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feminíssima



Há dez anos no ar, o Feminíssima vem fazendo história 
na programação local, por sua credibilidade, 
profissionalismo e audiência qualificada. 

O programa Feminíssima foi idealizado por Carmen 
Achutti com a missão de mostrar achados em Porto 

Alegre e também alavancar pequenos negócios que 
façam um trabalho diferenciado. O objetivo é mostrar 

lugares que realmente sejam aprovados pela 
apresentadora, o que criou uma relação de confiança 

com os telespectadores ao longo destes dez anos.
Em Julho de 2017, Feminíssima passou a ser diário,

 trazendo muito mais conteúdos.
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CANAL 520 - NET Porto Alegre
600.000 assinantes

ABRANGÊNCIA
PORTO ALEGRE, ALVORADA, 
CACHOEIRINHA, GRAVATAÍ, CANOAS, 
ESTEIO, SAPUCAIA DO SUL, SÃO LEOPOLDO, 
NOVO HAMBURGO, ESTÂNCIA VELHA, 
SAPIRANGA, CAMPO BOM, CAPÃO DA 
CANOA, CAPÃO NOVO, ATLÂNTIDA, 
XANGRILÁ, BENTO GONÇALVES, 
FARROUPILHA E CRUZ ALTA.

PÚBLICO ALVO
Homens e mulheres acima dos 25 anos

Abrangência





Carmen Achutti é pedagoga de formação apaixonada por moda, 
decoração e relações interpessoais.

Foi uma das primeiras consultoras de Moda em Porto Alegre. Em 
1984, abriu sua primeira loja de multimarcas e confecção própria no 

bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Sempre preocupada em orientar e buscar novidades para suas 
clientes, a Carmen estabeleceu um relacionamento transparente com as 

mesmas, conquistando muita credibilidade junto a elas.

Apresentadora



Há dez anos atrás, estreou seu primeiro programa na Ulbra TV, com o mesmo 
propósito de sempre: ajudar cada vez mais mulheres a encontrarem o seu 

estilo e a fortalecerem sua autoestima.
Muito aceito pelas gaúchas, o Feminíssima cresceu muito rápido e migrou 

para a TV a cabo em busca de uma audiência focada e elitizada. Sempre 
inquieta, a apresentadora buscou outros assuntos que poderiam interessar às 

mulheres, tais como: decoração, arquitetura, lazer, gastronomia, saúde, 
bem-estar e, claro, a moda, onde tudo começou.

Exigente na hora de escolher seus parceiros nos programas, preocupa-se 
sempre em oferecer

produtos de qualidade e confiáveis.

Apresentadora





As gravações externas são feitas sempre nas terças e quartas-feiras,
semanalmente no estabelecimento do cliente, ou

 nas segundas-feiras no estúdio.
O programa conta com equipamentos de alta qualidade e com uma 

equipe de profissionais especializados
para a produção, cinegrafia, edição, mídias sociais e vendas.

Gravações





11h da manhã, 13h30 e 1h30 da madrugada
DE SEGUNDA À SEXTA

REPRISES TODOS OS DIAS EM HORÁRIOS ALTERNADOS

Exibição

Agenda Feminíssima Casa - 16h
Agenda Feminíssima Beleza - 17h
Agenda Feminíssima Moda - 18h

DOMINGOS





Uma equipe totalmente 
profissional. O brechó era um 
quando abrimos e quando 
começamos a gravar, na segunda 
semana de gravação o brechó já 
começou a bombar. É uma 
parceria muito boa e estamos 
muito felizes.”

“

ALEX STRASSBURGER
VINTAGE BUTIQUE BRECHÓ

Estou no feminíssima há 10 
anos e o programa tem muita 
importância para o café.”

“
NEIVA MICHALSKI
CAFFE VOGUE

Nós éramos uma empresa 
antes do Feminíssima e outra 
após o Feminíssima porque o 
retorno é fantástico. Para nós, 
em uma época como hoje que 
todo mundo reclama da crise, 
nós vamos estar casadas com 
o programa nos próximos 
anos.”

“

ELIANE PALMA
UBER

CONFIRA ESTES E MAIS DEPOIMENTOS NO NOSSO CANAL DO YOUTUBE

Depoimentos



Quem nos conhece sabe que a loja 
começou bem pequena, com 
apenas um andar, e o resultado da 
propaganda hoje é uma loja 
bastante conhecida, com clientes 
muito especiais. Hoje a Divino tem 
quatro andares, mais de 6000 itens 
diferentes e abrimos uma segunda 
loja.”

“

GIOVANE MARTINS
DIVINO DESIGN

Antes do programa a Bilizária 
era mais uma loja de bairro. 
Depois da participação no 
programa, nós ficamos 
conhecidos em todo Porto 
Alegre. Em tempos difíceis 
como este ano, a participação 
neste programa foi fundamental 
para eu manter meu nível de 
crescimento e expandir meu 
negócio.” 

“

CLÁUDIA MACHADO
BILIZÁRIA

CONFIRA ESTES E MAIS DEPOIMENTOS NO NOSSO CANAL DO YOUTUBE

Depoimentos

O Feminíssima foi um 
divisor de águas em termos 
de reconhecimento do meu 
trabalho, me agregou 
muito valor e vem me 
trazendo muitos clientes 
toda semana.” 

“

GYLSON COLLARES





Os programas são veiculados também em nosso canal do
Youtube. Há a opção de o cliente ter sua matéria recortada e

colocada com destaque no canal.
Também temos um conteúdo exclusivo em nossas redes sociais,
mostrando making of e divulgando nossos clientes e os programas.

@FeminissimaTV Feminíssima@FeminissimaTV

Mídias sociais

www.feminissima.com.br





VENHA FAZER PARTE DO
GRUPO FEMINÍSSIMA

E ALAVANQUE SEUS NEGÓCIOS!


