
TABELA DE MÍDIAS 

 2018 



60.000 
profissionais de Administração 

10.000 
empresas  

25.000   

estudantes de 
graduação em 
áreas de gestão 

público alvo 



15.000 

WEB 
OUVINTES/MÊS 

450.000 
WEB ESPECTADORES 

/ MÊS 

45.700 

INTERAÇÕES 

120.000  
 SOFT OPT-IN 

 NA NEWSLETTER 

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA 

audiência 
 2015 

 55.000 
IMPRESSÕES DE 
PÁGINAS/MÊS  

veículos 



banner com link 

280px X 100px  
(jpg ou gif animado até 60 K)   

  

R$ 1.200,00/mensal 

R$ 2.280,00/bimestral 

R$ 3.564,00/trimestral 

R$ 5.760,00/semestral 

portal institucional 



banner com link e nota de até 
500 caracteres (com espaços) 

 

newsletter semanal 

1 disparo R$ 1.200,00  
4 disparos R$ 4.560,00 
 
Combo A | R$ 2.200,00 
1 disparo + 1 mês banner no portal  
 
Combo B |  R$ 5.500,00 
4 disparos + 1 mês banner no portal 
 
Combo C | R$ 3.000,00 
1 disparo + 1 mês de banner no portal  
e no player da TV CRA-RJ 
 
Combo D | R$ 6.000,00 
4 disparos + 2 meses de banner no 
portal e no player da TV CRA-RJ 
 
 



 por edição 

 

capa (4ª externa) | R$ 7.200,00 

capa (2ª interna)  | R$ 6.500,00 

capa (3ª interna)  |  R$ 6.000,00 

1 página  | miolo  | R$ 5.900,00 

½ página | miolo  | R$ 3.500,00 

 

 

projetos especiais*  

folder ½ A4 - R$ 0,30 por encarte 
*artes e impressão não incluídas 

 revista digital/impressa 
(bimestral, tiragem 5 mil) 

Clique na imagem para  ler 



 

Banner com link 
jpg ou gif animado até 60 K 

 

200px X 200px   

R$ 400,00  

(30 dias de veiculação) 

 

 

Acadêmico CRA-RJ 



Video* comercial de até 20” nos 
intervalos da  programação 

¬ 4 inserções por dia 

(entre 10h00min e 17h00min)  
Custo mensal:R$250,00** 

¬ 6 inserções por dia 
(entre 08h00min e 20h00min)  

Custo mensal: R$ 350,00** 

 

Programa semanal* com até 20´ de 

duração com veiculação de 1 inédito 

( dia e horário fixos) e quatro 

reprises (dias e horários variáveis)  

Custo mensal: R$ 800,00** 

Programa semanal* com até 10´ de 

duração com veiculação de 1 inédito 

( dia e horário fixos) e quatro 

reprises (dias e horários variáveis)  

Custo mensal: R$ 500,00** 

 
* Videos comerciais e programas devem ser  

entregues totalmente produzidos 

**Contratação mínima: 3 meses 



Spot de até 30”  

10 inserções por dia (entre 6:00 e 22:00 h) 

Custo mensal: R$ 600,00* 

 

Spot de até 1´  

10 inserções por dia (entre 06h00min e 22h00min) 

Custo mensal: R$ 800,00* 

 

Spot de até 30”  

20 inserções por dia (entre 00h00min e 24h00min) 

Custo mensal: R$ 1.000,00* 

 

Programa semanal com até 10´ de duração com 

veiculação de 1 inédito (dia e horário fixos) e duas 

reprises (dias e horários variáveis) por semana.  

Custo mensal: R$ 1.500,00* 

 

Programa semanal com até 20´ de duração com 

veiculação de 1 inédito (dia e horário fixos) e duas 

reprises (dias e horários variáveis) por semana.  

Custo mensal: R$ 2.000,00* 

 

* Somente veiculação 



redes sociais 

22.000 
seguidores 

49.000 
interações 
2.656 posts 

3.963 
seguidores 

1.237 tweets  

1.048 posts 
303.392 

visualizações 

3.400  
conexões 

1.600 
seguidores 
1.097 posts 

58 artigos 
publicados 

Todas as matérias, fotos, videos e audios 
veiculados no portal do CRA-RJ, no Blog 
Acadêmico, na Radio e na TV CRA-RJ, são 
replicadas em todas as mídias sociais do 
Conselho. 



Consulte-nos para outros 
pacotes especiais de divulgação 

nas mídias do CRA-RJ: 
berenicelima@cra-rj.org.br 

O CRA-RJ é referência em 
comunicação entre 

profissionais e estudantes da 
área de gestão. 

Acesse o Clube de Serviços do 
CRA-RJ e anuncie 

gratuitamente, oferecendo 
descontos especiais para os 

nossos registrados. 

Artes, textos, arquivos de 
vídeo e áudio deverão ser 

fornecidos pelo anunciante, 
com  antecedência de uma 

semana para o fechamento e 
inclusão nas respectivas 

mídias contratadas. 


