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TABELA DE PREÇOS 2022
O grupo Diários Associados atua no DF há 62 anos como o maior grupo de comunicação do 

Centro-Oeste e se destaca pela credibilidade de seus veículos de comunicação e pela qualidade 
do conteúdo que oferece diariamente para a população.

A tabela de preços do grupo Diários Associados possui todas as informações que você precisa 
para anunciar seu produto, marca ou serviço, além de oferecer diversas soluções de mídia 
diferenciadas e sugestões de formatos mais utilizados em seus veículos de comunicação.

Esteja próximo de seu público e conquiste os resultados que deseja.

Preços válidos até fevereiro de 2023

http://www.diariosassociados.com.br/file/tabela2021/sites_portais_2021.1.pdf
http://www.diariosassociados.com.br/file/tabela2021/sites_portais_2021.1.pdf
http://www.diariosassociados.com.br/file/tabela2021/sites_portais_2021.1.pdf
http://www.diariosassociados.com.br/file/tabela2021/correio_braziliense_2021.6.pdf
http://www.diariosassociados.com.br/file/tabela2021/sites_portais_2021.1.pdf
http://www.diariosassociados.com.br/file/tabela2021/clube_fm_2021.1.pdf
http://www.diariosassociados.com.br/file/tabela2021/aqui_df_2021.1.pdf
http://www.diariosassociados.com.br/file/tabela2021/correio_braziliense_2021.6.pdf


Com uma programação dinâmica que se renova a entretenimento pela população, a 
Rádio Clube FM é a mais copiada pela concorrência. Afinal, que rádio não quer ser 

a preferida por todos? Faça parte dos cada dia, a Clube FM é a cara de Brasília e tem 
tudo a ver com os brasilienses. E não poderia ser diferente: o melhor time de locutores, 
promoções incríveis, interação com os artistas e fãs e novidades a toda hora fazem da 
rádio a escolha ideal para quem procura o melhor custo-benefício e mais impacto, seja 

qual for a classe social ou localização geográfica no DF.

Além de ser reconhecida como a melhor opção de entretenimento pela população, a 
Rádio Clube FM é a mais copiada pela concorrência. Afinal, que rádio não quer ser a 

preferida por todos? Faça parte dos melhores momentos da vida das pessoas.
Anuncie na Rádio Clube Fm, líder absoluta de audiência.
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MADRUGADA VIVA
(Todos os dias às 2 da manhã)

A Clube bem pertinho do ouvinte todos os dias com a 
Madrugada Viva. Os sucessos da programação, as promoções 
exclusivas, participações ao vivo, boas notícias e muito mais 
deixam a sua madrugada mais viva. Confira!

AMOR SEM FIM
(De segunda à sexta ao meio dia)

Um programa cheio de amor e romantismo. Os ouvintes podem 
enviar recados, curtir músicas românticas e ainda ganhar 
promoções exclusivas com a locutora mais carismática do 
Brasil, a Gaby.

TARDE DEMAIS 
(De segunda a domingo às 13hs)

A tarde na Clube é demais! A sua música favorita, o seu prêmio 
tão desejado e a informação que faz toda a diferença. Tudo 
isso e muito mais na tarde mais ouvida e alegre do seu rádio. 
Na nossa Tarde Demais tem a interatividade do Qual é a Sua 
onde o ouvinte Clube escolhe a canção que deve tocar na nossa 
programação. A emoção do Som Pop pra quem sabe tudo de 
música ganhar os melhores presentes.

DEIXA ROLAR  
(De segunda à sábado às 11 da manhã)

A Clube Deixa Rolar 10 músicas na sequência, sem nenhum 
intervalo comercial. E o ouvinte ainda fatura os melhores 
presentes. Pra ganhar é fácil: basta anotar as 10 músicas 
que rolaram na programação. Na sua participação ao vivo 
você mostra que estava ligado na Clube e ganha os melhores 
prêmios. Então, Deixa Rolar!

CLUBE DO FÃ
(De segunda a sexta às 8 da manhã) 

Notícias do mundo dos famosos e jornalismo prático e 
interativo. Do estúdio, Arthur Luís e Flavinha trazem as 
informações de uma forma leve e descontraída. E ainda o 
ouvinte se diverte com as Historinhas do Queijinho e as 
situações inusitadas do Flanela.

LOVE SONGS
(De domingo à sexta às 23hs) 

O programa romântico e mais tradicional do rádio. Nele os 
ouvintes pedem músicas românticas e mandam recados para a 
pessoa amada. À frente o Rafinha transmite bom papo e muita 
música boa.

SUNDAY CLUBE 
(Domingo às 8 da manhã) 

O domingo na Clube tem um sabor especial. Só aqui rola o 
Sunday Clube! Games emocionantes, os melhores prêmios do 
rádio e as músicas que todo mundo gosta. O Sunday Clube é 
uma delícia, é bom demais. Muita alegria e diversão. Quem 
ouve curte e quem participa curte ainda mais. Não perca!

CLUBE SERTANEJO  
(Sábado e domingo ao meio dia) 

Só na Clube tem uma hora sem intervalos comerciais com 
o melhor do estilo que conquistou o Brasil - O Sertanejo 
Universitário. O Clube Sertanejo é um programa super alto 
astral e interativo. Você manda o seu recado por telefone e 
WhatsApp, curte a sua música e ainda ganha muitos prêmios. 
Clube Sertanejo é bom demais!

120 MINUTOS
(Sábado às 7 da manhã) 

Duas horas de música sem intervalo! E mais: jornalismo  
prático e interativo. O 120 Minutos virou mania. Dicas 
domésticas, informações dos famosos, entretenimento,         
DIZ AÍ e muitos prêmios.

NIGHT CLUBE 
(On-line e Sky. De segunda a sexta às 21hs) 

Uma hora de música boa e prêmios pra quem curte a Clube 
pelo site, APP ou Sky canal 792.

JUNTOU LEVOU 
(Todos os dias na programação) 

Na Clube quanto mais você ouve, mais ganha! É isso mesmo. E 
pra se dar bem é só anotar as dezenas do Juntou Levou. Depois 
você soma tudo o que anotou. O resultado dessa soma é o valor 
que você vai faturar em vale-compras. Bom demais! Juntou 
Levou, vale a pena ouvir, vale a pena somar.

BOM DEMAIS 
(Todos os dias na programação) 

O melhor da programação da Clube em uma hora sem qualquer 
intervalo. Você curte sua música favorita, e ainda ganha os 
melhores prêmios. Tudo isso recheado de muita alegria e 
participações. O clima é sempre BOM DEMAIS.
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BOM DIA CLUBE
(De segunda a domingo às 05 da manhã)

O bom dia mais alegre do Brasil está aqui na sua Clube. Comece 
o dia com muita informação e acompanhado das melhores 
músicas, bom humor e as enquetes mais interativas do Rádio. 
Se liga no Bom dia Clube.

AMNÉSIA CLUBE 
(Sábado às 21hs)

As músicas que você quase esqueceu, de volta na nossa 
programação. A Clube traz o programa que mata toda a sua 
saudade. Você vai recordar e curtir sucessos que marcaram 
época, o melhor dos anos 90 e 2000.

PEDIU TOCOU  
(De segunda a domingo às 13hs)

A tarde na Clube é demais! A sua música favorita, o seu prêmio 
tão desejado e a informação que faz toda a diferença. Tudo 
isso e muito mais na tarde mais ouvida e alegre do seu rádio. 
Na nossa Tarde Demais tem a interatividade do Qual é a Sua 
onde o ouvinte Clube escolhe a canção que deve tocar na nossa 
programação. A emoção do Som Pop pra quem sabe tudo de 
música ganhar os melhores presentes.

AS MAIS MAIS DA CLUBE 
(De segunda a sexta às 17hs) 

A parada oficial do Brasil, o programa leva aos ouvintes as 
músicas mais pedidas durante a nossa programação e ainda 
acompanha as novidades quem rolam no mundo da música 
com a simpatia e a companhia do Cesinha.

POR AMOR CLUBE 
(De domingo a sexta às 00hs) 

As melhores de todos os tempos e a participação do ouvinte na 
Clube. A apresentação fica por conta do Rafinha.

SEXTOU 
(Domingo às 8 da manhã) 

Muita música boa, informação e aquele cheirinho de fim de 
semana, Sextou na Clube.

HAPPY HOUR 
(De segunda a sexta às 18hs) 

A Clube FM não sai do seu lado! A hora mais feliz do seu dia é 
aqui no Happy Hour com o Léo e a Isa. Muitas participações, 
prêmios, informações dos famosos, curiosidades, dicas e muito 
mais. Happy Hour é só na Clube.

A MODA CLUBE  
(De segunda a domingo às 4 da manhã) 

O melhor do sertanejo que marcou a sua vida rola na 
programação Clube, sempre com alto astral e alegria pra te 
manter acordado ou pra você levantar com boa música.

CURTIÇÃO  
(Sábado às 22hs) 

Nas noites de sábado a curtição fica por conta da Clube. As 
músicas que o ouvinte mais gosta e no clima de fim de semana. 
Todos os estilos rolam por aqui, porque afinal, aqui é Clube.
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PROGRAMAÇÃO CLUBE FM
SEGUNDA A SEXTA SÁBADO DOMINGO

Horário Brasília (105,5Mhz) Clube.fm

00:00/02:00 Por Amor Clube Rafinha

02:00/04:00 Madrugada Viva Rafa Bello

04:00/05:00 A Moda da Clube Rafa Bello

05:00/06:00 Bom Dia Clube Rafa Bello

06:00/07:00 Bom Dia Clube Eddie, Flavinha, Queijinho

07:00/08:00
Bom Demais Clube Arthur, Flavinha, 

Queijinho e Flanela 

08:00/10:00
Clube do Fã Arthur,

Flavinha, Queijinho e Flanela

10:00/11:00 Pediu Tocou Gaby

11:00/12:00 Deixa Rolar Gaby

12:00/13:00 Amor Sem Fim Gaby

13:00/14:00 Tarde demais (Som Pop) Gaby

14:00/15:00 Tarde demais (Qual é a sua) Cesinha

15:00/16:00 Bom demais Clube Cesinha

16:00/17:00 Pediu Tocou Cesinha

17:00/18:00 As Mais Mais da Clube Cesinha

18:00/20:00 Happy Hour Léo, Isa

20:00/21:00 Bom Demais Léo, Isa

21:00/22:00
Voz do Brasil (Night Clube

na Internet e sky) Léo

22:00/00:00 Love Songs Rafinha

Horário Brasília (105,5Mhz) Clube.fm

00h Por Amor Clube - Rafinha

02h Madrugada Viva – Rafa Bello

04h A Moda da Clube – Rafa Belo

05h Bom dia Clube – Rafa Bello

07h
120 Minutos – Thiaghuinho e 
Flavinha,Queijinho e Flanela

09h Juntou Levou - Thiaguinho

11h Deixa Rolar - Rômulo

12h Clube Sertanejo – Rômulo 

13h Tarde demais - Rômulo

15h Bom demais - Gaby

16h Holiday – Gaby 

18h Happy Hour - Gaby

20h Bom Demais -Thiaguinho

21h Amnésia Clube -  Thiaguinho

22h Curtição –  Thiaguinho

Horário Brasília (105,5Mhz) Clube.fm

00:00/02:00 Night Clube Especial – Windson Clay

02:00/04:00 Madrugada Viva - Rômulo

04:00/05:00 A Moda da Clube - Rômulo

05:00/07:00 Bom dia Clube - Eddie

07:00/08:00 Bom dia Clube - Eddie

08:00/11:00 Sunday Clube  - Eddie

11:00/12:00 Samba Brasil - Thiaguinho

12:00/13:00 Clube Sertanejo - Thiaguinho

13:00/14:00 Tarde Demais - Thiaguinho

14:00/15:00 Qual é a sua - Thiaguinho

15:00/16:00 Bom demais – Cesinha

16:00/18:00 Sem Parar – Cesinha

18:00/20:00 Happy Hour – Cesinha

20:00/22:00 Night Clube Especial – Windson Clay

22:00/00:00 Love Songs - Rômulo

00:00/02:00 Por Amor - Rômulo

OBSERVAÇÕES:

• De segunda a sexta, ao 
vivo, das 21:00 às 22:00 
acontece A Voz do Brasil.

Programação sujeita à alteração:
* Abertura, encerramento, merchandising, comercial, 
patrocínio e testemunhal são comercializados em 
todos os horários, exceto nos programas 120 minutos 
e Deixa Rolar, por não conterem break´s comerciais.

* Abertura, encerramento, merchandising, comercial, 
patrocínio testemunhal são comercializados em todos 
os horários.
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PREÇOS

Secundagem 30º 15º 10º 5º

Determinado R$ 831 R$ 584 R$ 412 R$ 262

Indeterminado (0h às 24h) R$ 462 R$ 322 R$ 233 R$ 161

Rotativo (7h às 19h) R$ 693 R$ 487 R$ 345 R$ 242

Patrocínio de
Programas

Abertura 5* +
encerramento 

Abertura 5” + encerramento
5” + spot 30’’ Veiculação Observação

Segunda
a sábado

R$ 12.596 R$ 30.587 26 dias
Sendo 1 inserção por dia, de segunda a sábado, 
até completar o total de veiculações

Segunda
a domingo

R$ 14.778 R$ 32.037 30 dias
Sendo 1 inserção por dia, de segunda a 
domingo, até completar o total de veiculações

Segunda
a sexta

R$ 10.649 R$ 25.883 22 dias
Sendo 1 inserção por dia, de segunda a sexta, 
até completar o total de veiculações

Semanal R$ 2.098 R$ 5.091 4 dias
Sendo 1 inserção por semana, até completar 
o total de veiculações

Solução Entrega Duração Valor Adicionais*

Testemunhal
Comercial ao vivo dentro do programa,

narrado pelo locutor
Mínimo 30’’

100% de acréscimo sobre 
valor do spot rotativo

Cachê Locutor

Flash ao Vivo Flash ao vivo com link externo 30 min. (1 flash de 60”) R$ 2.638 Cachê Locutor

Blitz Básica
Flash ao vivo + Carro Clube FM

+ Balão inflável Clube FM
1 hora (2 flashes de 60”) R$ 5.023

Cachê Locutor + 
Promotoras

Cachês do locutor e das 
promotoras não incluídos.

*BLITZ TEMÁTICA:

• Sob consulta

OBSERVAÇÕES:

• Produção e gravação do 
spot é responsabilidade do 
anunciante.

• Para gravações internas, cachê 
do locutor não está incluso 
em nenhum dos valores 
apresentados.

• Entrega de material: de segunda 
a sexta, até as 18h.

• Envio de material:  
estudio@correioweb.com.br



Tabela de preços 2022

Razão Social: S.A. Correio Braziliense  •  CNPJ: 00.001.172/0001-80
CEP: 70610-901  •  SIG Quadra 2, Nº 340  •  Brasília/DF 10Clube 105.5 FM

2022

CLUBEMOB
O ClubeMob é muito mais que uma solução de mídia. O estúdio móvel da 
Clube FM concentra a versatilidade do rádio com emoção, exclusividade e 
mobilidade para agregar valor a qualquer mensagem.

Como ClubeMob você pode encomendar uma ação de divulgação 
de onde você desejar. É a interação entre marca, produto, público e 
entretenimento para potencializar o alcance e customizar a sua estratégia 
de mídia de acordo com suas necessidades.

E você conta ainda com:
• A mesma estrutura, qualidade e tecnologia dos estúdios da ClubeFM;
• Ambiente interno com 1 frigobar, 2 puffs, 2mesas de centro, 2 

poltronas, 6 poltronas de viageme 1 banheiro;
• Ambiente externo com toldo, 3 conjuntos de bistrô e 1 tapete;
• Sinal 100% digital e de alta qualidade.

Como o ClubeMob você pode muito mais:
• Ações promocionais;
• Transmissão de shows;
• Personalização de eventos;
• Transmissão de suamensagemao vivo.

Entre em contato para conhecer nossas soluções:

(61) 3214-1339 comercial.df@dabr.com.br
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CONSIDERAÇÕES GERAIS
Cachês:
• Cachê para gravação de comerciais, locutor para testemunhal (comercial ao vivo), loucutor 

para flash ao vivo e produção para gravação de dicas/programetes: sob consulta.
• Sobre cachês de locutores e promotoras não incidem comissão da agência, assim como 

sobre qualquer outro serviço terceirizado, devendo constar em campo distinto no PI.

Conversões/Secudangem

5” = 0,35 X 30”

45” = 1,5 X 30”

60” = 2 X 30”

90” = 3 x 30”

Prazos

Flash/Blitz com promotoras 3 dias úteis antes da ação.

Flash/Blitz com promotoras 2 dias úteis antes da ação.

ClubMob 7 dias úteis antes da ação.

ACRÉSCIMOS

Propagandas sem finalidade comercial ou 
interesse pessoal
Sob consulta, sofrerão acréscimo de 200% sobre o 
preço de tabela da faixa horária.

Testemunhal (Comercial ao vivo)
100% de acréscimo sobre o valor do comercial 
rotativo, exceto sobre o cachê do locutor.

Exclusividade na página
50% e sob consulta, formato mínimo de 40cm/col.

Multiplicidade de marca
15% por marca excedente.

OBSERVAÇÕES:

• Entrega de material: de segunda a sexta, até as 18h.
• Envio de material: estudio@correioweb.com.br ou pelo FTP: ftp.correioweb.com.br
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