
Quem investe  

em rádio vende  

mais e fortalece  

a sua marca 

Mídia Kit 



O RÁDIO 
Dá a oportunidade ao anunciante de alcançar o  público com maior frequência e 

fidelidade, além de  um baixo custo de produção e alto índice de retorno. 



MULTIDIMENSIONAL 

Além das casas, o rádio  
está presente em 83% dos  

carros e em todas as  
classes sociais. 

AGILIDADE E FLUIDEZ 
As pessoas passam mais tempo  
ouvindo rádio do que expostas a  
outros meios. Em media, 3h45  

por dia. 

CUSTO X BENEFÍCIO 
O rádio conecta pessoas a  

lugares, situações e momentos,  
com um custo até 95% menor do  

que outros veículos. 

O RÁDIO 



3 A CADA 5 OUVINTES  

ESCUTAM RÁDIO TODOS OS 

DIAS NO BRASIL 

EM RIBEIRÃO PRETO A  

RÁDIO ALCANÇA 89% DA  

POPULAÇÃO E CADA  

OUVINTE ESCUTA A RÁDIO  

CERCA DE 04H18 POR DIA 

Fonte: Kantar Ibope Media | Pesquisa de Audiência de Rádio | EasyMedia4 | 13 mercados | Abr-Jun 18 | Sexo Ambos | Total Emissoras | 5-5 | Todos os Dias | AlcM%, Alc 1% (repercentualizado) e Tmed# 



A JOVEM PAN FM 
Apresenta uma programação totalmente diferenciada, sempre  

lançando tendências no mercado fonográfico nacional. Seus  
programas são irreverentes e a emissora está sempre  

acompanhando a velocidade da informação. 

PRESTAÇÃO  

DE SERVIÇOS 

4 

INFORMAÇÃO HUMOR INTERATIVIDADE 



O LUGAR CERTO PARA ANUNCIAR NA HORA CERTA 
Em horários especiais (12h às 15h e 17h às 19h), aqueles de alta decisão de compra, como na 

saída  do trabalho ou da escola, a Jovem Pan FM é a rádio líder de audiência nos carros. São 
períodos  nobres, quando as pessoas aproveitam que já estão na rua para comprar um produto 

ou serviço.  Em outras palavras, você aproveita o trânsito para movimentar seu negócio. 

Fonte: Kantar IBOPE Media EasyMedia 4 | IA% | Ribeirão Preto | Sexo Ambos | Todas as Emissoras | 05h/05h | Todos os dias | Carro | 

Todos os Equipamentos | 14/03/2016 a 21/03/2016 

PROGRAMAÇÃO Nº 1  

PARA FAZER DO TRÂNSITO  

A MELHOR HORA DO DIA 



PERFIL DOS OUVINTES 

SEXO I D A D E 

C L A S S E S O C I A L 

Fonte: Kantar IBOPE Media EasyMedia4 | RPR | RPR-23/09/2019 a 30/09/2019 | RPR - FM-JOVEM PAN FM 



ÁREA DE COBERTURA 
Cobertura em mais de 50 cidades de forma  eficiente e 

atuante no mercado regional. 



Jardinópolis (43.219) 
Jeriquara (3.226) 
Luíz Antônio (13.970) 
Miguelópolis (22.134) 
Mococa (68.823) 
Monte Azul Paulista (19.375)  
Morro Agudo (32.457) 
Nuporanga (7.315) 
Orlândia (43.624) 
Patrocínio Paulista (14.456) 
Pedregulho (16.690) 
Pirangi (11.406) 
Pitangueiras (39.175) 
Pontal (47.988) 
Pradópolis (20.667) 
Restinga (7.438) 
Ribeirão Corrente (4.678) 

Altinópolis (16.338) 
Barrinha (32.156) 
Bebedouro (77.516) 
Brodowski (24.269) 
Cajuru (25.844) 
Cândido Rodrigues (2.813)  
Cássia dos Coqueiros (2.610)  
Cravinhos (34.906) 
Dumont (9.265) 
Guará (21.236) 
Guariba (39.504) 
Ipuã (16.049) 
Itirapuã (6.452) 
Ituverava (41.718) 
Jaborandi (6.877) 

População Total  

Estimada: 2.248.615 

ÁREA DE COBERTURA 



Ribeirão Preto (687.315) 
Rifaina (3.645) 
Sales Oliveira (11.673) 
Santa Ernestina (5.704) 
Santa Rita do Passa Quatro (27.554)  
Santa Rosa de Viterbo (26.259)  
Santo Antônio da Alegria (6.879) 
São Joaquim da Barra (51.295) 
São Simão (15.337) 
Serra Azul (10.979) 
Serrana (44.112) 
Taiaçu (6.301) 
Taiuva (5.644) 
Terra Roxa (9.295) 

Viradouro (18.791) 
Vista Alegre do Alto (8.374) 

ÁREA DE COBERTURA 

População Total 

Estimada: 2.248.615 



 
Horário 

 
Programa 

Dia 
da  sem
ana 

Programação
  local 

06:00 às 07:30 Jornal da Manhã Seg - Sex Não 

07:30 às 08:40 Rock'n Pop | Compartilhando Seg - Sex Sim 

09:00 7 Melhores Seg - Sex Sim 

09:30 às 09:45 Desafio do Cabeção Seg - Sex Sim 

10:00 às 11:30 Morning Show Seg - Sex Não 

12:00 às 14:00 Pânico Seg - Sex Não 

14:00 às 15:00 Planeta DJ Seg - Sáb Não 

17:00 às 18:00 Missão Impossível Seg - Sex Não 

18:00 às 19:00 Jurassic Pan Seg - Sex Sim 

19:00 7 Melhores Premiadas Seg - Sex Não 

21:00 às 22:00 Stand Up Jovem Pan Segunda Não 

23:00 às 01:00 Na balada Qui – Sex - Sáb Não 

12 às 14 Hit Parade Domingo Não 

PROGRAMAÇÃO 



7 MELHORES PREMIADAS 

Segunda a Sexta às 9h e às 19h 

Lista com as 07 melhores no ranking musical da  
rádio. O locutor local lança um desafio para os  
ouvintes referente as músicas do programa e  
quem acertar, concorre a prêmios. Programação  
local. 

PROGRAMAÇÃO 

STAND UP JOVEM PAN 

Segunda das 21h às 22h 

As principais notícias sob um olhar descontraído,  
os principais fatos transformados em piada e  
muita interação com os ouvintes. 

 

 

JORNAL DA MANHÃ 

Segunda a Sexta das 6h às 7h30 

O maior jornal do rádio brasileiro. Em tempo real  
os principais acontecimentos do Brasil e do  
Mundo, além de entrevistas e matérias especiais  
do nosso time de repórteres. 

ROCK´N POP 

Segunda a Sexta das 7h30 às 8h40 

As músicas pedidas pelos ouvintes atendidas na  
hora. Gêneros rock e pop. Programação local. 



DESAFIO DO CABEÇÃO 

Segunda a Sexta das 9h30 às 9h45 
O locutor lança um desafio sobre a programação  
para os ouvintes. Quem acertar concorre a um  
prêmio. Os prêmios são fornecidos pelo  
patrocinador do horário. Programação local. 

 

MORNING SHOW 

Segunda a Sexta das 10h às 11h30  
Entretenimento, notícia sobre famosos, internet,  
televisão e análise política. Bancada com  
profissionais do jornalismo e do rádio. Informações  
passadas com imparcialidade e humor. 

PROGRAMAÇÃO 

PÂNICO 

Segunda a Sexta das 12h às 14h 
O programa de entrevistas que faz sucesso há mais  
de 20 anos, com a bancada mais bem humorada do  
rádio brasileiro. Entrevistas, informações e  
entretenimento. 

 

PLANETA DJ 

Segunda a Sábado das 14h às 15h 

O programa mais especializado em música  
eletrônica do rádio brasileiro. O número 1 em  
audiência dentro do seu horário. 



PROGRAMAÇÃO 

NA BALADA 

Quinta, Sexta e Sábado das 23h às 01h  
Programa especializado em dance music.  

Fazendo um esquenta para quem vai sair e  
curtir a noite. Blocos mixados de 30min, feitos  
por DJ’s residentes da Pan e também DJ’s  
convidados. 

MISSÃO IMPOSSÍVEL 

Segunda a Sexta das 17h às 18h 

Comandado por Lígia Mendes e Bob Fernandes. O  

programa é um verdadeiro consultório sentimental,  
com participação de ouvintes via telefone ou e-mails,  
contando suas histórias amorosas. 

 

JURASSIC PAN 

Segunda a Sexta das 18h às 19h 

Programa diretamente da idade média. Esse é só pra  
ouvinte raiz. Músicas que fizeram sucesso entre os  
anos 80, 90 e até 2010. Participação de ouvintes  
pedindo música também é valida. Programação local. 



PROGRAMAÇÃO 

CHUCHU BELEZA 

8 quadros rotativos ao dia, com  
possibilidade de merchandising em  
qualquer personagem 
Pequenas histórias veiculadas diariamente 
na programação da Pan, trazendo humor e  
irreverência com os personagens Cigana  
Catita, Dr. Pimpolho, Naldinho, entre outros. 

HIT PARADE 

Domingo das 12h às 14h 

Resumo das 20 músicas mais pedidas durante a  
semana na rede Jovem Pan. Neste programa  
também acontece vários lançamentos de músicas  
que farão parte da playslist da rádio e, inclusive, é  
a primeira exibição da música “Melhor da  
Semana” que fica em destaque na programação  
na semana seguinte. 



OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO 

Boletins  

Chamadas 
Spots  

Entrevistas Especiais (Compartilhando) 

Flashes ao Vivo  

Testemunhal 

Patrocínio de Programas 

Eventos  

Promoções Especiais  

Projetos Especiais  

Blitz | Invasão 



Totalizando 5 blocos, o Compartilhando é um programa de entrevistas ao vivo que garante  
o bom humor da manhã dos ouvintes. Além de sua grande audiência, o programa é uma  
ótima oportunidade para os clientes anunciarem seus produtos ou serviços de forma  
descontraída, através de bate-papos divertidos e interativos com o locutor. 

 
O Formato incluí: 
- 5 entradas do cliente (entrevistado) no programa. 
-Veiculação de 10 teasers no dia anterior ao programa para avisar o público (Rotativo das  06 
às 24hrs). 

COMPARTILHANDO 

* Verificar disponibilidade com o atendimento comercial 



TESTEMUNHAL 

Com duração máxima de 1 minuto, o testemunhal é uma mensagem personalizada que vai  
ao ar dentro da programação local, podendo ser ao vivo ou gravada. 

 
O testemunho do locutor/apresentador sobre o produto ou serviço que está sendo  
anunciado é uma ótima oportunidade para quem deseja gerar credibilidade de marca junto  
ao consumidor. 

Formato 30” 60” 

Testemunhal ao vivo  

Testemunhal gravado 

* Verificar disponibilidade com o atendimento comercial 



FLASH 

Disponível nas versões ao vivo e gravado, o Flash traz o conceito de estar dentro do ponto de  
venda do anunciante, podendo contar com a interação do cliente ou apenas do  
locutor/apresentador. 
 

É possível veicular o formato em qualquer break da programação. 

Formato 30” 60” 

Flash ao vivo 

Flash gravado  

* Verificar disponibilidade com o atendimento comercial 



Com 1 hora de duração e 3 flashes ao vivo, contendo 1 minuto cada, a Invasão da Pan em  
formato de blitz surpreende e informa o público de forma dinâmica sobre um produto ou  
serviço. Sua versatilidade possibilita a realização da ação em diferentes locais públicos  

como praças e parques, permitindo o alcance do público-alvo em diversos pontos e em  
pouco tempo. 

INVASÃO DA PAN 



NEGOCIOSEP.COM.BR  
@negocios.ep 

"O sonho futuro, eu não sei qual será.  
Mas haverá sonho”. 

- José Bonifácio Coutinho Nogueira 

http://negociosep.com.br

