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A RÁDIO

Com 30 anos de experiência, a Morada é a única rádio FM 
da região com uma programação 100% local, interagindo 
ativamente com sua audiência.  Estamos nas quatros cidades 
do Litoral Norte: Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião 
e Ilhabela, além de outras localidades, como o Litoral Sul 
Fluminense e o Alto Vale do Paraíba.

Com uma linguagem atual, jovem e moderna, a Morada  
marca presença no dia a dia das pessoas com os hits do 
momento, do brasil e do mundo, e um jornalismo atuante e 
de credibilidade, além do conteúdo informativo e editorial.

COM ÓTIMO 
INVESTIMENTO 

E MUITA 
VISIBILIDADE, VOCÊ 

CONQUISTARÁ 
NOVOS CLIENTES 

E TORNARÁ SUA 
MARCA E SUA 

EMPRESA MAIS 
EVIDENTE!

#VemPraFesta
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UMA 
ATRAÇÃO 
PARA CADA 
MINUTO DO

DIA!

#VemPraFesta

Comece o dia com boa música 
e informação de credibilidade.

TODO DIA | 6h às 7h
Música sertaneja tem um espaço especial aqui na 
Morada! Um desfile das principais obras do gênero 
para você começar seu dia muito bem.
• 3 menções de patrocínio
• 3 inserções de 30”

SEG A SEX | 9h às 10h
Atuante, opinativo e polêmico. A voz do Povo, é 
o único programa jornalístico da região voltado 
exclusivamente para os fatos do Litoral Norte.
• 4 menções de patrocínio
• 4 inserções de 30”



SÁB - 8h às 9h | DOM - 7h às 10h
Um programa com as melhores músicas do 
passado. Todos os gêneros e ritmos, especial 
flashback!
• 3 menções de patrocínio
• 3 inserções de 20”

SEG A SEXTA | 18h às 20h
Muita música e informação! Tudo o que acontece 
no Litoral Norte. Jornalismo, utilidade pública e 
cultura.
• 5 menções de patrocínio
• 5 inserções de 20”

SEG A SEX | 10h às 11h / 15h às 16h / 17h30 às 18h
Três sucessos da programação, onde os ouvintes 
escolhem a sua preferida através de mensagens de 
texto, ligação ou áudio pelo whatsapp.
• 6 menções de patrocínio
• 6 inserções de 30”

SÁBADO | 22h às 0h
O que há de melhor na cena eletrônica! Relembre 
grandes sucessos e conheça as novidades do 
momento.
• 5 menções de patrocínio
• 5 inserções de 20”

#VemPraFesta

SEG A SEX | 12h às 13h
Almoçando com o grandes clássicos da música 
nacional e internacional.
• 3 menções de patrocínio
• 3 inserções de 30”

FLASHES AO VIVO
Ação especial ao vivo nas principais ruas das 
quatro cidades do litoral norte de SP.
• 3 flashes ao vivo de 90’’
• 3 chamadas de pré-venda
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SÃO SEBASTIÃO • ILHABELA
CARAGUATATUBA • UBATUBA
Além da população das quatros cidades, o Circuito 
Turístico Litoral Norte recebe milhões de paulistas e 
turistas de outros estados todos os anos. São diversas 
praias paradisíacas e paisagens deslumbrantes, além 
de infraestrutura turística completa para quem busca 
por tranquilidade, lazer e diversão em família. Ao todo, 
são mais de 180 praias, 420 cachoeiras, 110 trilhas e 
mais de 138 mil hectares de Mata Atlântica preservada, 
proporcionando momentos perfeitos de lazer em meio à 
natureza. A rádio Morada está presente no dia-a-dia dessas 
pessoas há mais de 30 anos e temos a maior cobertura do 
Litoral Norte do estado. 

ABRANGÊNCIA
Litoral norte de SP, litoral sul 

fluminense e o alto vale do paraíba.

SP

ILHABELA

SÃO
SEBASTIÃO

CARAGUÁ

UBATUBA

#VemPraFesta



TARGET PERFIL

CLASSE

SEXO

IDADE
Fonte: IBGE /Emplasa
* Média por temporada

CARAGUATATUBA
HABITANTES116.786

ILHABELA

+VISITANTES
HABITANTES

TURISTAS/ANO

33.354

3,5 milhões*

SÃO SEBASTIÃO
HABITANTES85.538

UBATUBA
HABITANTES88.313 

#VemPraFesta

A

A 9% | B/C 51% | D/E 40%

10/24 17% | 25/49 60% | 50+ 23%

MASCULINO 42% | FEMININO 58%

B/C

MAS
FEM

50+

10/24

25/49

D/E
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MUNICÍPIOS
OUVINDO A

10

MORADA!

AUDIÊNCIA

O alcance total da rádio Morada atinge cerca de 10 
municípios, sendo a região do Litoral Norte de SP, o Litoral 
Sul Fluminense e o Alto Vale do Paraíba os principais pontos 
de audiência. 

OUVINTES!

#VemPraFesta

+ DE

 650.000
Fonte: IBGE /wikipedia



#VemPraFesta

As redes sociais revolucionaram a maneira como as pessoas 
se comunicam e, consequentemente, se relacionam. Estamos 
no Facebook e Instagram para conectar o ouvinte com nossa 
programação e engajar nossa audiência.

PESSOAS CONECTADAS!

+ DE

 6.000REDES
SOCIAIS
MORADA!



@moradalitoral@radiomoradalitoral 12 3892.2082 Alameda Verador Mário Olegário Leite 44 | São Sebastião | São Paulo | Brasil

#VemPraFesta


