
QUEM SOMOS ? 

Pauta Anual 2019 



 

Em 2018, a revista Revenda Construção completou 30 anos de circulação mensal para lojistas de 

materiais de construção de todo o Brasil. 

 

São 15.000 exemplares – com tiragens adicionais em eventos e feiras –, auditados pelo IVC – 

Instituto Verificador de Circulação –, e, rigorosamente mensais, publicando resultados de pesquisas 

inéditas com lojistas e consumidores, matérias sobre comportamento regional de consumo de 

materiais de construção, Cadernos Lojistas de Bairro, Voz do Varejo, Cadernos Especiais - 

Segmentos de Mercado, tendências do setor, entre tantos outros assuntos relevantes. 

 

Anunciar na revista Revenda Construção é se associar ao melhor canal de comunicação, 

educação e formação dos revendedores do Brasil, fortalecendo sua marca e vendendo seus 

produtos, e, ao mesmo tempo, contribuindo para a qualificação da gestão e crescimento do 

varejo de materiais de construção. 

 

Nossos anunciantes possuem um atendimento privilegiado para expor produtos nos Cadernos 

Especiais - Segmentos de Mercado, publicar releases de lançamentos de produtos ou matérias em 

datas comemorativas, nas coberturas de eventos e feiras, como fonte de matérias diversas, têm 

visibilidade de marca no portal Grupo Revenda, condições especiais de participação nos inúmeros 

eventos, acesso a dados conjunturais macroeconômicos DataMKt Construção etc. 

 

Enfim, as empresas parceiras da revista mantém aberto um importante e respeitado canal de 

relacionamento com o comércio do setor, complementando e apoiando todas as ações 

comerciais e de marketing próprias, que visam o fortalecimento do relacionamento e vendas 

no atacado e varejo de materiais de construção. 

QUEM SOMOS ? 

Quem somos? 



340 - Janeiro 2019 

 

CAPA - CADERNO ITENS PARA COZINHA 
 

• EDITORIAL A VOZ DO VAREJO – entrevistas com três tipos de formatos de lojas que vendem itens para cozinha (home centers /lojas grandes, loja 

especializada e loja de bairro) – o que funciona ou não no dia a dia da comercialização desses produtos - logotipo na abertura do caderno para os 

anunciantes do segmento. 
 

• ARTIGO ANALÍTICO –  matéria de abertura do DataMkt Construção, sobre a jornada de compra dos consumidores que reformaram as cozinhas. 
 

• EXCLUSIVO PAINEL ITENS PARA COZINHA –  As industrias apresentam os melhores produtos em torneiras elétricas e em geral, armários para 

cozinha; pia e cuba de inox; pia de material sintético, prateleiras , filtros, bebedouros, utilidades domesticas e etc.  (vide exemplo cadernos especiais nos 

slides 16 e 17) 

  

 

 

MATÉRIA PAINEL PORTEIROS, CÂMERAS E SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICOS 

os melhores produtos de empresas parceiras expostos para os lojistas 

 

ESPECIAL LOJAS DE BAIRRO - PARTE 1  

matéria exclusiva elaborada pelo DataMkt Construção tendo como base a pesquisa Panorama Lojistas de Bairro – realidade e perspectivas dos 

fornecedores à internet 

 

COBERTURA  DA ENTREGA DO 22º PRÊMIO MELHOR PRODUTO DO ANO 2018  

matéria analítica do resultado e SEGUNDA PARTE do artigo exclusivo ”PRODUTOS QUE VENDEM SUA LOJA”. 

 

PERSPECTIVAS  DO MERCADO PARA  2019 

artigo autoral do diretor editorial da revista revenda construção, escutando importantes fontes do mercado. 

 

 

 

Fechamento publicitário: 12/12/2018 

Entrega anúncio: 12/12/2018  

Circulação no mercado: 07/01/2019 

 



341 - Fevereiro 2019 

 

CAPA - CADERNO MATERIAL HIDRÁULICO 
 

• EDITORIAL A VOZ DO VAREJO – entrevistas com três tipos de formatos de lojas que vendem itens para cozinha (home centers /lojas grandes, loja 

especializada e loja de bairro) – o que funciona ou não no dia a dia da comercialização desses produtos. logotipo na abertura do caderno para os 

anunciantes do segmento.  
 

• ARTIGO ANALÍTICO – matéria de abertura do DataMkt Construção sobre a jornada de compra dos consumidores de materiais hidráulicos no varejo 
 

• EXCLUSIVO PAINEL MATERIAL HIDRÁULICO - abertura com números do mercado ouvindo entidades representativas do setor e as industrias 

apresentam os melhores produtos em cisternas, torneiras de plástico e ABS, tubos e conexões de cobre, galvanizado, PVC e para água fria e quente 

e etc. (vide exemplo cadernos especiais nos slides 16 e 17 

 

 

 

MATÉRIA PAINEL CAIXAS  D’ ÀGUA 

os melhores produtos de empresas parceiras expostos para os lojistas 

 

MATÉRIA PAINEL COBERTURA RESIDENCIAL  E SUBCOBERTURAS   

os melhores produtos de empresas parceiras expostos para os lojistas 

  

MATÉRIA PAINEL MANTAS ASFÁLTICAS E IMPERMEABILIZANTES 

os melhores produtos de empresas parceiras expostos para os lojistas 

 

ESPECIAL LOJAS DE BAIRRO - PARTE 2  

matéria exclusiva elaborada pelo DataMkt Construção tendo como base a pesquisa Panorama Lojistas de Bairro – realidade e perspectivas dos 

fornecedores à internet 

 

COBERTURA 5 ENCONTRO DE LÍDERES – RODADA DE NEGÓCIOS REALIZADA EM 04/12 

 

 
 

Fechamento publicitário: 28/01/2019 

Entrega anúncio: 28/01/2019   

Circulação no mercado: 11/02/2019 

 

 



342 - Março 2019 

 

CAPA - CADERNO PISOS E REVESTIMENTOS FRIOS, REJUNTAMENTO E ARGAMASSA 
 

• EDITORIAL A VOZ DO VAREJO – PISOS E REVESTIMENTOS FRIOS, REJUNTAMENTO E ARGAMASSA - entrevistas com três tipos de formatos 

de lojas que vendem pisos, revestimentos cerâmicos, porcelanato, rejuntamento e argamassa (home centers/lojas grandes, loja especializada e loja de 

bairro)  – o que funciona ou não no dia a dia da comercialização desses produtos - logotipo na abertura do caderno para os anunciantes do segmento. 
 

• ARTIGO ANALÍTICO–  matéria de abertura do DataMkt Construção sobre a jornada de compra dos consumidores de pisos, revestimentos cerâmicos e 

porcelanato. 
 

• EXCLUSIVO PAINEL PISOS, REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PORCELANATO, REJUNTAMENTO E ARGAMASSA - abertura com números do 

mercado ouvindo entidades representativas do setor e painel com os melhores produtos em pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos para parede, 

pastilhas, rejuntamento e argamassa (vide exemplo cadernos especiais nos slides 16 e 17) 

  

 

 

MATÉRIA PAINEL METAIS E ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS E COZINHAS 

os melhores produtos de empresas parceiras expostos para os lojistas 

  

MATÉRIA PAINEL CORTADORES DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS E ACESSÓRIOS 

os melhores produtos de empresas parceiras expostos para os lojistas 

   

 

 

Fechamento publicitário: 19/02/2019 

Entrega anúncio: 20/02/2019 

Circulação no mercado: 11/03/2019 

 

 

 



343 - Abril 2019 

CAPA - CADERNO FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS 
 

•CADERNO EDITORIAL A VOZ DO VAREJO – FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS - entrevistas com três tipos de formatos de lojas que vendem 

ferramentas manuais e elétricas (home centers/lojas grandes, loja especializada e loja de bairro)  – o que funciona ou não no dia a dia da comercialização 

desses produtos - logotipo na abertura do caderno para os anunciantes do segmento. 
 

•ARTIGO ANALÍTICO –  matéria de abertura DataMkt Construção sobre a jornada de compra dos consumidores de ferramentas manuais e elétricas. 
 

•MATÉRIA PAINEL FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS - abertura com números do mercado ouvindo entidades representativas do setor e painel 

com os melhores produtos em broca, ferramenta manual para construção, ferramenta manual para jardim e agricultura, ferramenta elétrica, máquina 

elétrica de bancada, disco diamantado, disco de corte (vide exemplo cadernos especiais nos slides 16 e 17) 

 

 

 

MATÉRIA PAINEL PIAS, CUBAS E LOUÇAS PARA BANHEIROS E COZINHAS 

os melhores produtos de empresas parceiras expostos para os lojista 

 

CADERNO ESPECIAL COBERTURA REVESTIR 

a melhor cobertura editorial voltada para os lojistas de materiais de construção do Brasil, com análises sobre o setor e painéis registrando a participação 

das empresas e produtos lançados ou exibidos nos estandes na feira. 

  

 

 

Fechamento publicitário: 22/03/2019 

Entrega anúncio: 25/03/2019 

Circulação no mercado: 08/04/2019 

  

  



344 - Maio 2019 
 

CAPA - CADERNO MATERIAIS ELÉTRICOS 
 

•ARTIGO EDITORIAL A VOZ DO VAREJO – entrevistas com três tipos de formatos de lojas que vendem materiais elétricos  (home centers/lojas grandes, loja 

especializada e loja de bairro)  – o que funciona ou não no dia a dia da comercialização desses produtos - logotipo na abertura do caderno para os anunciantes 

do segmento. 
 

•ARTIGO ANALÍTICO MATERIAIS ELÉTRICOS–  matéria de  abertura DataMkt Construção sobre a jornada de compra dos consumidores de materiais 

elétricos 
 

•MATÉRIA PAINEL MATERIAIS ELÉTRICOS  – abertura com números do mercado ouvindo entidades representativas do setor e painel com os melhores 

produtos em disjuntor, extensão elétrica e filtro de linha, fio e cabo elétrico, eletrodutos/conduítes,  lâmpada de led, lâmpada fluorescente (compacta e tubular), 

luminária, pino adaptador de tomada, quadro de distribuição, reator, tomada, plugue e interruptor, lustres, luminárias (vide exemplo cadernos especiais nos 

slides 16 e 17) 

 

 

 

MATÉRIA PAINEL DUCHAS E CHUVEIROS ELÉTRICOS  

os melhores produtos de empresas parceiras expostos para os lojistas 

 

MATÉRIA PAINEL FECHADURAS RESIDENCIAIS – ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS  

os melhores produtos de empresas parceiras expostos para os lojistas 

 

CADERNO ESPECIAL NORDESTE:  
como se portam os revendedores da região? como compram os consumidores de materiais de construção da região? - artigo DataMkt Construção sobre venda 

e jornada de compra dos consumidores do Nordeste (vide exemplo nos slides 18 e 19) 

  

COBERTURA JORNALÍSTICA FEICON 2019  

painel das principais participações, produtos lançados e exibidos nos estandes da feira. 

  

COBERTURA 5º ENCONTRO DE LÍDERES DO VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

 

 

 

Fechamento publicitário: 24/04/2019  

Entrega anúncio: 25/04/2019 

Circulação no mercado: 10/05/2019 

 

  



345 - Junho 2019 

 

CAPA - CADERNO ESPECIAL SUDESTE:  
 

Como se portam os revendedores da região? Como compram os consumidores de materiais de construção da região? - Artigo DataMkt Construção sobre 

venda e jornada de compra dos consumidores do Sudeste (vide exemplo nos slides 18 e 19) 

 

 

 

MATÉRIA PAINEL CADEADOS  

os melhores produtos de empresas parceiras expostos para os lojistas 

  

MATÉRIA PAINEL SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA – A GÁS, ELÉTRICO E SOLAR  

os melhores produtos de empresas parceiras expostos para os lojistas  

 

MATÉRIA PAINEL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA  

os melhores produtos de empresas parceiras expostos para os lojistas 

 

ARTIGO AUTORAL DIRETORIA EDITORIAL  

conteúdo sobre fatos relevantes e tendências de mercado (definição somente na abertura da edição) 

 

CADERNO PINTORES – Proporcionalmente ao número de contratações, são os maiores influenciadores do segmento de materiais de construção – 

matéria entrevistando três pintores de perfis distintos: um começando na profissão, com menos de um ano de experiência, outro entre 10 e 15 anos de 

experiência e outros com mais de 25 anos de experiência, que contarão o que mudou ou não no mercado, numa matéria especial e exclusiva  com artigo 

de abertura do Datamkt Construção, sobre o perfil dos consumidores que os contratam e o grau de influência que eles exercem para escolha de lojas e 

tipos de produtos que serão comprados  para as obras residenciais. Também escutaremos lojistas especializados que incrementarão, ainda mais, esse 

caderno, trazendo sua visão desse importante relacionamento para as próprias lojas e fornecedores. 

  

 

 

Fechamento publicitário: 23/05/2019 

Entrega anúncio: 24/05/2019 

Circulação no mercado: 07/06/2019 



346 - Julho 2019 

 

 

 

 

CAPA - EDIÇÃO DE RESULTADOS FINAIS TOP OF MIND 2019  
 

Tabelas regionais e nacionais - resultados analíticos por segmentos, categorias, regiões e nacional 
 

ARTIGO ANALÍTICO DATAMKT CONSTRUÇÃO -  sobre a importância do varejo oferecer marcas fortes aos clientes, como maneira de fortalecer a 

própria loja, seja estruturalmente, seja o faturamento 
 

ARTIGO DE ESPECIALISTAS EM GESTÃO DE MARCA 

Jaime Troiano, entre Outros 

 

 

 

PATROCÍNIO TOP OF MIND – REVISTA REVENDA CONSTRUÇÃO 

A revista abrirá espaço para agradecimentos e valorização de marcas, com patrocínio dos resultados: 

 

COTA MASTER – logomarca grande no folder de capa, logomarca no rodapé dos resultados do segmento, determinação do anúncio no segmento 

patrocinado, matéria jornalística sobre a construção da marca da empresa (1/1 página), depoimento do executivo da empresa com foto na abertura do 

CADERNO TOP OF MIND, Vídeo e fullbanner principal no portal GRUPO REVENDA 

 

COTA APOIO – logomarca pequeno no folder de capa, logomarca no rodapé dos resultados do segmento, determinação do anúncio no segmento 

patrocinado, depoimento do executivo da empresa com foto na abertura do CADERNO TOP OF MIND, banner no portal GRUPO REVENDA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechamento publicitário: 24/06/2019 

Entrega anúncio: 25/06/2019 

Circulação no mercado: 09/07/2019 

 



347 - Agosto 2019 

 

CAPA - CADERNO MATERIAIS BÁSICOS 
 

•EDITORIAL A VOZ DO VAREJO - entrevistas com três tipos de formatos de lojas que vendem materiais básicos (home centers/lojas grandes, loja 

especializada e loja de bairro)  – o que funciona ou não o dia a dia da comercialização desses produtos - logotipo na abertura do caderno para os 

anunciantes do segmento. 
 

•ARTIGO ANALÍTICO – matéria de abertura DataMkt Construção sobre a jornada de compra dos consumidores de materiais básicos 
 

•MATÉRIA PAINEL MATERIAIS BÁSICOS  - abertura com números do mercado ouvindo entidades representativas do setor e painel com os melhores 

produtos em betoneira, cal hidratada, carrinho de mão, cimento,  tela, treliça e arame recozido, vergalhão, telas, treliça e arame recozido  (vide exemplo 

cadernos especiais nos slides 16 e 17) 

  

 

 

MATÉRIA PAINEL EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  

os melhores produtos de empresas parceiras expostos para os lojistas 

  

MATÉRIA PAINEL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 

os melhores produtos de empresas parceiras expostos para os lojistas 

 

MATÉRIA PAINEL FIOS, CABOS, EXTENSÕES E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

os melhores produtos de empresas parceiras expostos para os lojistas 

  

 

 

Fechamento publicitário: 22/07/2019 

Entrega do anúncio : 23/07/2019 

Circulação no mercado: 06/08/2019 

  



348 - Setembro 2019 

CAPA - CADERNO ESQUADRIAS E FERRAGENS 
 

•EDITORIAL A VOZ DO VAREJO – entrevistas com três tipos de formatos de lojas que vendem esquadrias e ferragens complementares  (home 

centers/lojas grandes, loja especializada e loja de bairro)  – o que funciona ou não no dia a dia da comercialização desses produtos- logotipo na abertura do 

caderno para os anunciantes do segmento. 
 

•ARTIGO ANALÍTICO – matéria de abertura DataMkt Construção sobre a jornada de compra dos consumidores de esquadrias e ferragens complementares 
 

•MATÉRIA PAINEL ESQUADRIAS E FERRAGENS  – abertura com números do mercado ouvindo entidades representativas do setor e painel com os 

mehores produtos em  portas e janela de alumínio, aço, madeira e demais ferragens complementares para instalação (vide exemplo cadernos especiais nos 

slides 16 e 17) 

 

 

 

CADERNO COBERTURA CONSTRUSUL 

A melhor cobertura editorial voltada para os lojistas de materiais de construção do Brasil, com análises sobre o setor e painéis registrando a participação das 

empresas e produtos lançados ou exibidos nos estandes 

  

CADERNO ESPECIAL SUL:  
Como se portam os revendedores da região? como compram os consumidores de materiais de construção da região? - artigo DataMkt Construção sobre 

venda e jornada de compra dos consumidores do sul (vide exemplo nos slides 18 e 19) 

 

PRÉVIA DOS 50 MELHORES  ATACADISTAS DISTRIBUIDORES  / CIRCULAÇÃO NO 14 º PRÊMIO EXCELÊNCIA ATACADISTA DISTRIBUIDOR 

presença de executivos dos 50 melhores atacadistas distribuidores de materiais de construção  –  Evento dia 10/09/2019 

 

 

 

 

Fechamento publicitário: 23/08/2019 

Entrega do anúncio : 26/08/2019 

Circulação no mercado: 09/09/2019 

 



349 - Outubro 2019 
 

CAPA - DIA DO BALCONISTA  
 

As conquistas de BALCONISTAS E VENDEDORES de lojas de materiais de construção,que construíram suas vida atendendo clientes no varejo do setor – 

entrevistas abordando aspectos técnicos de vendas, paralelamente a aspectos humanos sobre a vida desses importantes profissionais do setor 

 

 

 

CADERNO ITENS PARA BANHEIRO 
  

•EDITORIAL A VOZ DO VAREJO –  entrevistas com três tipos de formatos de lojas que vendem itens para banheiro  (home centers/lojas grandes, loja 

especializada e loja de bairro)  – o que funciona ou não no dia a dia da comercialização desses produtos - logotipo na abertura do caderno para os 

anunciantes do segmento 
 

•ARTIGO ANALÍTICO – artigo de abertura DataMkt Construção sobre a jornada de compra dos consumidores que reformaram os banheiros . 
 

• EXCLUSIVO ITENS PARA BANHEIRO – acessórios para banheiro, armário e espelhos, armários para banheiro, assento sanitário, metal sanitário, 

banheira, louças sanitárias (vide exemplo cadernos especiais nos slides 16 e 17) 

 

MATÉRIA COLAS, ADESIVOS E SILICONES 

os melhores produtos de empresas parceiras expostos para os lojistas  

 

EDIÇÃO DE RESULTADOS FINAL DO 14 º PRÊMIO EXCELÊNCIA ATACADISTA DISTRIBUIDOR 

tabelas regionais e nacionais - resultados analíticos por segmentos, categorias, regiões e nacional.  

  

COBERTURA DO EVENTO DE PREMIAÇÃO 14º PRÊMIO EXCELÊNCIA ATACADISTA DISTRIBUIDOR  

fotos do evento, dos executivos e das premiações, com entrevistas dos executivos das empresas participantes. 

 Artigo exclusivo DataMkt Construção com base na PESQUISA INÉDITA RELACIONAMENTO DOS LOJISTAS DE BAIRRO COM 

ATACADISTAS/DISTRIBUIDORES 2019 

  

 

 

Fechamento publicitário: 24/09/2019 

Entrega do anúncio: 25/09/2019  

Circulação no mercado: 09/10/2019 

  

  



350 - Novembro 2019 

 

CAPA - CADERNO TINTAS, ACESSÓRIOS E PRODUTOS PARA MADEIRA 
 

•EDITORIAL A VOZ DO VAREJO – Entrevistas com três tipos de formatos de lojas que vendem  tintas, acessórios e produtos que protegem a madeira (home 

centers/lojas grandes, loja especializada e loja de bairro)  – o que funciona ou não no dia a dia da comercialização desses produtos - logotipo na abertura do 

caderno para os anunciantes do segmento 
 

•ARTIGO ANALÍTICO – Artigo de abertura DataMkt  Construção sobre a jornada de compra dos consumidores que pintaram suas residências durante uma 

reforma residencial 
 

•EXCLUSIVO PAINEL TINTAS, ACESSÓRIOS E PRODUTOS QUE PROTEGEM A MADEIRA – Abertura com números do mercado ouvindo entidades 

representativas do setor e painel com os melhores produtos em tintas imobiliárias, revestimentos texturizados acessórios para pintura (trinchas, lixas, abrasivos 

rolos, fitas etc.), Produtos que protegem e/ou embelezam a madeira (stain, verniz e cupinicidas e itens correlatos): tintas em geral, acessórios para pintura (vide 

exemplo cadernos especiais nos slides 16 e 17) 

 

 

  

MATÉRIA PAINEL PORTAS SANFONADAS E FORROS DE PVC 

Os melhores produtos de empresas parceiras expostos para os lojistas  

 

MATÉRIA ESPUMA DE POLIURETANO 

Os melhores produtos de empresas parceiras expostos para os lojistas 

 

EDIÇÃO DE RESULTADOS E CIRCULAÇÃO NO EVENTO DO 23 º PRÊMIO MELHOR PRODUTO DO ANO. 

Tabelas resultado analítico por segmentos e categorias nacional.  

 

CADERNO ESPECIAL CENTRO-OESTE:  

Como se portam os revendedores da região? Como compram os consumidores de materiais de construção da região? - Artigo DataMkt Construção sobre 

venda e jornada de compra dos consumidores do centro-oeste (vide exemplo nos slides 18 e 19) 

 

 

 

Fechamento publicitário: 23/10/2019 

Entrega anúncio: 24/10/2019  

Circulação no mercado: 07/11/2019 



351 - Dezembro 2019 
CAPA - CADERNO FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS -  ESPECIAL HOBBISTAS, FAÇA VOCÊ MESMO E 

BRICOLAGEM 
 

•EDITORIAL A VOZ DO VAREJO –Entrevistas com três tipos de formatos de lojas que vendem ferramentas manuais e elétricas,  com enfoque no mercado 

do faça você mesmo (home centers/lojas grandes, loja especializada e loja de bairro)  – o que funciona ou não no dia a dia da comercialização desses 

produtos - logotipo na abertura do caderno para os anunciantes do segmento 
 

•ARTIGO ANALÍTICO FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS –  matéria de abertura DataMkt Construção -  o desenvolvimento do mercado do faça você 

mesmo no Brasil. 
 

•PAINEL FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS  - Abertura com números do mercado ouvindo entidades representativas do setor e painel com os 

melhores produtos em broca, ferramenta manual para construção, ferramenta manual para jardim e agricultura, ferramenta elétrica, máquina elétrica de 

bancada,disco diamantado, disco de corte. E para hobbistas (vide exemplo cadernos especiais nos slides 16 e 17) 

 

 

 

MATÉRIA PAINEL PRODUTOS PARA FIXAÇÃO  

Os melhores produtos de empresas parceiras expostos para os lojistas  

 

MATÉRIA FITAS ADESIVAS  

Os melhores produtos de empresas parceiras expostos para os lojistas  

 

MATÉRIA PAINEL CAMINHÕES PARA ENTREGAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO  

Os melhores produtos de empresas parceiras expostos para os lojistas  

 

COBERTURA DA ENTREGA DO 23º PRÊMIO MELHOR PRODUTO DO ANO 2018  

Com matérias analíticas dos resultados e artigo exclusivo “produtos que vendem sua loja” e a cobertura jornalística do evento. 

 

CADERNO PEDREIROS – Em termos absolutos, pois são os profissionais com maior número de contratação e os maiores influenciadores do segmento 

de materiais de construção – matéria entrevistando três pedreiros de perfis distintos: um começando na profissão, com menos de um ano de experiência, outro 

entre 10 e 15 anos de experiência e outros com mais de 25 anos de experiência, que contarão o que mudou ou não no mercado, numa matéria especial e 

exclusiva  com artigo de abertura do Datamkt Construção, sobre o perfil dos consumidores que os contratam e o grau de influência que eles exercem para 

escolha de lojas e tipos de produtos que serão comprados  para as obras residenciais. Também escutaremos lojistas de porte médio e pequeno que 

incrementarão, ainda mais, esse caderno, trazendo sua visão desse importante relacionamento para as próprias lojas e fornecedores. 

  

 

 

Fechamento publicitário: 22/11/2019 

Entrega anúncio: 25/11/2019  

Circulação no mercado: 09/12/2019 

  

  

  



QUEM SOMOS ? 

EXEMPLOS 

ESPECIAL LOJAS 

DE BAIRRO – 

JANEIRO E 

FEVEREIRO 2019 

Logotipo na abertura 

Artigo com dados exclusivos DataMkt Construção 

Depoimentos patrocinadores 



QUEM SOMOS ? 

EXEMPLOS 

CADERNOS 

ESPECIAIS – 

SEGMENTOS DE 

MERCADO 

(TINTAS)  

Logotipo na abertura dupla e com tratamento de arte 

Painel dos principais produtos dos parceiros 

Logotipo na abertura dupla e com tratamento de arte Artigo de abertura inédito com dados DataMkt Construção 

Painel dos principais produtos das empresas parceiras 



QUEM SOMOS ? 

EXEMPLOS 

CADERNOS 

ESPECIAIS – 

SEGMENTOS DE 

MERCADO 

(MATERIAL 

ELÉTRICO)  

Logotipo na abertura dupla e com tratamento de arte 

Artigo de abertura inédito com dados DataMkt Construção 

Painel dos principais produtos das empresas parceiras 



QUEM SOMOS ? 

EXEMPLOS 

CADERNOS 

ESPECIAIS – 

REGIONAIS 

(SUDESTE)  

Logotipo na abertura dupla e com tratamento de arte Artigo de abertura inédito com dados DataMkt Construção 



QUEM SOMOS ? 

EXEMPLOS 

CADERNOS 

ESPECIAIS – 

REGIONAIS 

(NORDESTE)  

Logotipo na abertura dupla e com tratamento de arte Artigo de abertura inédito com dados DataMkt Construção 

Informações das Empresas Anunciantes no Guia de Compras Informações das Empresas Anunciantes no Guia de Compras 



QUEM SOMOS ? 

EXEMPLOS 

MERCHANDISING 

DE CAPA 

Merchandising de capa exclusivo – CADERNOS 

ESPECIAIS SEGMENTOS DE MERCADO 

Merchandising compartilhado Dia do Balconista 

Merchandising de capa exclusivo – CADERNOS 

ESPECIAIS SEGMENTOS DE MERCADO 



DISTRIBUIÇÃO 

Distribuição aproximada, pois os lojistas recebem a revista em sistema de rodízio, com base no mailing de aproximadamente 60.000 lojas, conforme números relativos por 

Unidades Federativas.  A distribuição  também poderá sofrer ajustes, de acordo com eventos regionais, cadernos especiais regionais ou distribuições em eventos próprios  

Distribuídos 15 mil exemplares  para lojistas, atacadistas e distribuidores de material de construção, auditados pelo IVC – Instituto Verificador de Circulação 

Capitais e regiões : 9,32% | Interiores: 3,03% 

Total: 12,35% 

Capitais e regiões : 34,13% | Interiores: 28,59% 

Total: 62,72% 

Capitais e regiões : 7,73% | Interiores: 7,02% 

Total: 14,75% 

Capitais e regiões : 5,05% | Interiores: 2,20% 

Total: 7,25% 

Capitais e regiões : 2,49% | Interiores: 0,44% 

Total: 2,93% 



QUEM SOMOS ? 

FORMATOS E VALORES 
 

Página Dupla 

41 x 27,5 cm 

R$40.670,00 

4ª Capa 

20,5 x 27,5 cm 

R$29.870,00 

2ª e 3ª Capa 

20,5 x 27,5 cm 

R$27.530,00 

1 Página impar 

20,5 x 27,5 cm 

R$23.120,00 

1/2 Página 

impar horiz. 

20,5 x 13,75 cm 

R$13.670,00 

1/2 Página 

impar vert. 

10 x 27,5 cm 

R$13.670,00 

2/3 Página 

13 x 27,5 cm 

R$17.810,00 

1 Página par 

20,5 x 27,5 cm 

R$17.785,00 

1/2 Página par 

horiz. 

20,5 x 13,75 cm 

R$11.715,00 

1/2 Página par 

vert. 

10 x 27,5 cm 

R$11.715,00 

1/3 Página 

impar horiz. 

20,5 x 7 cm 

R$9.170,00 

1/3 Página 

impar vert. 

7 x 27,5 cm 

R$9.170,00 

1/3 Página par 

horiz. 

20,5 x 7 cm 

R$7.060,00 

1/3 Página par 

vert. 

7 x 27,5 cm 

R$7.060,00 

1/2 Página dupla 

41 x 13,75 cm 

R$25.385,00 

Consulte política comercial de descontos 



QUEM SOMOS ? 

Pauta Anual 2019 


