empreendedor
MÍDIA KIT IMPRESSO

empreendedor empreendedor
INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO

INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO EMPREENDEDOR A

Edtech
empreendedor

24 ANOS

N o 276 NOV EMBRO 2018

EMPRESA
EXPONENCIAL

ISSN 1414-0152

N o 277 DE ZEMBRO 2018

Juliano Seabra,
diretor da
TOTVS e da
iDexo

e MPREENDEDOR – ALTO IMPACTO – A NO 24

e MPREENDEDOR – EMPRESA EXPONENCIAL – A NO 24

e

24 ANOS

ALTO IMPACTO

o

MÍDIA DA INFOTV NOS MONITORES DE TERMINAIS URBANOS,
TRENS, ÔNIBUS, AEROPORTOS, ELEVADORES E EMPRESAS
CHEGA A 3,3 MILHÕES DE PESSOAS POR DIA NO PAÍS
CIDADE EMPREENDEDORA NASCE UMA NOVA CURITIBA

PERFIL | VINICIUS ROVEDA
Lições de um empreendedor
de alta performance

PERFIL | ACARI MENESTRINA
Ele ergueu a maior indústria
de queijos nobres do Brasil

NOVOS NEGÓCIOS | PLENTY
Nascem as fazendas verticais
para produzir alimentos orgânicos

o
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André de Oliveira,
diretor da INFOTV

CIDADE EMPREENDEDORA FLORIANÓPOLIS, A ILHA DAS STARTUPS
ENTREVISTA | CARLOS OLSEN
Como criar um ambiente
municipal favorável aos negócios
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COMO CRIAR OU REINVENTAR UM NEGÓCIO EM BASE
DIGITAL, COM PRODUTOS E SERVIÇOS REPLICÁVEIS, DE
RÁPIDO CRESCIMENTO E QUE O LIMITE SEJA O CÉU

e

www.empreendedor.com.br

No 276 | NOVEMBRO 2018 | R$ 15,00

ISSN 1414-0152

o

No 277 | DEZEMBRO 2018 | R$ 15,00

www.empreendedor.com.br

e

ENTREVISTA | ITALI COLLINI
O ecossistema brasileiro tem
potencial para novas startups

EMPREENDEDORISMO
Veja como é possível viver e
abrir uma empresa no Canadá

ANUNCIE NA REVISTA EMPREENDEDOR
e

REVISTA EMPREENDEDOR

Não durma no ponto

Cidades Empreendedoras

Para quem aposta em um mundo de falta de dinheiro, clientes e
ideias, vai ser muito difícil ir além
do possível. É similar ao boi que
vê na cerca de madeira e arame um
obstáculo intransponível, inconsciente da sua força e poder. Estaremos mais próximos de ampliar os
nossos negócios e de realizar mais
no trabalho se acreditarmos, para
valer, que podemos ultrapassar
com êxito a linha do possível.
Substituir a falta pela farta é a
primeiro passo para ajustar a nossa percepção e o nosso enredo de
vida. Pois tenha fé: clientes fidelizados esperam ser surpreendidos
ainda mais; clientes novos nos
aguardam, ansiando ser atendidos;
ideias virão à tona no momento
certo, ampliando as oportunidades,
as quais estão à espreita na esteira de nossas decisões. É fácil notar
que tudo se interliga.
Existe muito mais vida além do
possível! Quando se está orientado
para a farta, surge naturalmente o
ímpeto de assumir riscos e seguir
adiante, o que costuma acontecer.

DA MOBILIDADE À

TECNOLOGIA

A revista Empreendedor (também na
versão digital), da Editora Empreendedor,
tem 24 anos de circulação nacional.
É a publicação de referência do
empreendedorismo brasileiro.

EMPRESAS INOVADORAS E DE BASE TECNOLÓGICA
VISLUMBRAM UM NOVO CENÁRIO EM CURITIBA

Curitiba sempre foi reconhecida em todo
o país pela qualidade de vida que oferece aos
seus moradores e visitantes. Uma das suas
marcas mais fortes é a mobilidade urbana, com
a implantação pelo ex-prefeito Jayme Lerner
de um sistema de transporte ágil e rápido, que
utiliza os conhecidos tubos que fazem a conexão dos ônibus entre uma estação e outra.

FAÇA!
Imagine que você está sendo submetido a um procedimento em alguma clínica ou hospital e, entre a
curiosidade e a apreensão, pergunta
a seu cuidador o que está se passando e se tudo corre bem. “Estou fazendo o possível”, é a resposta.
Foi o que eu mesmo escutei, em

e

30

A revista apresenta todos os meses
diferentes empresários de sucesso,
mostra novas oportunidades de negócios
e destaca as modernas técnicas de
gestão empresarial.
É leitura obrigatória para os atuais, novos
e futuros empreendedores, além de ser
uma ampla vitrine de compra de produtos
e serviços, pois chega nas mãos de quem
decide dentro de uma empresa.
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Franquias

semelhante situação, há pouco tempo. De imediato, não consegui entender o desconforto que aquilo me
causou. Fiquei intranquilo. Não era
bem o que eu esperava e gostaria de
ouvir. Fazer o possível não é garantia nenhuma de que o que for preciso será feito.

A INTENSIDADE
DA ATENÇÃO
Para mim, que contribuo com
negócios e empresas, a relação com
o trabalho foi inevitável e imediata.
Indaguei-me sobre a quantidade de
vezes que essa frase é pronunciada diariamente diante de desafios
de várias montas. E o quanto tais
desafios continuam superando seus
autores, ao contrário do que seria
desejável, ou seja, que fossem efetivamente superados.
Sim! Desafios são feitos para ser
superados, objetivos são feitos para
ser alcançados, metas são feitas para
ser atingidas, mas “estou fazendo o
possível” não parece ter a força suficiente para realizar tudo isso. Exige
mais do que o “possível”.

Uma vez ajustada a nossa percepção, aparece a pré-disposição
mental que precede os desafios,
também conhecida como intenção.
A intenção altera muito as condições para que se enfrente os desafios. Caso realmente se manifeste,
estaremos muito mais propensos a
realizar o que pretendemos.
Lidamos tanto com desafios conhecidos, ou seja, já vividos anteriormente, como com desconhecidos, em que somos marinheiros
de primeira viagem. A intenção
funciona diferente nos dois casos e
– pasme! – o terreno do conhecido
pode ser mais vulnerável ao melhor desempenho do que o do des-

conhecido. Tome como exemplo as
estatísticas de acidentes de carros.
A maioria ocorre perto de casa dos
motoristas, em trajetos conhecidos
e dominados; justamente por isso,
há uma tendência a relaxar. Em
territórios desconhecidos, ao contrário, a atenção é redobrada, no
esforço de entender bem a área e
afinar o senso de direção.
A magnitude da intenção está
diretamente relacionada à intensidade da atenção, pois onde está a
nossa atenção concentram-se nossas energias físicas, psíquicas, emocionais e intelectuais. É a partir
dessa concentração de energia que
estamos preparados para superar
os maiores desafios e alcançar os
melhores desempenhos.

DA INTENÇÃO
PARA A INTENSÃO
Fazer o melhor possível reflete
uma boa intenção, mas lembre-se:
“de bem-intencionados o inferno
está cheio!”. O que os nossos avós
tentavam nos dizer com essa frase
é que uma intenção mixuruca não
é suficiente e que as nossas realizações dependem da intensidade de
nossas intenções.
Conversando, depois, com amigos, a respeito da minha experiência com o procedimento clínico,
constatei que todos, seja numa experiência pessoal ou com alguém
da família, haviam sido vítimas de
um erro não intencional durante
algum tratamento. Arrisco dizer
que “não intencional” é algo muito
próximo a uma intenção mixuruca
ou a “estou fazendo o possível”.
Brincando com as palavras, podemos dizer que as nossas realizações dependem mais de intensões
do que de intenções, considerando
que a troca do ç pelo s representa o
acréscimo da intensidade com que
partiremos para a ação. Tal inten-

ROBERTO ADAMI TRANJAN
Escritor e educador da Metanoia
Educação nos Negócios
www.robertotranjan.com.br
www.facebook.com/RobertoTranjan

sidade, acredite, pode contar uma
história muito diferente.
Não se trata, portanto, de fazer
o melhor possível, mas de, efetivamente, fazer o que precisa ser feito.
E isso inclui os incansáveis devotos
ao seu trabalho, aqueles que não
sossegam até que o problema seja
solucionado.
Intensão é permanecer por inteiro naquilo que se está fazendo. É
superar-se diariamente e almejar a
excelência em cada atividade. Não
importa se aquela tarefa tem de
ser repetida cotidianamente. Importa, isso sim, transformar ações
rotineiras em novidades, com a
sensação de dedicar-se a elas pela
primeira vez. Aquele cliente, que
retorna todos os dias, é sempre o
mesmo e com as necessidades habituais. Trate, porém, de atendê-lo
como se o visse pela primeira vez.
Com aquele sabor de descoberta.
Você vai se surpreender como algo
que parece ter a mesma cor, na verdade apresenta tons muito diferentes e instigantes.
As melhores intensões incluem
uma boa dose de dedicação e responsabilidade, além de uma obstinação rigorosa pelos resultados.
Com o grato sabor do novo!

e

março | 2018

19

Destaque

PÃO DE LÓ
A Sodiê Doces possui atualmente 300 lojas e está presente em 12
estados, São Paulo, Rio de Janeiro,
Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Norte e Ceará, mais o Distrito
Federal. Compostos por um mix de
mais de 90 variedades de sabores, os
bolos são elaborados à base de pão de
ló, matéria-prima de primeiríssima
qualidade e frutas frescas. Capazes de
conquistar todos os paladares e com
preço muito acessível. Trabalha também com a linha Zero Açúcar.
Em abril de 2017, a marca inaugurou a fábrica de salgados com sede
em Boituva - SP, com 1,3 mil metros
quadrados e capacidade de produzir
cerca de 50 mil salgados por dia
sodiedoces.com.br

URBAN ARTS PLANEJA TRIPLICAR
O NÚMERO DE LOJAS EM 3 ANOS
A marca Urban Arts teve início de
suas atividades por meio de atuação
100% on-line em 2009. Mas como
o tempo as pessoas pediam muito
para ver as artes ao vivo e o online
não permitia isso. E, o sucesso foi
tanto que, dois anos depois, a marca
abriu sua primeira loja física na Rua
Oscar Freire, em São Paulo, já com
foco no mercado de franquias.
Atualmente a rede possui 17 unidades, sendo apenas duas próprias.
E há 6 novas lojas previstas para
serem inauguradas no primeiro
semestre do próximo ano. “Temos
lojas menores em cidades como Piracicaba (SP) no modelo de store
in store. Temos lojas de rua de 70
metros quadrados até 200 metros

quadrados e também lojas de shopping centers na base de 40 a 80
metros quadrados”, conta Gustavo
Guedes, sócio da Urban Arts.
Entre os diferenciais da empresa
está a atenção especial ao acervo de
artes oferecido aos clientes. “Há cinco anos tínhamos cerca de mil artes
disponíveis em nossas lojas. Hoje, já
estamos com mais de 50 mil artes
em nosso estoque. Nós conseguimos mexer com a vida das pessoas
de uma forma muito interessante.
Recebemos cerca de 1,5 mil artes
novas por mês, sendo uma parte de
pessoas que já estão há um tempo
na rede, artistas já vivem 100% da
Urban Arts. Algumas são de pessoas que se descobriram artistas
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plásticos e antes eram designers ou
fotógrafos de outros temas. A Urban Arts permite que esses artistas
levassem seus trabalhos a milhares
de pessoas”, comenta Gustavo Guedes, sócio da Urban Arts.
O plano de expansão da rede
de franquias Urban Arts é chegar
a cerca de 60 lojas em três anos,
com foco em cidades do Nordeste,
como Salvador, Aracaju e Natal – e
do Sul – como Florianópolis, Blumenau e Porto Alegre. Para isso,
a empresa desenvolveu uma forma
diferenciada de gerir os estoques
das unidades, com base nos tamanhos dos produtos e na quantidade
de vendas de cada unidade.
www.urbanarts.com.br
março | 2018

MÍDIA DIGITAL

DE ALTO IMPACTO
EM LOCAIS AO AR LIVRE
E VIAS PÚBLICAS, AS
MENSAGENS DA INFOTV
PRENDEM A ATENÇÃO DE
PÚBLICOS ESPECÍFICOS

MODA CRISTÃ
A Saia Bella é uma franquia de moda cristã e executiva que nasceu da
necessidade, e dificuldade, de mulheres encontrarem no mercado roupas
com padrões adequados.
Além da praticidade da compra pela Internet, as peças são das principais
marcas do mercado de moda feminina evangélica da atualidade, são de alta
qualidade, de todos os tamanhos e seguem as maiores tendências de moda.
Possui quatro modelos de negócios. O Personalitté pode ser adquirido
por a partir de R$ 24.900 e não precisa de ponto fixo. O Boutique, com
ponto comercial até 60 metros quadrados, por a partir de R$ 169.900.
Já o Store, com ponto de até 100 metros quadrados, sai por R$ 249.900
e o modelo Shopping, com até R$ 70 metros quadrados, por R$ 319.900.
www.saiabella.com

O que é a
mídia OOH
A mídia OOH (Out Of Home)
contempla qualquer tipo
de mensagem, comunicação ou propaganda capaz
de atingir o consumidor
enquanto ele está fora de
casa. Possui um grande
poder estratégico através
de ofertas com caráter
massivo e alcance amplos.

Por Marlon Assef |
marlon@empreendedor.com.br

Tipos de
mídia OOH

CONSERTO RÁPIDO E GARANTIDO

DE ALTO IMPACTO
Oferecidas geralmente em
monitores de LCD em locais
ao ar livre e vias públicas.

ChipsAway é uma rede de serviços de funilaria express, pioneira em reparação localizada de automóveis utilizando o sistema
Smart Repair – Small and Medium Area Repair Technology, o
qual permite soluções tecnologicamente avançadas para reparos
de riscos, pequenos e médios amassados e de rodas de liga leve.
No modelo de negócios Box, o investimento inicial é a partir de R$
95 mil.
Nossos reparos são feitos em poucas horas, com qualidade igual a
pintura original e utilizando o que há de mais moderno no mercado
automotivo. Para que nossos clientes tenham segurança e confiança
total em nossos serviços, oferecemos uma garantia de dois anos em
toda e qualquer reparação. www.chipsaway.com.br

EM PONTOS DE VENDA
Plataformas instaladas em
supermercados, shoppings
e outros locais.

A mídia digital fora de casa, também conhecida
pela sigla OOH (Out Of Home), tem uma nova estrela em ascensão, a catarinense INFOTV, que cresceu
quatro vezes em faturamento nos últimos dois anos
e prepara-se para voos ainda mais altos em 2019.
A empresa, criada em 2002 por Eder de Oliveira e
André de Oliveira, obteve um desempenho acima da

PÚBLICOS ESPECÍFICOS
Ônibus, metrôs, trens, elevadores, aeroportos, etc.
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Gestão

VINICIUS ROVEDA É SÓCIO-FUNDADOR DA
EMPRESA CONTA AZUL (SOFTWARE DE GESTÃO),
CONSIDERADA HOJE UMA REFERÊNCIA DE
EMPREENDEDORISMO NO PAÍS
Por Marlon Aseff | marlon@empreendedor.com.br

média nos últimos anos ao investir em três verticais
de negócios: terminais de transporte urbanos, prédios empresariais e operação em shopping. Embora o
sobrenome dos fundadores que não possuem parentesco tenha revelado uma incrível coincidência, nada
mais foi obra do acaso na história da empresa, mas de
muito esforço e planejamento.

25

PASSOS PARA
SE TORNAR SEU
PRÓPRIO CHEFE

O EMPREENDEDOR E PALESTRANTE FERNÃO BATTISTONI ORIENTA
COMO DEIXAR DE SER FUNCIONÁRIO PARA SER SEU PRÓPRIO CHEFE
Aos 35 anos, Vinicius Roveda costuma
elencar algumas das razões para o sucesso
de sua empresa, como o equilíbrio constante
entre vida pessoal e profissional, aliado a um
conceito sólido dos valores adotados. Considerada uma das startups mais promissoras do
Brasil, a firma com sede em Joinville – especializada em plataforma online para controle
financeiro de pequenas empresas – já atendeu
a mais de 250 mil empresas em pouco menos
de seis anos de atuação e cresce a níveis estratosféricos. Atualmente, pelo menos 25 mil
empresas começam a utilizar os produtos
ofertados pela ContaAzul todos os meses, o
que confere à companhia uma performance
invejável mesmo em níveis internacionais.
Mas a trajetória do executivo chefe da ContaAzul nem sempre foi em céu de brigadeiro.
O CEO começou sua aproximação com os
softwares de gestão empresarial online aos

LIÇÕES DE UM EMPR EENDEDOR
DE ALTA PERF ORMANCE
42
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Uma pesquisa realizada pela
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan),
em 2017, aponta que dois em cada
três jovens brasileiros pretendem
se tornar empreendedores nos
próximos anos. E muita gente
acha que, para ser empreendedor,
basta abrir uma empresa. Mas
está longe de ser assim. “Nada
vem fácil na vida e, para garantir
um negócio de sucesso, você tem
um caminho de decisões e planos
a seguir”, explica o empreendedor
e palestrante Fernão Battistoni,
formador de líderes e referência
no mercado de vendas diretas e
marketing de relacionamento.
Fernão listou o que você precisa
para aumentar a sua performance e potencializar seus resultados
empreendendores.

1

VINICIUS ROVEDA
Idade: 35 anos
Cidade natal: Soledade - RS
Formação: Ciência da Computação
pela UFSC, MBA pela Fundação
Getúlio Vargas e especialização em
Harward Business School

TENHA
UM OBJETIVO

Tudo começa no plano das
ideias. Mas para se concretizar, é
preciso colocar a mão na massa.
Veja quanto precisa para investir
inicialmente, seja com dinheiro

43
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ou com tempo, quais os passos
precisam ser dados e quando. Trabalhar com prazos bem definidos
aumentará seus resultados.

2

SE IDENTIFIQUE
COM ALGO

Procure por algo que faz seu
coração bater mais forte, conheça
o mercado, pesquise novidades e,
principalmente, se envolva no processo. Se conseguir juntar tudo,
pode ter o negócio ideal.

3

CRIE UM PLANO
DE NEGÓCIOS

4

INSPIRE-SE EM
EXEMPLOS

Finanças, vendas e o marketing
precisam estar dentro do seu plano inicial. Você precisa ter um
“norte” para seguir e estar calçado
para as decisões estratégicas que
vai precisar tomar.

Tem algum mentor em quem
você se inspire? Um grande executivo, um parente ou amigo que fez

e

um sonho dar certo? Então consulte como ele conseguiu chegar
até lá para se inspirar. Lembre-se:
não existe uma receita de sucesso,
mas ouvir conselhos pode ajudar
você a dar os primeiros passos.

5

SEJA RÍGIDO
COM PRAZOS

6

DISCIPLINA E
ORGANIZAÇÃO

Não ter um chefe na sua orelha
cobrando o tempo todo é ótimo,
mas pense: agora, seus resultados
e lucros dependem de você. Não
tem mais salário garantido no fim
do mês. Se você não lutar pelo seu
próprio sucesso, ninguém vai fazer
isso por você.

Crie uma rotina, separe um espaço da casa para fazer de escritório e tente manter suas atividades
de lazer no cronograma sempre
que possível. Priorizar atividades
é o maior segredo dos empreendedores, saiba o que realmente irá
gerar resultado para você e concentre suas energias nisso!
39
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ESPAÇOS E VALORES

1 página

21 x 28 cm

R$ 23.760,00

2ª Capa
+ 3ª página

42 x 28 cm

R$ 53.823,00

2/3 página

14 x 28 cm

R$ 18.216,00

2ª Capa

21 x 28 cm

R$ 37.814,00

1/2 página
horizontal

21 x 14 cm

R$ 12.012,00

3ª Capa

21 x 28 cm

R$ 30.361,00

1/3 página

8 x 28 cm

R$ 8.417,00

4ª Capa

21 x 28 cm

R$ 41.540,00

Página dupla

42 x 28 cm

R$ 44.535,00

Publieditorial

21 x 28 cm

R$ 8.000,00

DADOS TÉCNICOS
PERIODICIDADE: Mensal • TIRAGEM: 25 mil • FORMATO: 21 x 28 cm
DISTRIBUIÇÃO E CIRCULAÇÃO: Nacional • AUTORIZAÇÃO: Dia 25 do mês anterior à veiculação
MATERIAL: Até o dia 30 do mês anterior à veiculação
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Arquivo Digital em TIF, PDF, JPG com resolução mínima de 350 DPI
SANGRIA: 5 mm em cada margem
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empreendedor
MÍDIA KIT WEB

ANUNCIE NO PORTAL EMPREENDEDOR
e

EMPREENDEDOR.COM.BR

USUÁRIOS 702.049 (visitantes únicos)
VISUALIZAÇÕES 1.652.298
(pageview)
NOVOS VISITANTES 85%
48%

52%

DIVISÃO POR IDADE

O portal Empreendedor, também de responsabilidade da Editora
Empreendedor, segue o sucesso da revista impressa e digital.
Com atualizações diárias e exclusivas, o portal Empreendedor tem
um design moderno e é de fácil navegação.
O portal disponibiliza diariamente um amplo conteúdo para quem
já é ou pretende ser empreendedor ou empreendedora. Além
das notícias mais importante do dia para os empreendedores,
é possível acessar agenda de eventos, guias de franquias e de
startups, entrevistas, perfis, blogs e indicações de leituras.
O portal oferece alcance, segmentação e qualificação de público
para quem precisa oferecer e vender produtos e serviços
destinados aos empreendedores.

40%
25%

têm idade entre 25 a 34 anos
têm idade entre 35 a 44 anos

DIVISÃO POR INTERESSES
Oportunidade de negócios
Inovação
Gestão
Abertura de empresa

84,07%
73,01%
69,47%
55,31%

Sustentabilidade

53,54%

Investimentos financeiros

52,21%

Negócios Digitais

49,34%

Notícias Digitais

49,34%

Franquias
Crédito

43,14%
41,15%
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VALORES BANNERS

SUPER BANNER ESPECIAL Home topo 970 X 250
Mês R$ 11.000,00
Peso: 40K
Extensão: PNG - JPG - GIF - HTML

FULL BANNER 468 X 60 Home
Mês R$ 3.500,00
Peso: 40K
Extensão: PNG - JPG - GIF - HTML

BANNER VERTICAL 160 X 600 Home
Mês R$ 6.800,00
Peso: 40K
Extensão: PNG - JPG - GIF - HTML

BANNER QUADRADO 300 X 250 Sidebar interno
Mês R$ 4.500,00
Peso: 40K
Extensão: PNG - JPG - GIF - HTML

BANNER RETÂNGULO 300 X 100 Centro home
Mês R$ 2.500,00
Peso: 40K
Extensão: PNG - JPG - GIF - HTML

VERTICAL 300 X 600 Sidebar interno
Mês R$ 6.800,00
Peso: 30K
Extensão: PNG - JPG - GIF - HTML

SUPER BANNER 728 X 90 Centro home
Mês R$ 4.500,00
Peso: 40K
Extensão: PNG - JPG - GIF - HTML

FULL BANNER 468 X 60 Rodapé interno
Mês R$ 4.200,00
Peso: 40K
Extensão: PNG - JPG - GIF - HTML

SUPER BANNER 728 X 90 Topo página interna
Mês R$ 8.000,00
Peso: 40K
Extensão: PNG - JPG - GIF - HTML

SUPER BANNER 728 X 90 Home topo
Mês R$ 8.500,00
Peso: 40K
Extensão: PNG - JPG - GIF - HTML

TAMANHO EXPANDIDO: 728 X 300 PX | SENTIDO DE EXPANSÃO: para baixo | adicional 30% sobre o valor

e

FORMATOS ESPECIAIS
Além dos banners, o site Empreendedor oferece também
formatos especiais aos anunciantes.
CONTEÚDO PUBLIEDITORIAL OU BRANDED CONTENT
Produção de conteúdo patrocinado com publicação no site
Empreendedor. Inclui chamada de destaque na home e distribuição
nas redes sociais do site (Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn).
INVESTIMENTO: U$ 630,00 com descontos a negociar para pacotes
a partir de 4 publieditoriais por mês.
PATROCÍNIO NEWSLETTER EMPREENDEDOR
Produto com conteúdo de destaque do site Empreendedor, a newsletter
é distribuída mensalmente para assinantes e leitores.
O anunciante associa sua marca ao produto com a compra de cota
de patrocínio nas seguintes opções:
OPÇÃO 1: Patrocínio com banner no cabeçalho: R$ 4.000,00
OPÇÃO 2: Patrocínio com banner no rodapé: R$ 3.000,00
OPÇÃO 3: Patrocínio com banner no cabeçalho e no rodapé: R$ 5.000,00

e

CONTATOS COMERCIAL
FLORIANÓPOLIS - SC
Lamuniê Souza - Comercial
E-mail: lamunie@empreendedor.com.br
Fone: (48) 3371 8666 | 99944 0173

SÃO PAULO - SP
José Mulero Molina - Executivo de negócios
E-mail: molina@empreendedor.com.br /
jjmmolina@terra.com.br
Fone: (11) 98243 6335 / 98894 1772

BRASÍLIA - DF
Ulysses Cava
E-mail: ulyssescava@gmail.com
Fone: (61) 3367 0180 / 99975 6660

RIO DE JANEIRO - RJ
Sirotsky & Associados | Ricardo Sirotsky
ricardo.sirotsky@gmail.com |
Fone: (21) 99994-1325

BELO HORIZONTE - MG
SBF Representações – Sérgio B. de Faria
E-mail: sbfaria@sbfpublicidade.com.br
Fone: (31) 2125 2900 / 2125 2927

e www.empreendedor.com.br
instagram.com/editoraempreendedor

CURITIBA - PR

www.facebook.com/revistaempreendedor

Merconeti Soluções em Mídia – Ricardo M. Takiguti
E-mail: ricardo@merconeti.com.br
Fone: (41) 3079 4666 / 3079 3633

www.linkedin.com/company/editora-empreendedor
twitter.com/empreendedor
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