
PLANO DE PATROCÍNIO 2021



SOMOS CONTADORES 
DE HISTÓRIAS REAIS
O Profissão Repórter tem como objetivo revelar os bastidores da notícia, mostrando ao 

telespectador o processo de produção de uma reportagem, da reunião de pauta à 

edição, passando pelas fases de apuração, entrevistas e gravação, levando o 

espectador a pensar e discutir sobre a sociedade brasileira.

Ao patrocinar o Profissão Repórter, a marca incorpora atributos que identificam o 

programa e que são vistos pelo público como marcas dele: ágil, dinâmico e provocativo.



A CADA SEMANA O 
PROGRAMA 

AGREGA, 
EM MÉDIA, 
6% NOVOS 

TELESPECTADORES.



10 MILHÕES
DE TELESPECTADORES

17 MILHÕES
DE TELESPECTADORES

116 MILHÕES
DE TELESPECTADORES

POR 
MINUTO

POR 
PROGRAMA

TEMPORADA
2019

NÚMEROS DA ÚLTIMA TEMPORADA

AUDIÊNCIA TV ABERTA



O Profissão Repórter informa, inspira e emociona.

Os telespectadores do programa são pessoas propícias ao 
consumo de conteúdos que gerem conhecimento e 

aprendizado. Além disso, buscam por consumo individual 
para terem seu momento em frente à TV.

Com isso, o plano de patrocínio tem como objetivo criar um 
vínculo com a rotina de quem assiste ao programa e o 

patrocinador.

As vinhetas de abertura e de encerramento garantem a 
associação ao programa e a frequência ao longo período 

do patrocínio.



PLANO DE PATROCÍNIO
FORMATOS OBRIGATÓRIOS

• Quantidade de cotas: Exclusiva

• Tipo de cota: Mercado Local

• Período de exibição*: 23/2 a 19/10/2021

• Nº de episódios: 32

• Plano de inserções**: 

• Preço da cota: R$23.376,00

* Nos dias 30/3, 27/7 e 3/8 o programa não será exibido.
** cer

m alteração no preço da cota. 



ESQUEMA COMERCIAL

Terça-feira, de 23/2 a 19/10/2021

3ª Linha de Shows 

39

PROF

R$974,00

Reportagem



OBSERVAÇÕES
• Preço com base na Lista de Preços de Abril/2021, devendo ser reajustado conforme o período de exibição.

- Programas diários (seg/sex ou seg/sáb): mínimo 4 semanas, sem prioridade de renovação;




