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O LíderCast é um podcast semanal que
trata de liderança e empreendedorismo
por meio de conversas livres e
informais com gente que faz acontecer.
A distribuição do LíderCast é feita
através do portalcafebrasil.com.br ,
dos agregadores de podcasts e das
mídias sociais, especialmente
Facebook e Twitter.

Podcast LíderCast
Programa semanal de entrevistas sobre
empreendedorismo e liderança. Em Novembro de 2019 já
tinha 178 episódios publicados, com aproximadamente
240 horas de conteúdo.
Duração: média de 90 minutos
25.000 downloads na primeira semana
60.000 downloads/ano/programa

Criador
Criado por Luciano Pires, ex-executivo de
multinacional, empreendedor, comunicador, figura
ativa na internet brasileira, escritor com 8 livros
publicados em áreas como Liderança, Gestão de
Mudança, Propósito, Capacidade de Execução e
Vida em Sociedade. Com sua experiência,
Luciano conduz conversas ao mesmo tempo
leves e profundas, que arrancam dos convidados
insights preciosos sobre trabalho, comportamento
e gestão de mudanças.

Estúdio
Inaugurado em 2015, foi projetado para
produção de podcasts e videocasts.

Hoje, além dos podcasts Café Brasil,
LíderCast e Cafezinho, produz os
VideoCasts Iscas Intelectuais,
PodSumários e PodBooks

Podcast LíderCast
PERFIL DO OUVINTE
86% masculino
14% feminino
Idade média: 36 anos – 78% 30 anos para cima

Renda familiar - Entre 5 mil e 10 mil reais – 32,79%
Acima de 10 mil reais – 41,6%
Escolaridade
36% Ensino superior completo
39% MBA
8% Mestrado e doutorado
Área de atuação profissional
Tecnologia – 23% / Engenharia & Indústria – 14%
Administração – 13% / Saúde – 5,6% / Agronegócio – 4%
Já consumiu algum produto anunciado?
Sim – 66%
Dados da Podpesquisa 2018

Seguidores agregados – Nov19
211.000 no Facebook Luciano Pires
39.000 no Facebook Café Brasil
16.400 no Instagram de Luciano Pires
16.300 no Youtube Luciano Pires
13.100 no Twitter Luciano Pires
8.200 no Twitter Café Brasil

Confraria + Premium
Um ambiente que reúne assinantes dos podcasts
para compartilhamento de ideias, troca de conteúdos
e discussões sem as baixarias das mídias sociais.
1.300 assinantes pagos
Grupos no Telegram com 1200 participantes

1

Engajamento
Nenhuma outra mídia proporciona o
engajamento com os ouvintes como os
podcasts.
O ouvinte de podcast escolheu ouvir
aquele programa, aquele apresentador.
Fez um esforço para isso e considera que
qualquer ação que ajude o programa que
ele ama, merece atenção.

Podcasts são a mais eficiente ferramenta
para construção de branding, para gravar
sua marca no coração dos ouvintes.
Pergunte para quem
ouve.

Depoimentos
“Qdo eu penso q já escutei de tudo, Luciano vc vem e nos
surpreende com essa história emocionante, estou em lágrimas e
agradecendo a Deus por essa reflexão e exemplo de mulher!
Gratidão!.”
Fabiana Badigli
“Que POD-D-CAST foi esseeee! Prá mim só se compara com o
do Osires Silva. Um exemplo de brasileira que tinha tudo pra se
perder na vida, mas foi uma heroína da resiliência e deu a volta
por cima. Acho que - a despeito de todas as outras histórias
inspiradoras e fantásticas de sucesso pessoal e empresarial que
vc traz aqui - o que na verdade importa na vida mesmo e fazer o
bem aos outros, é o AMOR.”
Evandro Denzin
“Caramba Luciano, esse programa podia muito bem ter 3h de
conversa que eu continuaria ligadíssima. Parabéns pela
condução, agradável e assertiva, acho que vc já sabe disso mas
quis repetir.”
Creuza

“Hoje terminei de ouvir pela TERCEIRA VEZ em
2 anos. É fantástico! Luciano, acho que
vale trazer o Murilo para um novo episódio, não?”
Mário Pravato Júnior

Entrega
Um episódio por semana = 4 no mês

GRANDE
R$ 14500
mensal

MÉDIO

R$ 12000
mensal

CURTO

R$ 10500
mensal

04 Spots Pré-Roll

Antes de começar o programa

04 Spots Mid-Roll
No meio do programa

04 Spots Pós- Roll
Após final do programa

Menção transcrição Menção transcrição Menção transcrição
Menção Facebook
Menção Twitter

Menção Facebook Menção Facebook
Menção Twitter

Menção Twitter

Menção Instagram
Selo 250x250

No portalcafebrasil.com.br

Selo 250x250

No portalcafebrasil.com.br

Banner site

No portalcafebrasil.com.br

Desconto por Programação
3 meses (12 spots) – 10%
6 meses (27 spots) – 18%
12 meses (52 spots) – 25%
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contato@lucianopires.com.br
Whatsapp 11 986858124

