
Embalagens .............................................................................. 2.053
Alimentos e bebidas, farmacêuticas, limpeza e cosméticos .......... 559
Automobilística e autopeças ........................................................... 918
Construção civil e saneamento ....................................................... 811
Moveleiras ....................................................................................... 309
Eletroeletrônica e eletrodomésticos ............................................... 743

Brinquedos e utensílios domésticos ............................................ 1.086
Calçados ......................................................................................... 171
Produtos médico-hospitalares .......................................................... 88
Petroquímica, bombas, válvulas, equipamentos agrícolas e outros 
segmentos ....................................................................................... 922

Indústria de transformação*...................................................... 5.814 
Fornecedores de máquinas, equipamentos e matéria-prima 
(resinas, compostos e aditivos) e periféricos ......................... 2.283
Usuárias de peças plásticas ..................................................... 1.258
Ferramentarias de mercado (moldes) ......................................... 693
Recicladoras ................................................................................ 476
Instituições de ensino e pesquisa industrial ................................. 267
Outros .......................................................................................... 288
Total ....................................................................................... 11.079

A revista Plástico Industrial, publicada mensalmente pela Aranda Editora, é especializada 
no processamento de materiais poliméricos e toda a cadeia de atividades relacionadas 
a esses materiais.

Leitores

Área de cobertura

Circulação

Linha editorial

*Segmentos de atuação dos transformadores

Perfil (base: 2019 - média)

Distribuição geográfica - Brasil

Perfil das empresas

Periodicidade: mensal     Tiragem: 12.000 exemplares

NORTE                                                                                              97

NORDESTE                                                                                    500 

CENTRO-OESTE                                                                                185

SUDESTE                                                                                 7.450

SUL                                                                                             2.847

• Formulação e caracterização dos materiais, desenvolvimento, 
projeto e aplicação de peças em materiais poliméricos.
• Matéria-prima, máquinas e equipamentos para o processamento 

de polímeros.
• Automação da produção e controle da qualidade.
• Impressão 3D no contexto da manufatura.

Distribuição qualificada e gratuita em todo o Brasil para empresas transformadoras e processadoras de plástico para uso cativo ou forneci-
mento a terceiros. Consumidores de peças e produtos plásticos (indústria automobilística, eletroeletrônica, de embalagens, etc.). Fabrican-
tes e importadores de máquinas, equipamentos, periféricos, matéria-prima e produtos para a transformação do plástico. 

Revista online: www.arandanet.com.br/pi

• Artigos técnicos de origem nacional e internacional 
• Acordo com a revista Kunststoffe - Carl Hanser Verlag, 
Munique - Alemanha
• Informações e notícias sobre as empresas do setor, lançamentos, 
produtos, materiais, aditivos, equipamentos, eventos (cursos, congres-
sos, seminários, conferências).
• Coberturas presenciais e remotas de feiras nacionais (Feiplastic, Plás-
tico Brasil. Interplast, Fispal) e internacionais (K, NPE, Plast Milão).

• Guias com informações detalhadas sobre empresas de transforma-
ção (por injeção, sopro, extrusão, rotomoldagem e termoformação), 
prestadores de serviços e recicladores.
• Guias de fabricantes de máquinas e periféricos (injetoras, extrusoras, 
moinhos, impressoras 3D, etc) e matéria-prima (resinas, aditivos, etc)

Presidente, sócio, diretor ............................................................. 7.084
Gerente ........................................................................................ 3.297
Engenheiro, técnico, operador ....................................................... 296
Supervisor, chefe, coordenador e encarregado ............................ 701
Analista, consultor e projetista ......................................................... 57
Professor, pesquisador, outros ...................................................... 131

Total .......................................................................................... 11.566

Obs.: Os dados incluem os de transformadores que atuam em um ou mais segmentos

Número de empresas que recebem a revista:  11.079



Revistas publicadas
pela Aranda Editora

Pauta Editorial 2020 (1º semestre)

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

Especial: Tendências de cores em plásticos

Artigos técnicos:
- Eletromobilidade: os plásticos e os carros elétricos
- Formulações coloridas para aplicações tecnicamente
sofisticadas

Guias:
- Moldes e matrizes 
- Digitalizadores ópticos 3D
- Transformadores por rotomoldagem 
- Sistemas de medição de cor

Artigos técnicos:
- Tendências digitais na moldagem por injeção
- Reforma de extrusoras visando à redução do consumo 
de energia 

Guias:
- Sistemas de câmara quente (inclui controladores de 
temperatura)
- Agentes de purga
- Fornecedores de plásticos para a área médica
- Equipamentos para reciclagem de resina

Artigos técnicos:
- Termoformação: molde flexível  com pinos permite ajuste 
rápido para pequenos lotes de peças
- Reciclagem de poliamida: pré-tratamento amplia
possibilidades de uso

Guias:
- Robôs
- Fornecedores de compostos
- Guia do in mold labelling (IML)
- Sopradoras

Artigos técnicos:
- Conformação de plásticos e metais para a fabricação 
de estruturas híbridas para carrocerias 
- Soldagem de peças funcionais complexas para a área médica

Guias:
- Injetoras (geral);
- Transformadores por extrusão
- Guia do PVC
- Dosadores e alimentadores de resina

Especial: Fornecedores de resina reciclada

Artigos técnicos:
- Melhoria da qualidade da resina com a aplicação de 

aprendizagem de máquina em extrusoras
- Possibilidades e limitações do uso de ensaios não-

destrutivos na união de plásticos

Guias:
- Guia do PET
- Aditivos e cargas para plásticos



Eventos organizados pela Aranda Eventos

Pauta Editorial 2020 (2º semestre)

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Especial: Transformadores por injeção
                 
Artigos técnicos:

- Monitoramento de temperatura de moldes usando
sensores RFID
- Micromoldagem de resinas bioabsorvíveis contendo 
agentes de expansão
- Basalto como complemento a fibras naturais em 
compostos de PP e termofixos

Guias:
- Máquinas para soldagem de peças plásticas
- Poliuretano (matéria-prima)

Especial: 10º Inventário PI do parque de máquinas 
para transformação

Artigos técnicos:
- Maior produtividade com o uso de aplicativos móveis e 
da Internet da Produção
- Detecção de impurezas durante o acabamento de 
filmes plásticos
- Análise digital de imagens como auxílio à determinação 
da qualidade da mistura de resina

Guias: 
- Bioplásticos
- Redutores para extrusoras

Artigos técnicos:
- Flakes mistos de PET usados na termoformação de 
bandejas resistentes ao calor
- Desenvolvimento de um sistema de dobramento de 
tubos plásticos  

Guias:
- Guia do reciclador (equipamentos, periféricos e aditivos
para reciclagem)
- Sistemas de resfriamento (chillers e torres)

Distribuição: Fispal Tecnologia (São Paulo, SP, 
07 a 10 de outubro)

Edição especial - Interplast 2020

Artigos técnicos:
- Big data no controle: gerenciamento de propriedades
de barreira de filmes por análise de dados
- Otimização de canais quentes usados na produção
de pré-formas de PET

Guias: 
- Máquinas para rotomoldagem
- Movimentação de resina (silos, big bags, descarregadores, 
transportadores pneumáticos)

Distribuição: Interplast – Feira e Congresso de 
Integração da Tecnologia do Plástico (Joinville, SC, de 
03 a 06 de novembro) 

Especial: Transformadores por sopro

Artigos técnicos:
- Reciclagem direta de flakes de PET para a produção
de filmes para contato com alimentos
- Formulação de compostos com nanopartículas sem
a formação de aglomerados

Guias:
- Corantes, pigmentos e masterbatches
- Guia da impressão 3D

Especial: Resinas termoplásticas (commodities e 
plásticos de engenharia

Artigos técnicos:
- Bioplásticos contendo agente retardante de chama 
isento de halogênios
- Injeção em ferramental com núcleo rotativo

Guias:
- Desumidificadores
- Guia da automação na transformação de plásticos
(software, instrumentação e controle, sensores etc)
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Especificações

Prazo para autorização de anúncio: 
Dia 10 do mês anterior ao de capa
Prazo para entrega do material:
Dia 20 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

Publicidade impressa - formatos e preços 

Publicidade online - formatos e preços 

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

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: 3 a 5 inserções = 5%; 6 a 9  inserções = 10%; 
10 ou mais inserções = 15%.

4) Pagamento: 15 dias após a 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.

Medidas do banner: 760 x 100 pixels, 
máximo de 110 Kb jpg/png
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Medidas do banner: 
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