
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: 2020 - 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
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Pauta Editorial 2021 (2º semestre)
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Especial: 
Impressão 3D no ambiente industrial + guia da manufatura 
aditiva

Artigos técnicos:
Resolução de problemas na reciclagem mecânica de emba-
lagens flexíveis multicamadas
Comparação entre reciclagens física e química dos plásticos 
prognóstico da qualidade das peças moldadas

Guias: 
Componentes e acessórios para moldes
Aditivos e cargas
Serviços de moagem

Especial: 
Periféricos: conexão e integração

Artigos técnicos:
Fabricação de ferramental para termoformação em algumas 
horas 
Sensores de pressão no interior do molde permitem 
prognóstico da qualidade das peças moldadas

Guias: 
Bioplásticos
Agentes de purga 

Especial: 
Masterbatches, corantes e pigmentos + guia do setor

Artigos técnicos: 
Nanoestruturas porosas substituem pigmentos brancos
Manufatura aditiva e ferramental híbrido combinados com 
moldagem convencional

Guias:
Detectores de furos em frascos
Trocadores de tela para extrusoras

Especial: 
Extrusoras 4.0 + guia de extrusoras

Artigos técnicos:
Materiais mais eficientes para termoformação
Estruturas superficiais que garantem a ancoragem de filmes
em chapas orgânicas 

Guias: 
Transformadores por sopro
Unidades de injeção de gás

Especial Pesquisa:
Resinas termoplásticas

Artigos técnicos:
Processo Skinmelt permite aumento do teor de reciclados na 
fabricação de peças plásticas 
Revestimento nanoestruturado para ferramental ajuda a 
reduzir a força de desmoldagem

Guias:
Rotâmetros e medidores de fluxo
Dosadores de resina
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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.

Banner: 760 x 100 pixels
Valor: R$ 2.000,00 por disparo

Conteúdo de marca (publieditorial):
Valor: R$ 3.000,00 por disparo 

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

Newsletter semanal

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)

Home page

GuiasArtigos técnicos / Notícias

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