
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.

Perfi l (base: 2020 - 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
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GUIAS:      FERRAMENTAS PARA DOBRADEIRAS             ESTUFAS PARA ELETRODOS

Pesquisa

Os fornecedores 
de digitalizadores 
ópticos

Estudo analisa a 
estampagem a quente 
no processamento 
de chapas grossas

Como o diagnóstico
em linha permite

evitar a ocorrência de
defeitos de soldagem
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GUIA:    FERRAMENTAS PARA GUILHOTINAS E LINHAS DE CORTE

Os prestadores 
de serviços 
de corte a 
plasma e 
oxicorte

Estudo testa a 
conformabilidade de 
aços de alta resistência 
via ensaio de expansão 
de furos

Revestimento à
base de pós

metálicos aumenta a
resistência ao desgaste

de componentes
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GUIA:   TOCHAS E ALIMENTADORES DE ARAME

Estudo caracteriza
juntas de chapas 
de aço DP600 
soldadas a ponto

Análise detecta
a causa de falhas

por corrosão em tubos
de caldeiras

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
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 R$ 10.668,00 R$ 8.531,00 R$ 6.960,00 R$ 6.960,00

R$ 5.112,00 R$ 5.112,00 R$ 3.544,00 R$ 2.530,00

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:
Segunda quinzena do mês de capa

Publicidade impressa - formatos e preços por inserção 

Publicidade online - formatos e preços 

Medidas do banner: 760 x 100 pixels, 
máximo de 110kb jpg/png
Valor: R$ 2.500,00 por disparo 
(dois disparos por mês)
Base: 15.000 e-mails

Medidas do banner: 
240x400pixels
Máximo de 50kb jpg/png

Newsletter quinzenal

Banner lateral Banner superior / rodapé

Banner Superior

Valor Superior: R$ 1.900,00
Valor Rodapé: R$    980,00
(30 dias)

Valor: R$ 380,00 (30 dias)
R$ 3.800,00 (1 ano).

Home Page

GuiasArtigos Técnicos / Noticias

Medidas do banner:
web - 1170x115px (png/jpg)
mobile - 330x110px
máximo 100kbValor: R$ 1.500,00 (30 dias)

Vídeo Patrocinado

Valor: R$ 2.500,00 / mês

Banner modular: 
240 x 240 pixels, 
máximo de 20 Kb jpg/png
Valor: R$ 230,00  (30 dias)

Banner completo: 
240 x 480 pixels, 
máximo de 50 Kb jpg/png
Valor: R$ 380,00 (30 dias)

Medidas do banner: 
web - 1170x115px (png/jpg)
mobile - 330x110px
máximo 100kb

Especificações


