Pioneiro na cobertura segmentada do Congresso
Nacional e da política

Atuação multiplataforma: site, revista, eventos,
produtos customizados e redes sociais
Estamos hospedados no UOL desde 2010
Mais influente mídia de nicho do país, com elevado
alcance entre tomadores de decisão e formadores
de opinião

Audiência em 2017

13.5
23.6
41.4
www.congressoemfoco.com.br

Fonte: Google Analytics – 01jan17 a 31dez17

MILHÕES DE
VISITANTES ÚNICOS

MILHÕES DE VISITAS

MILHÕES DE
PAGE VIEWS

Comparativo de audiência 2016/17
Audiência do Congresso
em Foco aumentou 81%.

Fonte: Google Analytics – 01jan16 a 31dez17

Audiência em 2018

E a audiência continua crescendo. Em janeiro, o
número de page views subiu 52% em relação a igual
período de 2017.
Fonte: Google Analytics

Perfil da Audiência

75%

Políticos, Autoridades, Ass. Parlamentares,
Jornalistas, Lideranças Sociais e Empresariais

25%
43%
5%

dos leitores são tomadores de decisão
ou formadores de opinião

Empresários, Publicitários, Operadores do
Mercado Financeiro
Profissionais liberais

13%

14%

Professores e Pesquisadores

Outros

Fonte: amostra das mais de 70 mil pessoas que recebem nossa newsletter diária.

Impacto no Congresso

74%

das lideranças acessam duas
vezes ou mais por semana

60%

acessam todos os dias

Fonte: InPress Oficina (pesquisa realizada em maio de 2016).

Citações na Mídia Internacional

O Congresso em Foco está
entre os veículos
jornalísticos brasileiros mais
citados pela mídia
internacional

Fonte: InPress Oficina (pesquisa realizada em maio de 2016).

Redes sociais

294

mil
SEGUIDORES

182

mil
SEGUIDORES

Com ação 100% orgânica, sempre com alto
engajamento e alcance que chegou a superar
13 milhões de pessoas/mês somente no Twitter.

Newsletter
Boletim com as principais notícias da política
nacional enviado de 2ª a 6ª para mais de 70 mil
pessoas.
Formato: Retângulo (300 x 250 pixels), com
arquivo em GIF ou JPG limitado a 20 KB.

Investimento: R$ 1,5 mil/por envio.

Site – Tabela Comercial

DESKTOP/TABLET

MOBILE
SOCIAL*

FORMATO
Superbanner
superior
Superbanner inferior
Retângulo
Retângulo com vídeo
Skyscraper
Video in-article
Fullbanner
Banner Mobile
Retângulo Mobile
Post

PUBLICIDADE NATIVA Publieditorial
(Conteúdo patrocinado) Native Ads

CPM

TAMANHO

CANAIS

R$ 96,00

728x90

(Capa/Internas)

R$ 80,00
R$ 86,00
R$ 100,00
R$ 77,00
Sob consulta
R$ 70,00
R$ 98,00
R$ 89,00
R$ 3.500,00 por
publicação

728x90
300x250
300x250
120x600

(Capa/Internas)
(Capa/Internas)
(Capa/Internas)
(Capa/Internas)
(Internas)
(Capa)
(Capa/Internas)
(Capa/Internas)
Facebook, Twitter
e Instagram

468x60
320x50
300x250
Post

Sob consulta

* Custo Unitário por post em uma rede social

Números acima se referem aos valores a serem faturados pelo Congresso em Foco;
Entrega de material: comercial@congressoemfoco.com.br

(Capa/Internas)

Revista

53
27

MIL EXEMPLARES
IMPRESSOS E ELETRÔNICOS

EDIÇÕES

Prazos de fechamento publicitário
Edição 28
Entrega de material: 21 de maio
Circulação: 4 de junho
Capa: junho
Edição 29
Entrega de material: 21 de agosto
Circulação: 3 de setembro
Capa: setembro

Disponível em versão impressa e digital, a revista
atinge os principais formadores de opinião e
tomadores de decisão de Brasília e do país.

Edição 30
Entrega de material: 12 de novembro
Circulação: 26 de novembro
Capa: dezembro

Revista – Tabela Comercial
Anúncio

Preço Normal (R$)

Quarta Capa

120.100,00

Página Dupla Abertura

115.500,00

Terceira Capa

110.900,00

Página Simples Determinada

55.400,00

Página Simples Indeterminada

46.200,00

Página Dupla Indeterminada

92.400,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Formato fechado – 20,2 cm x 27,4 cm
Formato aberto – 40,4 x 27,4 cm
Impressão – 4/4 cores
Acabamento – brochura
OBS: o anúncio deve ser enviado com sangria de meio centímetro, em PDF de alta resolução para: comercial@congressoemfoco.com.br

Conteúdo Patrocinado

O melhor conteúdo
com a credibilidade do
Congresso em Foco
para a sua marca

Como funciona

Nossa equipe trabalha
diretamente com o cliente
na produção de conteúdo
personalizado.

Investimento: sob consulta

Definidos os objetivos, realizamos
a distribuição do conteúdo a uma
audiência qualificada, através da
Revista e do Site.

Nossos profissionais medem
e otimizam os resultados do
conteúdo desenvolvido.

Painel do Poder
Amostra
A amostra compreende 82 deputados federais e 26 senadores, respeitando critérios básicos de estratificação
(relação governo x oposição, representação das regiões geográficas do país etc.).

Objetivo
ter a temperatura das principais pautas de interesse público ou institucionais na Câmara e no Senado
ouvindo as principais lideranças do Congresso

O que você vai entender?





Tendências predominantes no Congresso em relação às políticas públicas ou a projetos específicos
Percepções dos líderes do Parlamento sobre os rumos do país e da política
Detalhes relativos ao relacionamento Governo Federal/Legislativo
Influência de grupos organizados e instituições na pauta parlamentar

Calendário para 2018
Março
Pesquisa de campo: 12 a 20
Relatório: 26 de março

Maio
Pesquisa de campo: 14 a 22
Relatório: 28 de maio

Investimento: sob consulta

Agosto
Pesquisa de campo: 13 a 21
Relatório: 27 de agosto

Novembro
Pesquisa de campo: 15 a 20
Relatório: 26 de novembro

Diálogos Congresso em Foco
Eventos com temática e
público específicos que
reúnem lideranças dos mais
diversos estratos sociais e
campos ideológicos, para
fazer uma discussão
democrática com o objetivo
de apontar soluções.

7
Investimento: sob consulta

EDIÇÕES

Prêmio Congresso em Foco 2018
Com o evento de premiação antecipado para
16 de agosto, em razão das eleições gerais de
outubro, a edição deste ano do Prêmio
Congresso em Foco permanecerá fiel aos
princípios que inspiraram sua criação, em
2006:
- A defesa da democracia e da boa política;
- O desejo de incentivar os cidadãos a
acompanharem melhor o desempenho dos
congressistas;
- O combate à desqualificação da política.

Imagens da entrega do prêmio de 2017, que registrou número
recorde de mulheres premiadas.

Calendário
2 a 16 de março - Regulamento sob consulta pública
26 de março - Publicação do regulamento final
27 março – Lançamento do Prêmio Congresso em Foco 2018

18 de junho – Divulgação da lista preliminar dos
parlamentares aptos a disputarem o prêmio
25 de junho – Divulgação da lista final dos
parlamentares aptos a disputarem o prêmio
1º a 31 de julho – Votação pela internet
16 agosto – Evento de premiação com jantar e coquetel para
400 convidados e apresentação musical

Seleção dos premiados
Prêmio do Público
Votação online monitorada por meio de auditoria
interna e externa que escolhe os melhores deputados e senadores na
categoria Geral e nas categorias Especiais. Em 2017 foram
contabilizados 1.034.683 votos.
Prêmio do Júri
5 jurados representando os setores Empresarial, Trabalhista,
Acadêmico, Terceiro setor e o Congresso em Foco escolhem os
melhores deputados e senadores na categoria Geral e nas categorias
Especiais.
Prêmio dos Jornalistas
Profissionais que fazem a cobertura diária do Congresso escolhem o
melhor deputado e o melhor senador do ano.

Categorias especiais
- Destaques na Defesa da Livre Iniciativa
- Destaques no Combate à Corrupção e ao Crime Organizado
- Destaques na Defesa da Agropecuária

O Impacto do Prêmio em 2017
Estimativa conservadora,
considerando apenas as mídias
ao lado, mostra que o prêmio
atingiu pelo menos

14,7 milhões
de pessoas.

11,7 milhões

1,5 milhão

de pessoas alcançadas nas rádios ①

de pessoas alcançadas em postagens
próprias do Congresso em Foco ②

Fontes:

① Agência Radioweb
② Analytics do Twitter e Facebook
③ Google Analytics
④ Busca no Google em 21/11/17

1,5 milhão

17,6 mil

de acessos em 95 publicações próprias,
entre 11/8 e 29/10 ③

Publicações na internet ④

O Prêmio nas Redes Sociais
PUBLICAÇÕES COLETADAS
Intervalo de datas: 11/10/2017 00:00 a 23/10/2017 23:59

Sentimento
Positivo
78%
DISTRIBUIÇÃO POR

Neutro – 20%
Negativo – 2%

Fonte: Stilingue – 11 e 23 de outubro de 2017

Prêmio Congresso em Foco - Patrocínio
Contrapartidas
 Possibilidade de criar uma categoria especial identificada com o nome do patrocinador – naming rights.

 Representante entrega prêmio a pelo menos 2 (dois) parlamentares agraciados, com prioridade para escolher a quem entregar.
 Exposição da marca do patrocinador nas páginas do site destinadas à divulgação, votação e transmissão do Prêmio.
 Visibilidade de marca em todas as peças de divulgação e de ambientação do evento, e nos textos de divulgação produzidos pela assessoria de imprensa.
 Divulgação do patrocínio com destaque no site Congresso em Foco, oferecendo aos patrocinadores espaço editorial para divulgar suas bandeiras, sua
visão e suas prioridades em relação à agenda nacional
 Exibição de vídeo institucional de no máximo 2 (dois) minutos durante o evento de premiação.
 Mesa para 8 (oito) pessoas.

 5 (cinco) convites individuais extras.
 Página Dupla Indeterminada na Revista Congresso em Foco para uso exclusivo.
 Espaço para montagem* de lounge ou estande para realização de ação promocional.

Investimento: sob consulta
(*) Sob responsabilidade do patrocinador

Contato Comercial: (61) 3226-2433
Endereço: SIG Qd. 01 - Ed. Platinum Office - Lote 385
sala 207 - Brasília-DF - CEP 70.610-410

http://congressoemfoco.uol.com.br/
http://twitter.com/congemfoco
http://facebook.com/congressoemfoco

