


ENTREGAS 

SEGMENTADAS



• No Jornal A TARDE, o anunciante pode segmentar a sua comunica-
ção direcionando sua mensagem para um público específico;

• Possibilidade de escolher características e o perfil de assinantes 
que se deseja atingir;

• O Jornal A TARDE, junto à comunicação do anunciante, serão 
entregues somente para o público selecionado. 



ASSINANTES A TARDE

SEGMENTAÇÃO

PERFIL SELECIONADO

COMUNICAÇÃO 
DIRECIONADA PARA O 

PÚBLICO-ALVO

ANUNCIANTE

ESCOLHA DO PERFIL 
ADEQUADO



• Segmento comportamental
• Bairro
• Sexo
• Idade

DADOS DISPONÍVEIS
PARA SEGMENTAÇÃO



ASSINANTES POR SEGMENTO COMPORTAMENTAL



• Grupo que apresenta solidez e patrimônio, residindo em moradias de alto 
padrão, com a presença de empregados domésticos e, em sua maioria, equipados 
com tecnologia avançada (internet banda larga, TV por assinatura, entre outros).

• Família estruturada e pequena; filhos adolescentes e
jovens em escolas de bom padrão; pais em faixa etária dos 35 a 55 anos. Valorizam 
aspectos culturais.

• A vida em família compreende atividades como leitura de
revistas e jornais em alta frequência, centrada na
aquisição de informações relacionadas à atualidade e à tecnologia.

• A sua alimentação doméstica é provida com frequência pelo delivery ou feita fora 
de casa em restaurantes, fast food ou não, muitas vezes aliada a uma certa 
sofisticação.

Principais Compras:
- Vestuário
- Turismo
- Automóveis
- Tecnologia
- Entretenimento



• Família conservadora, faixa etária acima de 60 anos com bom padrão de vida, 
residente em regiões com ampla disponibilidade de serviços: comércio, educação, 
saúde, transportes, intermediação financeira, cultura, lazer e cobertura tecnológica.

• A composição domiciliar é reduzida e madura; filhos de vida econômica, cultural e 
social independente.

• A utilização da Internet passa a fazer parte da rotina dessas famílias, em especial para 
serviços e pagamentos.

• Embora boa parte do orçamento familiar seja destinado às despesas com 
alimentação e saúde, apresenta destaque expressivo para os gastos com diversões, 
esportes, viagens e vestuário.

Principais Compras:
- Turismo
- Leitura
- Produtos Infantis
- Remédios



• Família afluente residindo em áreas verticalizadas, com boa infra-
estrutura da rede de serviços especializados, próximas a regiões nobres da 
cidade, com cobertura satisfatória de Internet, Banda Larga e TV Paga, e 
presença acentuada de pré-escola privada.

• A composição familiar é pequena e jovem, em busca de equilíbrio 
financeiro e status e apesar de usufruírem de satisfatório padrão de vida, o 
orçamento familiar fica comprometido por uma parcela razoável de gastos 
com educação.

• A sua escolaridade está em estágio de especialização, na busca de 
suporte à sua ascensão profissional.

• São os primeiros a adotar a convergência tecnológica, em especial a 
ligação com a telefonia móvel que lhe fornece esta interação e acompanha 
a sua mobilidade.

Principais Compras:
- Educação
- Tecnologia
- Produtos Infantis
- Bolso comprometido



• Grupo que se localiza em áreas de alta concentração de comércio e prestação 
de serviços, em grande parte composto por pessoas que vivem sozinhas, muitas 
em idade madura.

• Em geral, predominam os homens separados ou solteiros, com nível social e 
cultural razoável, desfrutando de bom padrão de vida e de lazer diversificado 
como esportes, diversões e viagens.

• O esporte e as atividades físicas estão presentes em sua rotina, mantendo-se 
atualizados com os diversos eventos mundiais.

• A convergência tecnológica ainda não se estabeleceu de forma
plena, embora haja interesse, conhecimento e meios financeiros
para sua efetivação.

Principais Compras:
- Comida pronta
- Diversão
- Internet



• Grupo residente em moradias de médio padrão de vida, com estrutura familiar 
reduzida e bem madura, de perfil acomodado à região em que vive, que se reflete 
ainda na baixa penetração de serviços especializados como internet banda larga e TV 
por assinatura.

• Retrato da classe média, gastos com alimentação, saúde, manutenção de veículos, 
transportes e vestuário, o que torna restritas as despesas com lazer diferenciado.

• A relação familiar é fortemente estruturada, trazendo aspectos de sua 
descendência, refletida no lazer doméstico e privilegiando as
necessidades dos filhos.

• Interação com a cultura e informação é reduzida, sendo a leitura
concentrada em temas de variedades e religiosos. Na TV predomina a
aberta com ênfase na programação de novelas e variedades.

Principais Compras:
- Itens de consumo de massa
- Menor poder aquisitivo



PRODUTOS 
CUSTOMIZADOS

























FORMATOS 

COMERCIAIS



Formato dias úteis: 33 x 15cm
Formato domingo: 34 x 15cm
Mínimo: 05 mil unidades
Produção: por conta do cliente

CINTA



Formato dias úteis: 33 x 10cm
Formato domingo: 34 x 10cm
Mínimo: 01 mil unidades
Produção: por conta do cliente

(APLIQUES, ENCARTES OU REVISTAS)

CINTA + ELEMENTO



Formato máximo: 28 x 30cm
Mínimo: 05 mil unidades
Produção: por conta do cliente

ENCARTE VAREJO



Formato encarte: 31 x 27cm
Formato marcador: 08 x 06cm
Mínimo: 01 mil unidades
Produção: por conta do cliente

ENCARTE MARCADOR



Formato máximo: 28 x 30cm
Mínimo: 01 mil unidades
Produção: por conta do cliente

ENCARTE SEGMENTADO



Formato: sugerido pelo cliente, 
aprovado pelo departamento de 
marketing do Grupo A TARDE
Mínimo: 05 mil unidades
Produção: por conta do cliente

ENCARTE CLIPS



Formato máximo: 20,2 X 26,6cm
Mínimo: 05 mil unidades
Produção: por conta do cliente

ENCARTE REVISTA MUITO



Formato aberto: 31 x 28cm
Formato fechado: 31 x 14cm
Mínimo: 05 mil unidades
Produção: por conta do cliente

ENCARTE MEIA CAPA



Formato: 42 x 32cm (conforme gabarito)
Identificação: “Publicidade” (frente e verso)
Mínimo: 05 mil unidades
Produção: por conta do cliente

ENVELOPE PROMOCIONAL



(FRENTE – COM DADOS VARIÁVEIS)

Área livre para layout 
Frente: 29,5 x 43cm
*Apenas 1 layout
Papel: kruger
Produção: produzido pelo Grupo A TARDE 
com layout do cliente

CAPA PROMOCIONAL PERSONALIZADA – 1 PÁG.



Área livre para layout (conforme gabarito)
Frente: 29,5 x 43cm
Verso: 29,5 x 47cm
Mínimo: 05 mil unidades
Papel: kruger
Produção: produzido pelo Grupo A TARDE 
com layout do cliente

(FRENTE E VERSO)

CAPA PROMOCIONAL – 2 PÁGS.



Área livre para layout 
Frente: 29,5 x 43cm
Miolo: 59,7 x 47cm
Verso: 29,5 x 47cm
Mínimo: 05 mil unidades
Papel: kruger
Produção: produzido pelo Grupo A 
TARDE com layout do cliente

(FRENTE, MIOLO E VERSO)

CAPA PROMOCIONAL – 4 PÁGS.



Formato: 29,7 x 53cm
01 página: frente
Identificação: “Publicidade”
Produção: produzido pelo Grupo A TARDE 
com layout do cliente. Possibilidade de 
inclusão de aroma na capa de tecido 
(consultar departamento comercial).

CAPA PROMOCIONAL IMPRESSA EM TECIDO



Formato: 20,2 x 26,6cm
Número de páginas: 04
Papel: couché 115g
Fechamento e material: até 10 dias antes 
da data de circulação da revista.

CAPA PROMOCIONAL NA REVISTA MUITO



Formato: 34 x 32cm
01 página: frente
Identificação: “Publicidade” (frente e verso)

Mínimo: 05 mil unidades
Produção: por conta do cliente

EMBALAGEM PLÁSTICA



Formato: 29,7 x 53cm
N° de páginas: 04 páginas sequenciais 
coloridas
Papel: kruger
Fechamento e material: 10 dias antes da 
data de veiculação
Produção: produzido pelo Grupo A TARDE 
com layout do cliente

MULTIPAGE



Formato: 20,2 x 26,6cm
N° de páginas: 08 páginas sequenciais no 
interior da revista
Papel: LWC 45g
Fechamento e material: 15 dias antes da 
data de veiculação
Produção: por conta do cliente

Obs.: o valor pode ser dividido em 03 parcelas 
iguais. As páginas do publieditorial deverão ser 
produzidas e enviadas pelo cliente/agência.

PUBLIEDITORIAL NA REVISTA MUITO

PUBLIEDITORIAL



ANÚNCIOS

DIFERENCIADOS



Anúncio em “L”

Ação Cyrela Ação Record



Anúncio em “H” na dupla central

Ação Ricardo Eletro



Anúncio recortado

Ação Shopping Barra



CONTATOS


