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O Papel em números
Formatos e conteúdos
Revista impressa
Formatos e conteúdos
revistaopapel.org.br
(Site de notícias)

Formatos e conteúdos
opapeldigital.org.br

(Revista impressa em versão web)

PDF INTERATIVO
Toque/clique
quando este sinal
estiver presente.

Revista

O Papel
A Revista O Papel é referência em informações
especializadas no setor de base florestal com
mais de 80 anos de circulação em meio
impresso no Brasil e no mundo. A publicação
contempla informações sobre mercado e
tecnologia para a indústria de base florestal,
inovação, indicadores de preços, produção e
vendas, gestão de empresas e desenvolvimento humano e organizacional, além de
artigos técnicos criteriosamente selecionados
por um Comitê Avaliador.
Redigida em Português, com conteúdo parcial em
Inglês, a Revista O Papel está nas redes sociais
Instagran e Linkedin e dispõe de uma versão
digital, com aplicativo grátis “Revista O Papel” na
Apple Store e Google Play, oferecendo diversas
opções de mídias para divulgar a marca da sua
empresa com a credibilidade superior a 90%

conquistada pelo veículo dentre os leitores sobre
os conteúdos publicados.
Além das mídias disponíveis nos formatos
impresso e digital, sua empresa pode desenvolver
projetos especiais personalizados para lançar
tecnologias, valorizar políticas institucionais ou
reforçar os diferenciais competitivos da sua
empresa perante os concorrentes no mercado. Só
uma publicação que atravessou mais de oito
décadas na história do jornalismo impresso, com
circulação mensal, pode representar uma base
sólida de informações capaz de ressaltar os
valores do seu negócio.

REVISTA IMPRESSA

OPAPELDIGITAL.ORG.BR
REVISTA IMPRESSA EM VERSÃO WEB

REVISTAOPAPEL.ORG.BR
SITE DE NOTÍCIAS

APP

REVISTA

O PAPEL

App Store
Play Store

Clique nos itens para acessar.
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O Papel:

a porta de entrada do setor para
quem está chegando agora ou
pretende se manter sempre
na lembrança dos líderes industriais.
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O Papel
em números

+ 53 mil

+ 20 mil

3 mil

Leitores nacionais e internacionais
na edição impressa

Exemplares impressos
(tiragem mensal)

+ 75 mil

+ 6,1 mil

Visualizações nas versões digitais
(Web + App)

Visualizações no aplicativo
(Android, IOS)

Visitas nas versões digitais
(Web + App)

+ 229 mil
Pessoas alcançadas nas
redes sociais

Fonte: Dados consolidados Google Analytics.
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O Papel
em números
PÚBLICO ONLINE
Perfil do público: operações, vendas,
desenvolvimento comercial, engenharia e pesquisa.

84%
5%
3%
1%
1%
6%

Brasil
Estados Unidos
Noruega
Portugal
China
Outros

DISTRIBUIÇÃO
REVISTA IMPRESSA
Distribuição para executivos, gerentes, técnicos, cientistas e pesquisadores.

NACIONAL
58%
11%
9%
6%
4%
12%

São Paulo
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
Outros

97%
BRASIL

Total
Edição Impressa

INTERNACIONAL
20%
13%
13%
13%
41%

Canadá
Alemanha
Finlândia
Uruguai
Outros

3%

DEMAIS
PA Í S E S

Dados: Google Analytics Revista O Papel
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Edições 2022
A periodicidade da Revista O Papel é mensal,
contemplando 12 edições no ano de
janeiro a dezembro, sendo algumas destas especiais,
seja pelo tema, seja pela circulação.
Para conhecer as edições especiais de 2022 e elaborar sua
programação de anúncios com base nestes destaques editoriais,
fale com o Relacionamento ABTCP pelo e-mail:
milena@abtcp.org.br

Nota: nas edições especiais não será permitido veicular anúncio
gratuito de benefício associativo.
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REVISTA O PAPEL
IMPRESSA

O Papel

Formatos e
conteúdos

REVISTA IMPRESSA

Formato: 1 página

Formato: 1/2 página

Formato: 1/3 página

Dimensões (L x A): 21 x 28 cm

Dimensões (L x A): 21 x 14 cm

Dimensões (L x A): 7 x 28 cm

Formato: 1/4 página

Formato: 1/6 página

Dimensões (L x A): 21 x 7 cm

Dimensões (L x A): 7 x 9 cm

Veja as especificações técnicas
na página 22.

Página determinada: acréscimo de 20%

Página ímpar: acréscimo de 10%

Contratando a Página Determinada você define o número da página, na qual
quer que seu anúncio seja publicado, ou escolhe em que editoria quer a
publicação da sua mídia na revista impressa.
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O Papel

Formatos e
conteúdos

REVISTA IMPRESSA

DIFERENCIADOS

Formato: Página Dupla

Formato: Classificado O Papel

42 x 28 cm

Coluna Radar

Formato: 2ª Capa e Pág. 3

* Total de 215 caracteres.
* Não inclui publicação de foto,
logotipo ou imagem, somente texto.

Formato: 2ª ou 3ª Capa

Formato: Encarte Solto

42 x 28 cm

21 x 28 cm

Formato: 4ª Capa

FORMATOS

* 1 página frente e verso, material fornecido
pelo cliente.
* Formato deverá ser de 20,5 x 25,5 cm.

21 x 28 cm

Formato: Capa Folder

Formato: Cinta (Capa principal)

Capa dupla sobre a capa principal.

* Material fornecido pelo cliente.

Formato: Informe Publicitário

Formato: Sobrecapa Histórica!

* Texto fornecido pelo cliente, com revisão e

* Formato aberto: 60 x 28 cm, podendo mudar de acordo
com o número de páginas da edição. Esta mídia inclui
criação, impressão e manuseio. Papel fornecido pela
empresa contratante da mídia.

editoração feitas pela ABTCP.
* Texto de até 3.500 caracteres com espaços,
com opção de inclusão de foto ou
imagem em alta resolução (300 dpi).
* Formato final de 1 página (texto + imagem).

Para contratar cada anúncio,
solicite os valores para
milena@abtcp.org.br.
Condições especiais para
empresas associadas à ABTCP.

Veja as especificações técnicas
na página 22.

Formato aberto 60 x 28 cm, podendo mudar de acordo
com o número de páginas da edição.
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Exclusiva para

EXPOSITORES
do evento

Mídia Especial O Papel

Caderno de cobertura do EABTCP
2022
DIÇÃO DE NOVEMBRO
M Ó D U LO D E S TA Q U E

1
2
3
4
5

Foto do estande do ABTCP 2022 (80 x 50 mm);
Dados Comerciais: endereço, telefone, contato, e-mail e endereço da web;
Logomarca da empresa expositora;

Anunciando nas edições de
Outubro, Novembro e Dezembro de 2022
você ganha o
Box Comercial “MÓDULO DESTAQUE”.
Não inclui as vantagens adicionais do
módulo “DESTAQUE COMPLETO”.

M Ó D U LO S TAN D AR D

1
2
3

Nome da empresa expositora;

Nome da empresa expositora;
Release comercial com texto (formato word) de até 500 caracteres;
Endereço, telefone, contato, e-mail e endereço na web.
* Medidas proporcionais à edição impressa.

Release comercial expondo as qualidades do produto/serviço com texto.
(formato Word) de até 1.000 caracteres

M Ó D U LO D E S TA Q U E C O M PL E TO
M Ó D U LO D E S TA Q U E C O M PL E TO
Todo o conteúdo do MÓDULO DESTAQUE +

6
7
8
9

Divulgação da foto e endereço do site nas redes sociais ABTCP;
Publicação da foto do estande com release no site ABTCP 2022, menu:
o evento/imprensa/expositores em destaque. Haverá chamada na
home para visitação da página;
Link no box comercial da empresa na O PAPEL Digital;

Todo o conteúdo do MÓDULO STANDARD +

4
5
6
7

Divulgação do logotipo e endereço do site nas redes sociais ABTCP;
Publicação do release no site ABTCP 2022, menu: o evento/imprensa/expositores
em destaque. Haverá chamada na home para visitação da página;
Link no box comercial da empresa na O PAPEL Digital;
Divulgação da foto e do release no 1º boletim diário do ABTCP 2022.

Divulgação da foto e do release no 2º boletim diário do ABTCP 2022.

Data de contratação das mídias: 29/09/2022. Entrega de conteúdo (exceto fotos): 24/10/2022.
* Ver sobre privacidade de dados na página 23.

Para contratar cada anúncio, solicite os valores para
milena@abtcp.org.br. Condições especiais para
empresas associadas à ABTCP.
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Pacotes promocionais
O Papel

Pacote 1

Pacote 2

Pacote 3

Contratando PACOTE 1

Contratando PACOTE 2

Contratando PACOTE 3

12 anúncios nas edições impressas da
Revista O Papel, em qualquer formato,
sua empresa ganha nos meses contratados:

6 anúncios nas edições impressas da
Revista O Papel, em qualquer formato,
sua empresa ganha nos meses contratados:

3 anúncios nas edições impressas da
Revista O Papel, em qualquer formato,
sua empresa ganha nos meses contratados:

* 1 banner de topo no site o papeldigital.org.br e
* 1 full banner no site opapel.org.br

* 1 banner de topo no site o papeldigital.org.br

* 1 banner mini lateral no site opapeldigital.org.br

- Estas vantagens não são cumulativas e não consideram benefícios de anúncios gratuitos nestas programações.
- Em caso de cancelamento de anúncios programados, a empresa terá de pagar o valor dos benefícios adquiridos pelos pacotes promocionais.
* Consulte formatos na página 13 e 18.
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REVISTAOPAPEL.ORG.BR
SITE DE NOTÍCIAS

O Papel

Formatos e
conteúdos

REVISTAOPAPEL.ORG.BR (SITE DE NOTÍCIAS)

HOME

EDITORIAIS (PÁGINAS INTERNAS)
Formato: Full Banner

Formato: Full Banner

Contrate por

Contrate por

1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano

1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano

Formato: Banner Lateral

Formato: Banner Lateral

Contrate por

Contrate por

1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano

1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano

Dimensões (L x A): 728 x 90 px

Dimensões (L x A): 140 x 160 px

Obs. Os banners são randômicos, com a possibilidade de contratação simultânea por até 5 (cinco) empresas em cada
uma das áreas disponíveis no site.
Nota. a partir do recebimento do arquivo, o prazo de verificação (formato e qualidade), bem como upload para o site no
sistema é de 1 a 2 dias (úteis).

Dimensões (L x A): 728 x 90 px

Dimensões (L x A): 140 x 300 px

Veja as especificações técnicas
na página 22.
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O PAPEL
APLICATIVO

O Papel

Formatos e
conteúdos

APLICATIVO
Formato: Banner topo

Formato: Banner rodapé

Formato: Splash

Tipo de arquivo: JPEG
Dimensões (L x A): 768 x 90 px

Tipo de arquivo: JPEG
Dimensões (L x A): 1024 x 70 px

Tipo de arquivo: JPEG
Dimensões (L x A): 768 x 1024 px e 1024 x 768 px

* Banner estático. Não visualizado em telas pequenas.

* O banner aparece apenas na inicialização do aplicativo.

Formato: Banner lateral

Para contratar cada anúncio,
solicite os valores para
milena@abtcp.org.br.
Condições especiais para
empresas associadas à ABTCP.

Tipo de arquivo: JPEG
Dimensões (L x A): 200 x 70 px

App Store
Publicidade exclusiva para aplicativos.
Estas mídias não serão visualizadas em computadores - versão web.
Valores pagos por edição.
Os banners em aplicativo não permitem a inserção de links.

Play Store
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OPAPELDIGITAL.ORG.BR
REVISTA IMPRESSA EM VERSÃO WEB

O Papel

Formatos e
conteúdos

OPAPELDIGITAL.ORG.BR (

REVISTA IMPRESSA
EM VERSÃO WEB

Formato: Banner topo

Formato: Banner lateral

Dimensões (L x A): 728 x 90 px

Dimensões (L x A): 150 x 600 px

* Tipo de arquivo: JPEG, HTML5/Javascript.
* Rotação de banners a cada 6 segundos.

* Tipo de arquivo: JPEG, HTML5/Javascript.
* Lateral Direita/Esquerda.

Formato: Banner mini lateral
Dimensões (L x A): 150 x 150 px

* Tipo de arquivo: JPEG, HTML5/Javascript.
* Recomenda-se até 3 banners na lateral.
* Lateral Direita/Esquerda.
* O banner mini lateral só poderá ser comercializado se o
banner lateral não for contratado na respectiva edição.

)

Formato: Pré-capa ou Pós-capa
Dimensões (L x A): 395 x 525 px
* Tipo de arquivo: JPEG.
* Resolução mínima: 300 dpi

Obs.: O anunciante deverá informar a URL de destino. Os banners são randômicos, com a possibilidade de contratação simultânea por até 5 (cinco) empresas em cada uma
das áreas disponíveis no site.
Nota. a partir do recebimento do arquivo, o prazo de verificação (formato e qualidade), bem como upload para o site no sistema é de 1 a 2 dias (úteis).
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O Papel

Formatos e
conteúdos

Formato: Vídeo
C APA
Vídeo abrindo como uma janela sobre
a edição do mês.

OPAPELDIGITAL.ORG.BR (

Formato: Vídeo
INTERNAS
Vídeo embutido dentro das páginas, ideal para
vinhetas, explicações de produtos e matérias.

Resolução mínima recomendada:
HD (1280 x 720 px)

Resolução mínima recomendada:
HD (1280 x 720 px)

Tipo de arquivo:
MP4 (máx. 100 Mb)

Tipo de arquivo:
MP4 (máx. 100 Mb)

* O site permite a inserção de até cinco vídeos por
edição de até 8 (oito) minutos.

* O site permite a inserção de até cinco vídeos por
edição de até 8 (oito) minutos.

REVISTA IMPRESSA
EM VERSÃO WEB

)

Formato: Áudio

Formato: Galeria de fotos

Ideal para vinhetas e chamadas de áudio
na edição digital da revista.

Adicione mais fotos de seu anúncio para
o leitor visualizar.

C APA
INTERNAS
Tipo de arquivo:
MP3 (máx. 100 Mb)
* Aceita arquivos de áudio para execução em
background durante a leitura ou como um player na
frente da publicação.

Tipo de arquivo suportado:
JPEG
* O site permite a inserção de até 10 galerias diferentes,
com seis fotos cada.

Para contratar cada anúncio, solicite os
valores para milena@abtcp.org.br.
Condições especiais para empresas
associadas à ABTCP.
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Muito mais vantagens aos associados ABTCP e anunciantes O Papel
Vantagens aos associados
Anúncios gratuitos (benefício e formato conforme categoria
associativa);
Descontos especiais (conforme categoria associativa);
Publicação de um release com foto por ano no site da revista O
Papel* (especificações do release: 1.500 caracteres, sem contar
espaços, título e foto em baixa resolução nos formatos jpeg ou tif,
formato de texto em word). O Release ficará disponível
temporariamente na Homepage da revista O Papel www.revistaopapel.org.br e permanentemente no site da
revista, menu editorial. *Benefício não acumulativo;
Publicar vagas na coluna “Carreiras&Oportunidades”.

Vantagens aos anunciantes
Todo anúncio contratado na edição impressa tem link no seu
anúncio na edição digital.
Todo anúncio contratado na O PAPEL dá direito à publicação de
um story* no Instagram da Revista O Papel
* Imagem única. Proporções da imagem: 9:16 e 16:9 a 4:5
As dimensões indicadas são 1090 x 1920 pixels e as mínimas: 600 x 1067 pixels.

Todo anúncio contratado na edição impressa em formatos especiais
ou maiores que 1 página o anunciante terá o direito de divulgar sua
empresa no PODCAST ABTCP como “apoiador”. MATERIAL A SER
ENTREGUE: áudio de 15 segundos, gravado em WAV ou MP3 LOGO:
Logo divulgado na Arte do podcast nas plataformas e nos E-mails
mkts Podcasts Revista o Papel em minutos (logotipo da empresa em
formato png). Será considerada ordem alfabética e o logo do
patrocinador master terá um destaque no tamanho.

www.revistaopapeldigital.org.br
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A ABTCP lançou em maio /2021 o PODCAST - Revista O Papel em
Minutos - trazendo alguns destaques de conteúdos da edição
com participação de colunistas e entrevistados nas
reportagens.
Todos os anunciantes de cada edição da versão impressa da revista, terão a oportunidade de contratar
anúncios em áudio para evidenciar mais a marca da empresa como patrocinadora.
Saiba mais sobre o PODCAST – Revista O Papel em Minutos, entrando em contato com milena@abtcp.org.br
Obs.: Por termos limitação quanto a quantidade de cotas para cada edição, consideraremos para a contratação, a ordem de chegada
da solicitação.

ESPECIFICAÇÕES
Patrocinador Master
(anúncio de 30 segundos na abertura do Podcast com
exclusividade) - 1 cota por edição.
MATERIAL A SER ENTREGUE: áudio de 30 segundos,
gravado em WAV ou MP3
LOGO: Logo divulgado na Arte do podcast nas plataformas
e nos Emails mkts Podcasts ABTCP (logotipo da empresa
em formato png).
Será considerada ordem alfabética e o logo do
patrocinador master terá um destaque no tamanho.
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Marketing de Conteúdo / Projetos Especiais
Branded
Content

Podcast

Integração com
eventos

Livros
Institucionais

Projetos sob
medida

A credibilidade da revista O Papel e a expertise da nossa equipe na
criação de conteúdo diferenciado para a sua marca.
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O Papel

Especificações Técnicas
MÍDIA IMPRESSA
Formato (L x A): 21 x 28 cm
Lombada: Canoa grampeada
Cores: 4 x 4 integral
Linhatura: 175 linhas por polegada
Papel Capa: Couchê Brilho 170g/m2
Papel Miolo: Couchê Fosco 90g/m2
Tipo de arquivo: PDF
Sangria: 5 mm
Modo de cor: CMYK
Resolução: 300 dpi

DATA DE FECHAMENTO E ENTREGA DE MATERIAL*

MÍDIA DIGITAL (WEB + APP)
www.opapel.org.br
Arquivos suportados: JPEG, GIF.

DATA DE CONTRATAÇÃO/
FECHAMENTO ESPELHO

DATA DE ENTREGA DO
ARQUIVO DE ANÚNCIO

JANEIRO

14/01/2022

18/01/2022

FEVEREIRO

14/02/2022

16/02/2022

MARÇO

14/03/2022

16/03/2022

ABRIL

14/04/2022

18/04/2022

Arquivo suportado JPEG

MAIO

16/05/2022

18/05/2022

Resolução mínima dos arquivos de 150 dpi.

JUNHO

14/06/2022

17/06/2022

Arquivos de vídeo: MP4 (máx. 100 Mb)

* Recomenda-se uma margem de segurança para informações com
mínimo de 5 mm.
* O arquivo deve acompanhar marcas de corte, sangria e registro.

JULHO

15/07/2022

18/07/2022

Arquivos de áudio: MP3 (máx. 100 Mb)

AGOSTO

15/08/2022

17/08/2022

SETEMBRO

13/09/2022

15/09/2022

SITE DE NOTÍCIAS - REVISTAOPAPEL.ORG.BR

A entrega do texto para a produção de Informe Publicitário
deverá ser antecipada em 10 dias à data de entrega de arquivo
digital e prova de cor, conforme tabela ao lado.

OUTUBRO

19/09/2022

21/09/2022

NOVEMBRO

11/11/2022

17/11/2022

Os valores da tabela deverão ser pagos por mês dentro do
período contratado de 1 mês, 3 meses, 6 meses ou 1 ano.

DEZEMBRO

13/12/2022

15/12/2022

A ABTCP recomenda o envio da prova de cor para garantir a
qualidade da impressão do seu anúncio junto à gráfica. Sem a
prova de cor, a gráfica não se responsabilizará pelas variações
de cores.

MÊS

* Somente serão aceitos cancelamentos de veiculação de mídias, se houver uma
comunicação por escrito, até 10 dias antes do fechamento da edição.

www.revistaopapeldigital.org.br
Arquivos suportados: JPEG, GIF, HTML5/Javascript.
Aplicativo da Revista O Papel (APP)

Observação: A contratação de formatos e conteúdos na edição digital pode ser feita
a qualquer tempo. A entrega dos arquivos deve ser realizada em comum acordo
após a data de contratação. A veiculação da mídia nos sites e aplicativo será feita
em até 3 (três) dias da data da entrega do arquivo.

Obs.: Todos os anúncios devem ser pagos dentro da edição e sempre no dia 20 de
cada mês.

Nota: A ABTCP, editora da revista O Papel, não é uma empresa
comercial. Portanto, os preços praticados nas veiculações de
mídias são calculados para garantir a sustentabilidade do produto.
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LGPD
Lei Geral de
Proteção de Dados
Pessoais

Toda empresa, ao contratar qualquer cota de patrocínio ou
veiculação de anúncio impresso ou digital disponíveis nos
MÍDIAS KITS da ABTCP, declara seu livre consentimento de
acordo e autorização de divulgação de sua imagem e/ou
logomarca nas multiplataformas de comunicação da ABTCP
em meios impresso e digital, em conformidade com a Lei
Geral de Proteção de Dados Brasileira (LGPD – Lei 13.709/18).
Ao mesmo tempo a ABTCP assegura às empresas que a
divulgação se restringirá às ﬁnalidades especíﬁcas, conforme
as mídias contratadas.
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Mídia KIT2022

REVISTA SOBRE MERCADO DE TECNOLOGIA PARA CELULOSE E PAPEL

IMPRESSA E
DIGITAL

Tudo para a empresa que precisa gerar mais resultados
no setor de celulose e papel e valorizar sua imagem no
mercado entre os melhores formadores de opinião.

Para assinar ou anunciar:

11 3874-2714
milena@abtcp.org.br

