A REVISTA
A piauí é uma revista mensal de jornalismo, ideias e humor.
Publicamos para quem gosta de ler. Vale praticamente qualquer tema.
Política, literatura, economia, televisão, arquitetura, cinema, futebol,
odontologia – contanto que o dentista seja interessante, ou o tratamento de
canal, revolucionário.
Jornalistas, escritores, artistas gráficos, ensaístas, críticos e humoristas de
todas as idades expressam em piauí diferentes aspectos da vida nacional,
que, convenhamos, não anda fácil de ser compreendida. Numa situação
como essa, é melhor admitir a perplexidade do que prescrever receitas
infalíveis de salvação. Não salvamos ninguém, estamos perplexos, mas somos
muito curiosos.

Nossa curiosidade, aliada à nossa certeza de que é difícil ter certeza, nos
afasta da seriedade taxativa de quem tem causas a defender e bandeiras a
empunhar. Preferimos desconfiar de quem não tem dúvida, e achamos que
um pouco de ceticismo não faz mal a ninguém – e a nenhuma revista.
piauí não tem resposta para nada. Nem para quem pergunta por que ela se
chama piauí, porque a esse respeito ainda não chegamos a um consenso
(existem pelo menos quatro versões).
Gostamos de imaginar que somos uma revista serena, que dá tempo a seus
jornalistas para que trabalhem, e que isso não é sinônimo de lentidão, mas
de apuro. Talvez tenhamos sido influenciados pelas nossas leituras de
criança, quando aprendemos que nem sempre a lebre vence a corrida. Com
nosso passo cuidadoso, já chegamos na frente várias vezes. Muitos temas
que se transformaram na manchete dos jornais apareceram antes em piauí.

COLABORADORES

ANDRÉ PETRY
Diretor de redação
da piauí. Na Veja, foi
chefe da sucursal de
Brasília, correspondente
em Nova York e diretor
de redação

JOÃO MOREIRA
SALLES
Documentarista e
editor da piauí.
Dirigiu Santiago, No
Intenso Agora, entre
outros

ARMANDO ANTENORE ALCINO LEITE NETO
Editor-executivo
Editor da piauí e
autor de O Blog das da piauí, foi editor da
Ilustrada e cadernos
Perguntas
especiais, na Folha
de S. Paulo, e
correspondente do
jornal em Paris

RAFAEL CARIELLO
Editor da piauí. Foi
editorialista
da Folha de
S.Paulo e
correspondente do
jornal em Nova York

Site: José Roberto de Toledo é editor-executivo e Fernanda da Escóssia é editora
E mais: Malu Gaspar, Consuelo Dieguez, Bernardo Esteves, Tiago Coelho, Fabio
Victor, Roberto Kaz, Allan de Abreu, Emily Almeida, Luigi Mazza, Marcella
Ramos, Yasmin Santos, Alejandro Chacoff, Thais Bilenky, Raquel Zangrandi,
Cecilia Marra, Paula Cardoso e Mariana Faria.

PRÊMIOS
Ganhamos o Prêmio Esso de Jornalismo 2014 de Melhor Contribuição à Imprensa pelo “resgate por parte da
revista da grande reportagem, o trabalho do texto e o aprofundamento de temas atuais, com informação e
espírito crítico. Um convite a reflexão que é referência para novas gerações de jornalistas.”

Melhor Revista de Assuntos Gerais
Prêmio Veículos de Comunicação 2016
Prêmio Comunique-se de Melhor Repórter em Mídia Escrita 2016 e 2018
Malu Gaspar
Melhor Contribuição à Imprensa
Prêmio Esso 2014
9 anos consecutivos entre as 10 revistas mais admiradas do Brasil
Troiano Consultoria de Marca e Meio & Mensagem (2007 a 2016)

Prêmio Antônio Bento - Contribuição na Difusão das Artes Visuais na Mídia
Prêmio Associação Brasileira dos Críticos de Artes (2013)

Melhor Repórter de Revista - Consuelo Dieguez
Portal e Revista Imprensa (2011)
Indicação como Melhor Mídia Impressa
Prêmio Caboré (2011)
Informação Científica, Tecnológica e Ecológica
Prêmio Esso 2010 com o trabalho “Artur tem um Problema”
Veículo Impresso do Ano
Prêmio Colunistas 2009
Prêmio ABERJE 2009
Mídia do Ano em Comunicação Empresarial Brasil na categoria Revista.
Prêmio CNH de Jornalismo Econômico – Consuelo Dieguez
Destaque Especial – Revistas (2009)
Prêmio Especial do Júri
21º Prêmio Veículos de Comunicação (2007)
Revista do Ano
Revista About (2007)
Destaque do Ano
Prêmio Colunistas 2007

PARCEIROS
A revista é impressa na gráfica Abril. A circulação é nacional e a distribuição é feita pela
Total Publicações. A piauí é associada à ANER.

As assinaturas são feitas pela Abril Assinaturas. Até outubro de 2019, nossa carteira era
de 23.480 assinantes (auditada pelo IVC).
Somos a única revista no Brasil a utilizar o papel pólen, certificado pelo FSC (Forest
Stewardship Council), o maior selo verde do mundo. Trata-se de um papel
especialmente desenvolvido pela Suzano e pela Cia. das Letras para tornar a leitura
mais confortável.
Desde maio de 2016 o conteúdo produzido pela piauí vem sendo publicado nas
plataformas digitais da Folha, consolidando o investimento em reformulação gráfica e
editorial realizado em 2016 pela piauí.
Outro conteúdo abrigado pela piauí é a Lupa, agência de notícias que faz factchecking, checagem de informações, de declarações.

LEITORES
Desde outubro de 2006, já publicamos perfis extensos de Alckmin, Aécio Neves,
Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, Skaf, Delfim Neto, entre outros.
Todos atentamente lidos pelo poder – tanto o político, como o econômico e o da
imprensa.
A mistura incomum de reportagens políticas com histórias em quadrinhos,
revelações do mundo econômico com poesia, perfis de esportistas com tolices
bem humoradas, trouxe para perto de nós uma faixa de leitores que anda
abandonando as revistas: os jovens. Vendemos cerca de duas vezes mais em
bancas próximas às grandes universidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto
Alegre, Campinas e Recife.
Nossos leitores não se definem por gênero, idade ou faixa de renda. O que os
une é a escolaridade, uma das maiores entre o público leitor brasileiro. São
pessoas com capital intelectual, que já ocupam posições de liderança ou estão a
caminho de um dia liderar, seja nas redações, no poder ou nas universidades.
Quanto mais a educação se universalizar no Brasil, mais leitores terá a piauí.

PERFIL DO LEITOR

92% dos leitores
pertencem às
classes A e B

52% têm mais
de 35 anos

Fonte: EGM – Estudos Marplan – Consolidado 2012 – 13 Mercados

83% têm grau
de instrução
superior

TIRAGEM, ASSINATURAS E CIRCULAÇÃO
Com o intuito de garantir a transparência da revista, a piauí é auditada pelo Instituto
Verificador de Circulação (IVC) desde o seu primeiro número.
A revista possui um mailing dirigido às agências e anunciantes ao qual mensalmente
são enviados 3.000 exemplares.

Tiragem: 49.100 exemplares
Bancas: 7.507 exemplares
Assinantes impresso: 22.883
Assinantes impresso + digital: 10.367
Circulação: 41.354 exemplares
Leitores: 114.000 por edição
Mailing: 3.000 exemplares
Fonte: IVC – outubro/2019
Mailing: fonte piauí
EGM – Estudos Marplan – Consolidado 2012– 13 Mercados

FORMATOS E VALORES
Dupla de abertura
53 x 34,8 cm
R$ 203.610,00

1/2 horizontal
26,5 x 17,4 cm
R$ 47.850,00

Página dupla
53 x 34,8 cm
R$ 172.920,00

1/2 vertical
13,3 x 34,8 cm
R$ 47.850,00

4ª capa
26,5 x 34,8 cm
R$ 107.000,00

1/4 página
13,3 x 17,4 cm
R$ 23.870,00

Página simples
26,5 x 34,8 cm
R$ 95.900,00

1/4 coluna
7,4 x 34,8 cm
R$ 23.870,00

FORMATOS E VALORES
Módulo (até 3 em cada página)
11,4 x 10,4 cm
R$ 9.350,00 (unidade)
Classificado Simples
5,2 x 2,8 cm
R$ 1.760,00

Classificado triplo
5,2 x 9,2 cm
R$ 5.610,00

Classificado duplo
5,2 x 6,0 cm
R$ 3.740,00

Classificado quádruplo
5,2 x 12,4 cm
R$ 7.480,00

Formatos especiais, folders, cintas e encartes, sob consulta

prazo de pagamento até 15 dfm

CRONOGRAMA
EDIÇÃO MÊS RESERVA MATERIAL LANÇAMENTO
164
165
166
167
168
169
170
171
172

mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
out/20
nov/20
dez/20
jan/21

24/abr
25/mai
22/jun
24/jul
24/ago
28/set
26/out
23/nov
16/dez

28/abr
27/mai
24/jun
28/jul
26/ago
30/set
28/out
25/nov
18/dez

08 de maio
05 de junho
03 de julho
07 de agosto
04 de setembro
09 de outubro
06 de novembro
04 de dezembro
04 de janeiro

MATERIAL
✓ PDF com 300 dpi, CMYK, linhas de corte nas dimensões do anúncio e sangria de 0,5
cm de cada lado. O texto deverá estar a no mínimo 0,7 cm das linhas de cortes.
✓ Anúncio de página dupla, deverá ser enviado em arquivos separados em PDF, sendo
um arquivo em PDF para a página da direita e um arquivo em PDF para a página da
esquerda, contendo a identificação das páginas (esquerda e direita).
✓ Especificações técnicas: http://grafica.abril.com.br/especificacoes_tecnicas.php
✓ O Papel Pólen contém 17% da cor amarela
✓ Lombada canoa
✓ Entrega de material: tarcisio@revistapiaui.com.br
Ou pelo FTP: windows1.ftpmultiusuario.ws
Usuário: publicidade@alvinegra1
Senha: Vfilmes2017

SITE

VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA

visualizações de página: 12.375.812

Fonte: Google Analytics / 1º semestre 2019

VISITAS ÚNICAS

visitas únicas: 11.223.095

Fonte: Google Analytics / 1º semestre 2019

AUDIÊNCIA

Fonte: Google Analytics / 2016-2018

FONTE DE TRÁFEGO
1. Facebook - (24,25%) 1.763.466
2. Google (24,1%) - 1.751.438
3. Acessos diretos (22,6%) - 1.639.690
4. Uol (17,6%) - 1.281.650
5. Twitter (3,4%) - 245.791
6. Google APIs (3,3%) - 237.540
7. Folha (1,2%) - 87.981
8. Alertas do chrome (0,7%) - 48.183
9. Email (0,3%) - 21.134
10. Instagram (0,27%) - 19.462

Fonte: Google Analytics – 1º semestre 2019

ORIGEM DO ACESSO
2015

Fonte: Google Analytics

2016

2017

2018

REDES SOCIAIS
Facebook: 425.583 curtidas
Twitter: 1.479.207 seguidores
Instagram: 117.924 seguidores

Data: 31 de julho de 2019

FORMATOS

Homepage

Matéria

negociação por CPM
Leaderboard
728x90px
Super Leaderboard
970x90px

Blog Herald

Leaderboard
728x90px

Super Leaderboard
970x90px

Retângulo Médio
300x250px

FORMATO LEADERBOARD

FORMATO RETÂNGULO MÉDIO

FORMATO SUPER LEADERBOARD E PUSHDOWN

FORMATO HALFPAGE

VALORES DO SITE
Tela

Canal

Formato

Dimensão

CPM

Desktop

Canais / Seções determinadas

Retângulo Médio

300x250 px

R$ 23,50

Desktop

Canais / Seções determinadas

Super leaderboard

970x90 px

R$ 45,70

Desktop

Canais / Seções determinadas

Pushdown

970x90 px / 970x415 px

R$ 45,70

Desktop

Canais / Seções determinadas

Leaderboard (sem expansão)

728x90 px

R$ 52,10

Desktop

Canais / Seções determinadas

Leaderboard (com expansão)

728x90 px / 728x300 px

R$ 53,00

Desktop

Canais / Seções determinadas

Halfpage

300x600 px

R$ 53,00

Mobile

ROS

Wide Banner

320x50 px

R$ 23,50

Mobile

ROS

Retângulo Médio

300x250 px

R$ 45,70

ESPECIFICAÇÕES DO SITE
Função “Expandable” e Click Tag
•
Para mais informações sobre a função Clicktag e dúvidas técnicas consultar:
http://publicidade.uol.com.br/manuais/flash/flash.html
•
Para mais informações sobre a função "Expandable" e dúvidas técnicas, consultar:
http://publicidade.uol.com.br/formatos/web/expansiveis.html
AdServers
•
Para AdServers, encaminhar juntamente com as Tags os materiais para teste.
Considerações importantes
•
As peças em HTML5 podem ter até 150kb
•
As peças expansíveis devem possuir o .gif ou .jpg no peso inicial da peça.
•
As peças com fundo branco devem conter borda de no mínimo 1px.
•
Para informações sobre a produção de peças em HTML5, por favor, consulte:
http://publicidade.uol.com.br/manuais/html5/

