Fase 2

RECICLAGEM

IMPACTO DE MÍDIA
+ de 254 mil

+ de 180 mil
O Projeto Liberal Mobiliza vai
gerar + 14, 4 milhões de impactos.

+ de 8,2 milhões

+ de 6 milhões

Bases de cálculo: jornais: número de inserções x circulação x média de 04 leitores por exemplar. | rádio: número de
ouvintes minuto entre 06h e 19h (fonte: Bmp/RCP) x quantidade de inserções. | Dados de visualizações de páginas do
portal Oliberal.com + redes sociais referentes aos últimos três meses no Google Analytics.

Reciclagem, uma questão
socioambiental
Um dos problemas ambientais mais urgentes
que atinge a sociedade contemporânea é, sem
dúvida, a grande quantidade de resíduos
gerados pela população. Junto a ele, soma-se
uma questão ainda mais preocupante: a falta de
reaproveitamento desses resíduos.
Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos
2018/2019, produzido pela Associação Brasileira
das Empresas de Limpeza Pública (Abrelpe), o
Brasil gera 79 milhões de toneladas de resíduos
sólidos por ano. De todo material produzido,
30% têm potencial para ser reciclado, porém
apenas 3% é efetivamente aproveitado.

Diante desse cenário, a reciclagem se torna cada vez
mais necessária. A prática se mostra como uma
excelente alternativa para amenizar a problemática
dos resíduos sólidos urbanos, além de contribuir
para a esfera ambiental, o âmbito social e o
desenvolvimento econômico.
Assim, o projeto Liberal Mobiliza, desenvolvido pelo
Grupo Liberal, aborda, nesta segunda fase, a
reciclagem. Ao longo dos próximos meses o projeto
cross media e cross content irá abordar, de forma
aprofundada, os mais diversos eixos da temática.

A FORÇA DA COMUNICAÇÃO INCLUSIVA
Pesquisas confirmam que o consumidor e a sociedade
valorizam e reconhecem:
Empresas engajadas
com questões sociais
e humanitárias

Defender causas gera
maior aproximação e confiança

UM PROJETO CROSS MEDIA E CROSS CONTENT...

+ DE 2 MILHÕES
DE USUÁRIOS

+ DE 3 MILHÕES
LEITORES QUALIFICADOS E
FORMADORES DE OPINIÃO

IMPRESSO

+

DIGITAL

+ DE 270 MIL
OUVINTES NAS RÁDIOS

+

RÁDIO

+

EXPERIÊNCIA

...QUE PERMITE IMPACTAR

FORMADORES DE OPINIÃO

ENTIDADES

AUTORIDADES

CENTROS DE PESQUISA

SOCIEDADE

UNIVERSIDADES

CONTEÚDO ABRANGENTE EM

Matérias no quadro Ponto de
vista, em formato ping-pong,
dentro do caderno Panorama.
Entrevista especialistas. Com QR
Code no impresso direcionando
para a plataforma digital.

Matérias no caderno Atualidades,
na editoria "Cidades", com o selo
do projeto Liberal Mobiliza, vão
abordar a temática resíduos sólidos
sob diferentes enfoques:
legislações vigentes, poder público,
sociedade civil organizada e afins.

Enquete no caderno Panorama ou
Atualidades, com QR Code no impresso
direcionando para OLiberal.com.

CONTEÚDO ABRANGENTE NO

Série de matérias, acompanhadas do selo do
projeto Liberal Mobiliza, que irão abordar o
assunto sob diferentes aspectos: legislações
vigentes, poder público, sociedade civil
organizada e afins.

CONTEÚDO MULTIMÍDIA EM

Matérias do quadro Ponto de vista
com conteúdo multimídia:
vídeos, imagens e infográficos.

Editoria exclusiva do projeto,
Liberal Mobiliza, com notícias,
artigos, enquetes.
Link: https://www.oliberal.com/mobiliza

Matérias do quadro Ponto de vista
com conteúdo multimídia: vídeos,
imagens e infográficos.

CONTEÚDO MULTIMÍDIA EM

Matérias coproduzidas pela editoria
do "Cidades", discutindo o assunto
com foco nas legislações vigentes,
poder público, sociedade civil
organizada e afins.

Divulgação de chamadas
jornalísticas nos perfis de
OLiberal.com no Instagram,
Twitter e Facebook

CONTEÚDO MULTIMÍDIA EM

Enquete em nosso perfil no
Facebook "embedada" em
OLiberal.com

CONTEÚDO MULTIMÍDIA EM

Podcast “Liberal Mobiliza - Reciclagem”, com especialistas
entrevistados em diferentes episódios.
Temporada: 06 Episódios
Tempo de cada Episódio: De até 20’
https://www.oliberal.com/play/podcast/amazonia-viva

Vídeos “Liberal Mobiliza – Dicas de Reciclagem”,
abordando o tema nas comunidades da Grande Belém.
Temporada: 06 vídeos
Tempo de cada vídeo: De até 01’
Link: https://www.facebook.com/watch/?v=1619
129221588030

CONTEÚDO AO LONGO DA PROGRAMAÇÃO DA

Programetes Liberal Mobiliza, com
a temática "Reciclagem”,
espalhados ao longo
da programação

Quadro dentro do programa
"Liberal Notícias" (12h às 13h),
com a presença de um repórter
visitando e entrevistando as
comunidades e representantes
do poder público

Exemplo de Programete Liberal Mobiliza:
“Liberal Mobiliza, a sociedade em um debate sobre os resíduos sólidos. Olá,
muito bem-vindo ao Liberal Mobiliza, um projeto do Grupo Liberal para
debater sobre a destinação adequada dos resíduos sólidos da grande
Belém. O diretor da empresa Guamá Tratamento de resido sólidos, Ângelo
Castro, explica como está funcionando atualmente o aterro sanitário de
Marituba: - Hoje o aterro funciona em base de um acordo judicial ...”

LIVE

O Grupo Liberal vai reunir especialistas,
autoridades e jornalistas com expertise na
cobertura ambiental em uma live, no portal
OLiberal.com. Vamos promover um diálogo
sobre a reciclagem na Região Metropolitana de
Belém e discutir, com várias esferas da
sociedade, as soluções viáveis e responsáveis
para um problema que já se arrasta há anos.

PLANO DE MÍDIA

ENTREGAS EM

Editoria “Cidades”
Caderno Atualidades


07 matérias, uma por quinzena,
De 07/06/2020 a 30/08/2020



Marca do patrocinador no
rodapé de oferecimento do
conteúdo do projeto.

Quadro Ponto de Vista
Caderno Panorama

Enquete com QR Code
direcionando para OLiberal.com

 07 matérias, uma por quinzena,
07/06/2020 a 30/08/2020

 Marca do patrocinador no

 Marca do patrocinador no
rodapé de oferecimento do
conteúdo do projeto.

rodapé de oferecimento do
conteúdo do projeto.

ENTREGAS NO

Série de matérias acompanhadas do
selo do Liberal Mobiliza
•

07 matérias, uma por quinzena,
De 07/06/2020 a 30/08/2020

• Marca do patrocinador no rodapé de
oferecimento do conteúdo do projeto.

ENTREGAS EM

Conteúdo do Caderno Atualidades
+ Recursos Multimídia


Conteúdo do Quadro Ponto
de Vista + Recursos Multimídia

07 matérias, uma por quinzena,
De 07/06/2020 a 30/08/2020

 07 matérias, uma por quinzena,
De 07/06/2020 a 30/08/2020

 Marca do patrocinador no box

 Marca do patrocinador no box

como oferecimento da matéria.

Marca do patrocinador
publicável na parte superior
ou inferior da enquete.

como oferecimento da matéria.

Quadro "Painel Mobiliza”
+ conteúdo complementar multimídia


Enquete em nossa página no
Facebook “embedada” em
matéria de OLiberal.com

Marca do patrocinador no box como
oferecimento da matéria.

Chamadas nos perfis de OLiberal.com no
Instagram, Twitter e Facebook


Marca do patrocinador na imagem de
exibição da publicação no feed.

ENTREGAS NO

Podcast “Liberal Mobiliza- Reciclagem”
 Total de episódios: 06.

 Periodicidade: Semanal.
 Tempo estimado por episódio: De até 20’

 Locução da marca do patrocinador no
oferecimento (abertura) de cada episódio

Vídeos “Liberal Mobiliza – Dicas de Reciclagem”
 Total de vídeos: 06.
 Tempo estimado por vídeo: De até 01’
 Insert da marca do patrocinador no
oferecimento (abertura) de cada episódio

ENTREGAS NA

Programetes Liberal Mobiliza

 Total de episódios: 85.
 Periodicidade: Todos os dias
com 01 inserção diária, posicionada no
programa Show dos Bairros (entre 08h e 12h).
 Tempo estimado: 1 min
Período: 07 de junho de 2020
a 30 de agosto de 2020.

Quadro Jornalístico dentro
do Liberal Notícias

 Total de episódios: 07.
 Periodicidade: Quinzenal
 Frequência: Quinta-feira
 Tempo estimado: 2 min
Período: 07 de junho de 2020
a 30 de agosto de 2020.

LIVE

Anúncios de envolvimento em
O Liberal

Spots na programação da
Liberal FM

Banner na home de
OLiberal.com

 Total: 07

 Especificações: 970 x 250 px

 Formato: ¼ de página

 Tempo de veiculação: 07 dias

 Entrega: com marca do
patrocinador

 Entrega: com marca do
patrocinador

 Total Geral: 42 inserções


Tempo de veiculação : 07 dias

 Tempo estimado: 30’’
 Horário: rotativo,
de 06h às 19h

 Entrega: assinatura do
patrocinador - até 05’’

Live Liberal Mobiliza
 01 live, duração: 1h30
 Período de veiculação: 27/08/2020
 Total Geral: 01 Live

PLUS EM MÍDIA

Anúncio do patrocinador em
O Liberal

Anúncio do patrocinador no
Amazônia

 01 anúncio
de 1/2 de página

 01 anúncio
de 1 de página

 marca do patrocinador
 no box de rodapé

 Marca do patrocinador
 no rodapé

 Para uso até 30 de agosto de 2020.

CRONOGRAMA 2020
JUNHO

JULHO

AGOSTO

Série de Matérias
Série de Matérias
Matérias Multimídia
Podcasts e vídeos
Spots e Entrevistas
Enquete e Spots
Live

NOSSOS CONTATOS
ROSE MAIORANA
Diretora Comercial
(91) 3216-1127
rose.maiorana@grupoliberal.com
CARLOS NAMUR
Diretor de Mercado Nacional
(11) 98372-1763 | (11) 3073-1450
carlos.namur@grupoliberal.com

RODRIGO VIEIRA
Diretor de Marketing
(11) 98122-4935 | (91) 3216-1004
rodrigo.vieira@grupoliberal.com

AURÉLIO OLIVEIRA
Gerente de Marketing
(91) 98556-7464 (91) 3216-1116
aurelio.oliveira@grupoliberal.com

FERNANDA MEDEIROS
Supervisora Comercial
(91) 3216-1168
fernanda.medeiros@grupoliberal.com

SHEILA LANZONI
Gerente de Contas
(11) 3073-1450 | 97328-1742
sheila.lanzoni@grupoliberal.com

JURANDY JUNIOR
Coord. Opec
(11) 3073-1450
jurandy.junior@grupoliberal.com

