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A REVISTA

MISSÃO

A Revista Gestão&Negócios é uma publicação
mensal, presente há mais de sete anos no mercado
corporativo. Ela é voltada especialmente para
os micro, pequenos e médios empresários que
desejam fazer os melhores negócios, bem como se
tornar o gestor ideal na sua empresa.

Ser um verdadeiro guia de soluções para as
questões que são entraves no dia a dia de um
negócio, além de fornecer as melhores opções
de investimento no mercado, tornando os
empresários e empreendedores brasileiros
sinônimos de sucesso.

DIFERENCIAL
A Revista Gestão&Negócios se destaca das
demais pela sua tenacidade em levar ao
empresário brasileiro, um conteúdo dinâmico,
moderno e completo sobre todas as partes de um
negócio; administração, RH, finanças, entre outras,
além de incentivar constantemente o espírito
empreendedor nas pessoas.
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O QUE VOCÊ ENCONTRA NA REVISTA (seções)
De forma dinâmica, moderna
e engajada, a revista traz
temas comuns ao dia a dia dos
empresários; aborda temas
que envolvem exemplos de
empreendedorismo, recursos
humanos, responsabilidade
social nas empresas, marketing,
tecnologia, negociação,
liderança, finanças, franchising e
muito mais.

Entrelinhas:
sempre uma entrevista
com uma pessoa/
empresário de renome
no mercado;
Empreendedor: fala
sobre as novas ideias
no mercado, o que há
de novo, nichos, dicas
de empreendedorismo,
além de caminhos para
abrir o próprio negócio;

No negócio:
traz matérias sobre
todas as partes de
um negócio: como
cuidar e administrar,
reportagens sobre RH,
finanças, administração
etc. A cada edição,
temas importantes
para o negócio.
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O QUE VOCÊ ENCONTRA NA REVISTA (seções)
Deu Certo:
contamos histórias
de empresas
que inovaram,
implantaram novas
ideias e que deram
certo em pouco
tempo;

Mapa da Mina:
dicas de negócios com
gráficos e tabelas
com orientação sobre
investimento, fluxo
de caixa e criação de
business plan no
mercado de franquias.
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PARA QUEM É FEITA A REVISTA
Para o público amante do empreendedorismo, profissionais e
empresários que buscam se aperfeiçoar na carreira, promover
a sua formação como empresário, além de potencializar o seu
negócio e ser bem-sucedido no mercado, de olho também nas
oportunidades e tendências.

O perfil

Homens e Mulheres na faixa de 20 a 40 anos,
classes A e B.

Por que anunciar?
- A revista Gestão e Negócios ajuda
o leitor na concepção, planejamento,
aperfeiçoamento e gestão de seu
negócio. No momento da leitura, ele está
totalmente imerso no assunto, momento
ideal para sua marca estar presente.

O que gostam
•
•
•
•
•
•
•

soluções práticas para o seu negócio
exemplos de sucesso
especialização em seu segmento
potencialização da carreira
dicas de mercados promissores
tendências
tecnologia

Tiragem:

21.700

Internet:
www.revistagestaoenegocios.com.br
Pageviews: 314.497 mil
Visitantes únicos: 208.950 mil*
Facebook: 129.216 mil

* Fonte: Google analytics: janeiro a dezembro/2016
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Dados técnicos

SUPERBANNER

BACKGROUND

BACKGROUND

TABELA-SITE

SUPERBANNER EXPANSÍVEL

Os valores do superbanner e do
retângulo médio e retângulo grande
são comercializados por unidade c.p.m.
e os valores de dhtml e intervenção
r.o.s. são diários.

DHTML

RETÂNGULO
MÉDIO

RETÂNGULO
GRANDE

TABELA DE PREÇOS
FORMATO

TAMANHO (PIXEL)

PESO MÁXIMO
(JPEG, GIF, SWF)

VERSÃO DO FLASH

FRAME RATE

TEMPO DE
ANIMAÇÃO

UNIDADE
DE VENDA

TABELA 2017
R$ 40

SUPERBANNER

728x90

20K

8 OU 9

ATÉ 24 FPS

12 SEG C/ LOOP

CPM (ROS)

RETÂNGULO GRANDE

336x280

40K

8 OU 9

ATÉ 24 FPS

12 SEG C/ LOOP

CPM (ROS)

R$ 40

RETÂNGULO MÉDIO

300x250

40K

8 OU 9

ATÉ 24 FPS

12 SEG C/ LOOP

CPM (ROS)

R$ 40

728x300

65K

8 OU 9

ATÉ 24 FPS

12 SEG C/ LOOP

CPM (ROS)

R$ 60

72.200 px (área máxima)

20K

8 OU 9

ATÉ 24 FPS

12 SEG C/ LOOP

Diária (ROS)

sob consulta

SUPERBANNER EXPANSÍVEL
DHTML
BACKGROUND
PUBLIEDITORIAL
+ ATIVAÇÃO NAS REDES

sob consulta

sob consulta

-

-

-

Diária (ROS)

sob consulta

**

**

-

-

-

Post

sob consulta

**OBS: a veiculação de publieditoriais está condicionada à aprovação pela direção editorial da revista.
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TABELA DE PREÇO
A Gestão&Negócios é apresentada
no formato de 20,5 x 27,5 cm e
impressa em quatro cores.
TIRAGEM

PÁGINA
R$ 27.600

2ª CAPA
R$ 35.880

3ª CAPA
R$ 30.360

4ª CAPA
R$ 40.020

2ª CAPA + PÁGINA 3
R$ 69.000

1/2 PÁG
R$ 16.560

2/3 PÁG.
R$ 22.080

1/3 PÁG. Ver
R$ 11.040

(20,5x27,5cm)

(20,5x27,5cm)

(20,5x27,5cm)

(20,5x27,5cm)

(41x27,5cm)

(20,5x13,5cm)

(13,6x27,5cm)

(6,8x27,5cm)

1/4 PÁG.
R$ 6.900

21.700

CARTEIRA DIGITAL

Mobile Payment já é uma realidade para
micro e pequenos empresários brasileiros

ADEUS CALOTEIROS

Deixe de perder receita com uma
gestão de cobranças mais eficaz

LIDERANÇA EM APUROS

Até que ponto o medo pode atrapalhar os
negócios e transformar você em um líder ruim

O DOMÍNIO DO JOGO
Conheça as 7 estratégias que vão
melhorar o seu poder de persuasão

ÉTICA EMPRESARIAL: NA BUSCA PELO SUCESSO, QUAL O LIMITE ENTRE AMBIÇÃO E GANÂNCIA?

A FORÇA DO VÍDEO

Conteúdo de qualidade transforma
curtidas e conversão real no YouTube

O GUIA DO PEQUENO E

• Valores em reais. Acréscimo de 20% para páginas
determinadas.

REGRAS

para fazer bonito
em almoços de
negócios

Mesmo com a concorrência cada vez mais acirrada,
existe uma forma de você se diferenciar no mercado

GRANDES
HISTÓRIAS!

Grupo Afeet reestrutura a
casa para permanecer em
crescimento no mercado

TESTE

COMO SABER
SE VOCÊ É
CAPAZ DE
ENGAJAR A
SUA EQUIPE
DE VENDAS?

MUDANÇA
DE HÁBITO

Investir em alimentos
orgânicos é muito
mais que uma onda,
é aderir ao novo
estilo de vida do
brasileiro

ESCRITÓRIO NA PRAIA
Bruno Pinheiro largou um
salário de R$10 mil para gravar
e vender cursos on-line: hoje
fatura quase R$2 milhões/ano

OS NOVOS
REIS DO
MERCADO

Acredite,
você pode ser
um líder de

EMPREENDER
É UMA ARTE

GRANDES
HISTÓRIAS

Mercado de
artesanato nunca
esteve tão atrativo
para quem deseja
complementar a
renda ou abrir um
negócio próprio

De menino pobre
a dono de uma das
quatro maiores redes
de varejo do Brasil,
conheça a trajetória
de Mário Gazin

VENDAS

30 PASSOS PARA CONQUISTAR COM EXCELÊNCIA
10 EXEMPLOS DE QUEM SE REINVENTOU NA PRÁTICA

TESTE: QUAL EXPERIÊNCIA DE COMPRA VOCÊ OFERECE?

Eles são jovens, cheios de energia e estão
transformando as relações de consumo com
novas formas de ganhar dinheiro!

(COM OU SEM CRISE!)

Técnicas, dicas, lições e os segredos
de quem sabe tirar o máximo de
cada negociação e vender mais

RENDA EXTRA: MODELO DE MICROFRANQUIAS PODE SURPREENDER COM GANHOS EXPRESSIVOS

GES95_01_Capa_vs3.indd 1
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O GUIA DO PEQUENO E
MÉDIO EMPREENDEDOR

10 MÉDIO EMPREENDEDOR

O GUIA DO PEQUENO E
MÉDIO EMPREENDEDOR

• Fechar arquivo em PDF, JPG ou TIF, padrão de cor CMYK,
300dpi, com 0,5 cm de sangria e marcas de corte
• Enviar material para material.publicidade@escala.com.br

APAREÇA NA BUSCA

Como o Google AdWords tornou-se
fundamental na divulgação das PMEs

(9,5x13cm)

INOVAÇÃO: MÁQUINA QUE FAZ A BEBIDA SOZINHA ENCANTA O MERCADO DE CERVEJAS ARTESANAIS

PRECIFIQUE DIREITO

Estabeleça um equilíbrio entre custo e lucro
para que seu preço não assuste o mercado

18/11/2016 19:51:29

ACIRRADO! PROCESSO SELETIVO DE FRANQUEADORES PODE SER UM DESAFIO MAIOR DO QUE SE IMAGINA

BRANDED CONTENT

Conquiste os verdadeiros fãs da sua marca
entregando conteúdos de qualidade

PARA CURTIR SEMPRE

O que pega bem (ou pega muito mal) ser
publicado no perfil das suas redes sociais

Veiculação: mensal
Distribuição: nacional
Preço de capa: R$ 13,90
Formato: 20,5 x 27,5 cm
Páginas: 98
Tiragem: 21.700
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Anuncie
Ligue
(11) 3855-2179

Escreva
anunciar@escala.com.br
www.midiakit.escala.com.br

