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Há 28 anos, a 100e7 FM é a rádio do coração dos ouvintes de Tapejara e

mais de 80 municípios da região de forma ativa, que juntos somam

quase 600 mil habitantes. 

 

A programação eclética inclui jornalismo, entretenimento e muita

música que agrada um público variado.

A RÁDIO

 



ALGUNS DOS MUNICÍPIOS COM AUDIÊNCIA ATIVA (CENSO 2010 - NÚMERO APROXIMADO)

ABRANGÊNCIA 

 

Tapejara 20.000

Ibiaçá 4.700

Sananduva 16.000

Cacique Doble 4.800

São José do Ouro 7.000

Barracão 5.200

São João da Urtiga 4.700

Maximiliano de Almeida 4.900

Paim Filho 4.200

Viadutos 5.300

Capão Bonito do Sul 1.700

Esmeralda 3.400

Pinhal da Serra 2.100

Lagoa Vermelha 28.400

 

Santa Cecília do Sul 1.700

Santo Expedito do Sul 2.500

Tupanci do Sul 1.700

Água Santa 4.000

Gentil 1.700

Mato Castelhano 2.600

Passo Fundo 202.000

Pontão 3.600

Vila Lângaro 2.100

Ciríaco 5.000

Coxilha 2.800

Quatro Irmãos 1.800

Ipiranga do Sul 2.000

 

 

Getúlio Vargas 17.000

Erechim 106.000

Áurea 1.000

São Valentim 4.000

Charrua 2.000

Floriano Peixoto 2.000

Centenário 3.000

Muliterno 1.700

Estação 6.000

Sertão 6.300

Erebango 1.000

Caseiros 3.000



70%
dos ouvintes se l iga na 100e7

todos os dias ou 5x por semana e
faz isso de 2 horas a 5 horas por

dia, variando entre o rádio de
casa e do trabalho.

50%
Mais de 50% se l iga na 100e7
para ouvir música e ficar
informado sobre as notícias e
promoções.

91%
dos ouvintes deram notas entre 8
e 10 para a 100e7 FM.



65%
dos ouvintes são mulheres .

35%
dos ouvintes são homens.

13%
tem ensino superior completo .  

31%
tem ensino médio completo.

15%
tem ensino superior incompleto.

19%
tem ensino médio incompleto.



33 a 45
19.7%

22 a 32
34.5%

outros
13.7%

15 a 21
32.1%

 

PÚBLICO

A maioria das pessoas que ouve a 100E7 são do

gênero FEMININO. As faixas etárias variam, mas há

uma grande concentração de idades entre 16 e 45

anos. São pessoas que buscam estarem informadas

sobre notícias e as novidades e tendências musicais.

 

É um público exigente, com grau de instrução maior

e que influencia outras pessoas com a sua opinião

(família, amigos, colegas de trabalho e sociedade). 

 

A rádio promove visibilidade, credibilidade, vendas 

 e presença de marca de forma eficiente e com

excelente custo benefício para este público. 



PROGRAMAÇÃO

É composto de informações e músicas -

clássicos do sertanejo, para começar bem

o dia. Notícias locais, regionais, estaduais,

nacionais e mundiais. Entrevistas com

quem é destaque, contemplando temas

importantes para a região.

SINTONIA ALTERNATIVA
O programa Manhã Sertaneja é

descontraído e busca oferecer aos

ouvintes alegria e tranquilidade no início

da manhã. A seleção musical é composta

por músicas sertanejas, dos clássicos ao

universitário.

MANHÃ SERTANEJA

Música e conteúdo pra alimentar a alma!

Músicas que marcaram época e

informações sobre gastronomia.

CLÁSSICOS DO MEIO DIA
Mescla músicas internacionais, sertanejas

e nacionais. Hits atuais e o que fez sucesso

no passado.

SINTONIA 100E7



PROGRAMAÇÃO

Um mix das melhores músicas pop do

planeta pra dar o "start" na tarde,

acompanhado de informações sobre

entretenimento.

POP START
O programa premiére 100e7 executa os

principais lançamentos nacionais,

sertanejos e internacionais e as músicas

que estão nos topos das paradas.

PREMIERE 100E7

O programa Canta Brasil anima o início da

noite dos ouvintes da 100e7 FM com

músicas populares no Rio Grande do Sul

como sertanejas, bandinhas e gaúchas.

Outro destaque do programa é a grande

participação de ouvintes da região

CANTA BRASIL

O ritmo mais popular do Brasil ganha

destaque no final de tarde da 100e7 FM

com os maiores sucessos sertanejos de

todos os tempos e da atualidade.

BRASIL SERTANEJO



PROGRAMAÇÃO

O melhor sábado é feito de uma mistura

de músicas de todas as vertentes com a

participação dos ouvintes12:00Sintonia

100e714:00Programa do

Sidão17:00Sertanejo & Cia19:00Sintonia

100.7

CLUBE 100E7

O comunicador Sidão comanda a tarde de

sábado com muita música sertaneja,

bandinha e gaúcha e participação de

ouvinte.

PROGRAMA DO SIDÃO

O programa Origens executa músicas

gaúchas, nativistas, campeiras para

acompanhar os ouvintes durante seu

churrasco de domingo.

ORIGENS

Sérgio Piffer e os ouvintes fazem a seleção

para o fim da tarde de sábado com muita

música sertaneja e popular

SERTANEJO E CIA



REDES SOCIAIS

13,2 MIL SEGUIDORES
 

5,2 MIL SEGUIDORES
 



35 a 44
22.8%

25 a 34
38.6%

45 a 54
10.5%

18 a 24
28.1%

 

PÚBLICO
FACE

63% das pessoas alcançadas são mulheres e 37%

homens. A idade varia entre 18 e 54 anos, na mesma

proporção do gráfico, para ambos os gêneros.  



35 a 44
26.3%

45 a 54
8.4%

25 a 34
43.2%

18 a 24
22.1%

 

PÚBLICO
INSTA

61% das pessoas alcançadas são mulheres e 39%

homens. A idade varia entre 18 e 54 anos, na mesma

proporção do gráfico, para ambos os gêneros.



 

SITE

ACESSOS

MENSAIS

15,6 mil visitas/mês

71% novos

29% recorrentes

 

PÁGINAS

VISTAS

59,6 mil

visualizações de

página

MAIORES

ACESSOS

Tapejara, Passo

Fundo, Erechim,

Sananduva, Getúlio

Vargas e Porto

Alegre

PERFIL DAS

VISITAS

65% mulheres

35% homens

Entre 25 e 54 anos

76% pelo celular

23% pelo desktop



SOLICITE SEU ORÇAMENTO

www.100e7.com.br

comercial@caioba.fm.br

@radio100e7fm

fb/100e7

(54) 3344-1605

Whatsapp - (54) 98432-8481

 


