
PRATIQUE SAÚDE

PROGRAMA DE RÁDIO E
PODCAST
saúde e bem-estar 

Caco da Motta 



1 hora de duração, incluindo a faixa comercial, sobre saúde e bem-estar

Conceito: Gerar conteúdos úteis para que as pessoas tenham hábitos de práticas que
melhorem a saúde mental, corporal e espiritual 

Medicina - Odontologia - Fisioterapia - Educação Física - Enfermagem - Farmácia - Nutrição - Psicologia - Gestão Hospitalar - Inovação e
Tecnologia - Radiologia - Estética e Cosmética - Ciências Biológicas - Terapias Alternativas - Formação Profissional

.

Programa de Rádio e Podcast 

O QUE? 



QUEM? CACO DA MOTTA
JORNALISTA

CACO DA MOTTA: apresentador, jornalista com + de 30 anos de experiência em comunicação

EXPERIÊNCIA: Grupo RBS, Rádio Gaúcha, Guaíba, Band TV e Rádio, RBS TV, Globo, Sportv e ESPN.  

EQUIPE DE PRODUÇÃO: PWB.NEWS 

RÁDIO GUAÍBA: Estrutura técnica, com a supervisão do jornalismo da emissora 



RÁDIO GUAÍBA DE PORTO ALEGRE 

ONDE? 

Emissora  de rádio
tradicional do Rio

Grande do Sul,
fundada em 1957,
com alcance global

pelas ondas da Rádio
AM e FM e suas

respectivas
plataformas digitais. 

Empresa do Grupo
Record de

Comunicação que
inclui no RS a TV
Record e o Jornal
Correio do Povo. 

Tem uma audiência
qualificada de um

público que tem até
nome "os guaibeiros"

É referência e
credibilidade em

jornalismo e esporte 



W

QUANDO? 

1 Programa por semana - Domingo - 9h 

estreia prevista para setembro 

Em qualquer data e horário nas plataformas digitais do programa, Spotify, Youtube e
conteúdo de texto na plataforma de web PWB.News 



COMO? 

Dicas de Saúde e Bem-Estar
Entrevistas e Debates com profissionais
Reportagens sobre produtos, eventos,
negócios e informações 
Interação com os ouvintes 
Comentários de especilistas e colunistas
PWB.News

Gravado com mínimo de 45 minutos de produção
+ comercial

Ao vivo em eventos e ocasiões especiais

O jornalista Caco da Motta apresenta com:



Por que inovador? 

Porque o mundo
mudou com a
pandemia e
exige uma nova
visão de
preservação da
vida das
pessoas
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Propõe
conteúdos em
formato
multimídia e
multiplataforma 

Vai estar
conectado com
os avanços área
da saúde e 
bem-estar local
e global
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É adaptável às
necessidades
dos ouvintes e
dos investidores

Estará alinhado às
transformações
digitais e da nova
economia 



Quanto? 

Perfil de investidores: profissionais da área da saúde, clínicas, hospitais, academias, planos de
de saúde, tecnologia, farmácias, iniciativas do setor público, alimentos saudáveis, seguros,
cursos e formação, universidades e áreas afins de saúde e bem-estar 

Planos Comerciais flexíveis 
para investidores 

Pacote Master 
5 cotas principais de patrocinadores Master 

Citação de texto pelo apresentador na abertura, durante o programa e no
encerramento. 
Comercial de 30 segundos roda na programação - 2 x no programa + 40
inserções por mês na programação 

Valor R$ 5.000,00 mil por cota, por mês = pacote anual



Pacotes Especiais

Merchandising - Apresentador cita marca em até 1 minuto por programa 

Programa Externo ao Vivo - a definir conforme o local e as necessidades técnicas de
deslocamento

Reportagem Especial - Uma reportagem ou série de reportagens especiais criada
especialmente para o cliente

Patrocínio de Entrevistas

Quadro de Dicas de Saúde e Bem-Estar - podendo se estender na programação

Conteúdos especiais no digital, seja no Podcast ou em Texto com Foto na plataforma
PWB.News 

Obs: Tabelas e Valores estão sempre sujeitos à validação e aprovação em reunião com as partes envolvidas. Cliente + Rádio Guaíba e o Jornalista Caco da Motta



Nós também somos ouvintes

Obrigado 
Dúvidas e Sugestões ? 

contato:
cacodamotta@gmail.com
51-9.9999-0192


