
A revista CORTE & CONFORMAÇÃO DE METAIS é uma publicação que aborda o projeto e a produção de peças a partir de chapas e tubos metálicos. 
Como complemento, ela trata ainda da preparação do material, da união (soldagem, rebitagem) e do tratamento superficial dessas peças, incluindo a 
limpeza, galvanoplastia e pintura.

Periodicidade: mensal
Tiragem: 12.000 exemplares

Perfi l (base: 2016 - média)

Leitores[1]        
Presidente, proprietário.................................................................625
Diretor........................................................................................6.923
Gerente......................................................................................2.896
Supervisor, chefe, coordenador e encarregado......................... 664 
Engenheiro, técnico e operador....................................................424
Professor, pesquisador, outros.....................................................204  
Total.........................................................................................11.736

NORTE 
Acre.............................1
Amapá ........................1
Amazonas.................42
Pará ..........................13
Rondônia.....................6
Roraima.......................1
Tocantins.....................5
Total..........................70 

NORDESTE 
Alagoas........................9
Bahia ........................177
Ceará .........................76
Maranhão....................11
Paraíba.......................19
Pernambuco..............114
Piauí ...........................10
Rio Grande do Norte.. 10
Sergipe .........................7
Total.........................433

CENTRO-OESTE
Distrito Federal........... 26
Goiás ........................111
Mato Grosso ...............19
Mato Grosso do Sul ...22
Total..........................188
 

SUDESTE 
Espírito Santo .........102
Minas Gerais ...........911
Rio de Janeiro......... 411
São Paulo............. 6.129
Total.....................7.558 

SUL   
Paraná ....................981
Rio Grande do Sul..........
...............................1.097
Santa Catarina .........725
Total.......................2.803

Distribuição geográfica - Brasil

Área de cobertura

 Conformação de chapas
  - estampagem
  - corte
  - dobramento
 Processamento de tubos
 Operações complementares
  - preparação de material
  - movimentação e armazenagem
  - união (parafusos, rebites, soldagem)
  - tratamento superficial (limpeza, galvanoplastia, pintura)
  - controle da qualidade
 Soldagem
  - equipamentos
  - consumíveis
 Matéria-prima
 Matrizes
 Prestadores de serviços para terceiros    

Linha editorial

 Artigos técnicos de origem nacional e internacional
 Acordos com as revistas:
  - Form+Werkzeug - Carl Hanser Verlag, Munique - Alemanha
  - Schweissen und Schneiden e Der Praktiker - DVS Media GmbH,        
Düsseldorf - Alemanha
  - Welding Journal - AWS - American Welding Society
 Notícias: novas tecnologias, novos produtos.
 Coberturas prévias de feiras nacionais (Corte & Conformação, 
Expomafe, Feimec, Mecânica, Feimafe, Feinox, Tubotech) e internacio-
nais (Euro Blech, Fabtech, Lamiera, Welding Essen, Wire and Tube).
 Guias de prestadoras de serviços para terceiros (estamparias, trata-
mento de superfície, corte e dobra, etc).
 Guias de fornecedores de laminados planos, tubos, máquinas para 
corte, conformação e soldagem, equipamentos para pintura, entre 
outros.

Circulação
Distribuição qualificada e gratuita em todo o Brasil para profissionais de empresas nas quais o corte e conformação de metais, assim como o pro-
cessamento de tubos, representam a maior parte das atividades no chão de fábrica. Revista online: www.arandanet.com.br/ccm

Fitness ...................................................................................................55
Hospitalares, médicos, odontológicos e veterinários (equipamentos e 
produtos)...............................................................................................205
Instituições de ensino e pesquisa industrial .......................................135
Máquinas, acessórios e equipamentos para corte e conformação ...
....................................................................................................1.550
Máquinas e implementos agrícolas, de terraplenagem e fora de es-
trada ...............................................................................................558
Máquinas em geral .............................................................................640
Material elétrico, eletrônico e de telecomunicações...........................755
Montadoras (automóveis, caminhões, ônibus, motocicletas, bicicletas) 
..............................................................................................................112
Móveis em geral ..................................................................................257
Movimentação de materiais.................................................................166
Pintura (cabines, estufas).......................................................................62
Segurança operacional (EPI, sistemas para máquinas)..................... 28
Transporte (aeronáutica, ferroviária, naval) .......................................163
Tratamento de superfícies - insumos, produtos e serviços....................... 
(galvanoplastia, limpeza, pintura)........................................................289
Tratamento do ar e da água ...............................................................153
União e soldagem - insumos, máquinas e serviços ............................89
Utensílios domésticos...........................................................................109
Total.........................................................................................11.052

Número de empresas que recebem a revista: 11.052

Segmentos
Alimentos  e  bebidas.......................................................................403
Autopeças.....................................................................................770
Caldeirarias (equipamentos e serviços).......................................659
Chapas e tubos metálicos (fabricantes, distribuidores, centros de 
serviços, revendedores) ..............................................................601
Construção civil (construtoras, estruturas, equipamentos, produtos, 
etc)...............................................................................................346
Corte e dobra de chapas para terceiros....................................1.302
Cozinhas industriais......................................................................165
Eletroeletrônicos de uso doméstico..............................................219
Embalagens metálicas..................................................................105
Ferramentarias/Matrizarias ................................................................349
Estamparias.........................................................................................807



Pauta redacional 2017

Especial: Guia de serviços de estampagem para terceiros
Artigos

Influência dos gases de processo na fusão seletiva a laser aplicada à junção de chapas
Desenvolvimento de ligas de alta resistência ao impacto e à abrasão para a soldagem

Guias
Células robotizadas para soldagem
Viradeiras

Artigos
Como obter boas juntas soldadas em peças de cobre soldadas a laser
Procedimentos de alta produtividade para a soldagem na indústria automobilística

Guias
Serviços de galvanoplastia
Máquinas para corte a plasma
Rebitadeiras

Especial: Guia de serviços de caldeiraria
Artigos

Parâmetros do processo de soldagem a arco afetado por curto-circuito
Processamento a laser de juntas de alumínio e cobre

Guias
Pinças magnéticas para movimentar peças e chapas metálicas
Perfi ladeiras

Especial: Expomafe - Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Automação Industrial
(São Paulo, SP, 9 a 13 de maio)
Artigos

Soldagem a ponto de aços de alta resistência
Aspectos tecnológicos da soldagem de pequenos componentes para a indústria de eletroeletrônicos

Guia
Serviços de corte e dobra de tubos

Distribuição:
Expomafe

Especial: Feimafe – Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Sistemas Integrados de Manufatura
(São Paulo, SP, 20 a 24 de junho)
Artigos

Avaliação de juntas soldadas via ensaio por partículas magnéticas
Como reverter a união metálica por adesivos usando reações exotérmicas

Guias
Soldagem por costura

Distribuição:
Feimafe
Inside 3D Printing (São Paulo, SP, 5 e 6 de junho)

Artigos
Métodos termográficos para garantia da qualidade de juntas obtidas via soldagem por fricção
Melhorias na extração de fumos em processos de soldagem a arco

Guias
Máquinas de corte a laser para chapas
Software de nesting
Máquinas para rebarbação e limpeza de peças     

Abril

Março

Fevereiro

Janeiro

Maio

Junho

Revistas publicadas pela Aranda Editora



Especial: Guia de serviços de corte e dobra de chapas para terceiros
Artigos

Estudo da soldagem a laser de chapas finas de alumínio
Avaliação de risco e medidas de proteção para a soldagem TIG de aços com alto teor de cromo e níquel

Guias
Equipamentos e insumos para produção de aramados
Chanfradeiras

Artigos
Soldagem por fricção por inércia aplicada a diferentes tipos de aços
Avanços na produtividade e economia de energia na soldagem MIG/MAG

Guias
Endireitadores
Máquinas para oxicorte
Serviços de corte a laser

Distribuição:
Intermach – Feira de Máquinas para Metalmecânica (Joinville, SC, 12 a 15 de setembro)

Especial: Guia dos fabricantes de ferramental para corte e conformação de chapas
Artigos

Estudo de caso: soldagem de aços altamente resistentes à corrosão
Soldagem a arco modificada para aços com revestimento de Al-Si

Guias
Conformadoras para extremidades de tubos
Linhas de corte

Distribuição:
Tubotech – Feira Internacional de Tubos (São Paulo, SP, 3 a 5 de outubro)

Artigos
União de chapas metálicas e compósitos combinando rebitagem e adesivação
Ensaio não destrutivo da união de chapas por soldagem

Guia
Cabines de pintura

Especial: Guia de centros de serviços e fornecedores de laminados planos
Artigos

Soldagem mecanizada de grandes estruturas
Análise da dureza dos materiais do ponto de vista de um soldador

Guia
Dobradeiras com robô integrado

Artigos
Controle de processo na soldagem a arco
Mecanismos de corrosão dos aços ao contato com água

Guias
Bobinadoras
Sistemas de segurança para máquinas
Equipamentos para pintura eletrostática a pó

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Revistas publicadas pela Aranda Editora Eventos organizados pela Aranda Eventos
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Tabela de preços (R$) – 2017       

   

 

 

Especificações

Prazo para autorização de anúncio: 
Dia 5 do mês anterior ao de capa

Prazo para entrega do material:
Dia 15 do mês anterior ao de capa
Material:
Arquivo digital, TIFF/JPG/EPS/PDF em CMYK, resolução 300 dpi.
Data da circulação:
1ª quinzena do mês de capa

Espaço  4 cores

1 página  9.971,00

2/3 página 7.972,00

1/2 página 6.504,00

1/3 página  4.777,00

1/4 página 3.475,00

1/6 página 2.481,00

Cláusulas integrantes da tabela
1) Os preços acima estão expressos em REAIS e são válidos para uma 
inserção.
2) Capas: acréscimo de 20% sobre o valor de uma página 4 cores.
3) Desconto de frequência: 6 inserções = 5%; 7 a 12 inserções = 10%; 
acima de 12 inserções = 15%.

4) Pagamento: 15 dias da publicação.
5) Os preços constantes desta tabela referem-se apenas à veiculação de 
um anúncio e não incluem outros fornecimentos, tais como: criação, pro-
dução, provas, etc. Tais serviços são de responsabilidade do anunciante e 
devem ser entregues à Editora no prazo estipulado.
6) Anúncios com formatos diferentes ou com posição determinada estão 
sujeitos a consulta prévia e seus preços serão calculados separadamente.

Publicidade impressa - formatos e preços 

1 página 2/3 vertical 1/2 horizontal 1/2 vertical

1/3 horizontal 1/3 vertical 1/4 1/6

sangrado

21 x 28 cm
sem sangria

18 x 25 cm

sangrado

13 x 28 cm
sem sangria

12 x 25 cm

sangrado

21 x13 cm
sem sangria

18 x12 cm

sangrado

9,5 x 28 cm
sem sangria

8,5 x 25 cm

sangrado

21 x 9,5 cm
sem sangria

18 x 8,5 cm

sangrado

6,7 x 28 cm
sem sangria

6 x 25 cm

sem sangria

8,5 x 12 cm
sem sangria

6 x 12 cm

Aranda Editora Técnica e Cultural Ltda
Al. Olga 315
01155-900 São Paulo SP
Tel.: (11) 3824-5300
comercial-ccm@arandanet.com.br
www.arandanet.com.br

MG - tel.: (31) 3412-7031
PR - tel.: (41) 3501-2489
RJ/ES - tel.: (21) 2599-8969
RS - tel.: (11) 2157-0291
SC - tel.: (47) 3438-1982
SP (Interior) - tel.: (16) 3620-1424

Anúncios sangrados deverão conter marca de corte, com sangria de 0,5 cm.
Manter uma área de segurança interna de no mínimo 0,5 cm da marca de corte para textos, assinaturas, logos etc.




