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ROMÂNTICA RÁDIOS

Romântica FM
Canções internacionais 
do gênero adulto 
contemporâneo, 
flashbacks das décadas 
de 1970, 1980 e 1990 e 
canções da MPB.

Romântica Love
Canções internacionais 
do gênero adulto 
contemporâneo, 
flashbacks das décadas 
de 1970, 1980 e 1990.

Romântica MPB
A programação 
da rádio é 
composta por 
canções da MPB.

Romântica Pop
A programação da 
rádio é composta por 
canções internacionais 
e nacionais do gênero 
pop.

Romântica Rock
A programação da rádio 
é composta por 
canções internacionais 
do gênero rock’n’roll, 
rock clássico das 
décadas de 1970, 1980 
e 1990.

Romântica Dance
A programação da 
rádio é composta por 
canções 
internacionais do 
gênero dance, das 
décadas de 1980 e 
1990.



PODCAST BAIXADA GERAL

São conversas com formadores de opinião, empresários e gente de 
muita expressão em região. O podcast é uma iniciativa do cineasta 
Antonio Muñoz, da Ação & Cena Filmes 7, produtora de filmes e áudio, 
e do jornalista Antonio Siqueira, da Rádio Romântica.

Novo episódio: quarta-feira às 08h.

Reapresentação: sexta-feira às 09h e segunda-feira às 10h.

O Baixada Geral é um podcast 
de grandes variedades de temas 
relacionados a região da 
Baixada Santista.

EPISÓDIOS DISPONÍVEIS



AUDIÊNCIA CROSSMEDIA

Ouvintes únicos

Fonte: Google Analytics

Visualização de páginas
Dezembro 2021- 6.531.959
Novembro 2021 - 7.968.465
Outubro 2021 - 8.350.272

Setembro 2021 - 6.475.067



PERFIL SUGERIDO



AÇÃO ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Participação AO VIVO
Podcast Baixada Geral

Contato

Celso Correa de Freitas
Executivo Comercial

13 98189-5119

+
MÍDIA SUGERIDA
2 minutos: depoimento sobre a cidade
1 minuto: história comercial da empresa

Valor TABELA Desconto NEGOCIADO

R$ 540,00 50% R$ 270,00



PROPOSTA COMERCIAL

180 inserções em rede / mês
6 por dia (cada 240 minutos)

Contato

Celso Correa de Freitas
Executivo Comercial

13 98189-5119

+
NET: Romântica Rádios + Podcast
Mídia sugerida: SPOT 30’
Veiculação em 6 rádios.

Valor TABELA Desconto NEGOCIADO

R$ 1.780,00 50% R$ 890,00



CONDIÇÕES GERAIS
1. Anúncios cooperados (com citação de outra empresa, 
marca ou produto) terão acréscimo de 30% por inclusão.

2. Testemunhais têm preço negociado, de acordo com a faixa 
horária escolhida. Disponibilidade sob consulta.

3. As autorizações e os materiais (em MP3) deverão ser 
remetidos com antecedência de 24 horas. Nestes deverão 
constar os dados relativos ao cliente.

4. Os materiais ficarão à disposição do anunciante até 30 
dias após o último dia de veiculação. Findo este prazo, 
poderão ser inutilizados.

5. Caso a emissora deixe de irradiar a publicidade ou parte 
dela, por quaisquer motivos, fica obrigada a compensar o 
cliente em espaços, mesmo após término do prazo de 
validade da autorização, não ficando determinado seu 
cancelamento, obrigando-se ainda o respectivo pagamento 
eventual.

Romântica Rádios + Podcast Baixada Geral

CNPJ: 33.508.188/0001-32
São Paulo / SP e Baixada Santista

www.radioromantica.com.br

6. O cancelamento da autorização por parte do cliente, deverá 
ser feito por escrito com antecedência de 30 dias.

7. Reservamo-nos o direito de não veicular comerciais cujos 
textos tenham sentido confuso ou que não estejam dentro do 
nosso padrão. 

8. Prazo de pagamento: A cada 30 dias de veiculação. 

9. Os Contratos de veiculação serão firmados pelo prazo mínimo 
de 3 meses. 


