impressões divididos entre os portais ACidade On Araraquara, Campinas, Ribeirão 
Preto e São Carlos; 

 
Investimento anual: R$ 15.000,00. 



  

Branded Content Texto 

Período: 07 dias 
 
Mídia de divulgação: 
Chamada: Desktop e Mobile – 60.000 impressões divididas entre os portais ACidade On Araraquara, Campinas, 
Ribeirão Preto e São Carlos Maxiboard 1 e 2, Retângulo 1 e 2 Desktop e Mobile – 250.000 divididos entre os 
portais ACidade On Araraquara, Campinas, Ribeirão Preto e São Carlos 
 
Mídia de apoio: ADS - 100.000 impressões divididos entre os portais ACidade On Araraquara, Campinas, Ribeirão 
Preto e São Carlos; 
 
Mídia de patrocínio: Maxiboard 1, 2 e 3, Retângulo 1 Desktop e Mobile – 100% de visibilidade   

 
Investimento por branded: R$ 5.850,00. 



  

Branded Content Video 

Período: 07 dias 
 

Mídia de divulgação: 
Chamada: Desktop e Mobile – 60.000 impressões divididas entre os portais ACidade On Araraquara, Campinas, 
Ribeirão Preto e São Carlos 
Maxiboard 1 e 2, Retângulo 1 e 2 Desktop e Mobile – 250.000 divididos entre os portais ACidade On Araraquara, 
Campinas, Ribeirão Preto e São Carlos 

 
Mídia de apoio:  ADS - 100.000 impressões divididos entre os portais ACidade On Araraquara, Campinas, Ribeirão 
Preto e São Carlos; 

 
Mídia de patrocínio:  Maxiboard 1, 2 e 3, Retângulo 1 Desktop e Mobile – 100% de visibilidade   

 
Investimento  por  ação: R$ 10.800,00. 

* Entrega na página de Nicho e também no ONPLAY. 



  

Obrigado! 

acidadeon.com/churrasqueadas 


