
• 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 (Feimec, Mecânica, 

Feimafe, Feinox, Tubotech) e internacionais (Euro Blech, Fabtech, 
Lamiera, Welding Essen, Wire and Tube).
• Guias de prestadoras de serviços para terceiros (estamparias, tra-
tamento de superfície, corte e dobra, etc).
• Guias de fornecedores de laminados planos, tubos, máquinas para 
corte, conformação e soldagem, equipamentos para pintura, entre 
outros.

Diretor ....................................................................................... 6.542
Engenheiro, técnico e operador .................................................. 657
Gerente .................................................................................... 2.915

Presidente, proprietário ............................................................. 689
Professor, pesquisador, outros .................................................. 193
Supervisor, chefe, coordenador e encarregado ........................ 768
Total ....................................................................................... 11.764

Alimentos e bebidas .................................................................... 203
Autopeças .................................................................................... 854
Caldeirarias (equipamentos e serviços) ...................................... 465
Chapas e tubos metálicos (fabricantes, distribuidores, centros de 
serviços, revendedores) .............................................................. 401
Construção civil (construtoras, estruturas, equipamentos, produtos, 
etc.) .............................................................................................. 269
Cozinhas industriais .................................................................... 107
Corte e dobra de chapas para terceiros ................................... 1.422
Defesa ........................................................................................... 89
Eletroeletrônicos de uso doméstico ............................................ 181
Embalagens metálicas .................................................................. 93
Estaleiros (naval, fluvial - aço e alumínio) .................................. 137
Estamparias ............................................................................... 1024
Ferramentarias/Matrizarias ......................................................... 356
Fitness ........................................................................................... 61
Hospitalares, médicos, odontológicos e veterinários (equipamentos 
e produtos) .................................................................................. 396
Instituições de ensino e pesquisa industrial ................................ 126

Máquinas e implementos agrícolas, de terraplenagem e fora de 
estrada ...................................................................................... 745
Máquinas em geral .................................................................... 529
Máquinas, acessórios e equipamentos para corte e confor-
mação ............................................................................. 1.452
Material elétrico, eletrônico e de telecomunicações .................. 687
Montadoras (automóveis, caminhões, ônibus, motocicletas, 
bicicletas) ................................................................................... 114
Móveis em geral ......................................................................... 198
Movimentação de materiais ....................................................... 162
Pintura (cabines, estufas) ............................................................ 75
Segurança operacional (EPI, sistemas para máquinas) ............. 36
Transporte (aeronáutica, ferroviária, naval) ............................... 198
Tratamento de superfícies - insumos, produtos e serviços (galvano-
plastia, limpeza, pintura) ............................................................. 211
Tratamento do ar e da água ......................................................... 93
União e soldagem - insumos, máquinas e serviços .................. 158
Utensílios domésticos ................................................................ 193
Total ....................................................................................... 11.035

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, galvano-
plastia e pintura.

Linha editorial

Área de cobertura

Circulação

Perfi l (base: 2021 - média)

Leitores

Empresas

• 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 (estamparias, caldeirarias, 
corte e dobra, soldagem, pintura, galvanoplastia, etc.)

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

Total Geral  ......................................................................................................................................................................................... 17.402

Leitores newsletter CCM ....................................................................................................................................................................... 5.638



Contatos para publicidade
MG: Oswaldo Christo - (31) 3412-7031 (31) 99975-7031 - oadc@terra.com.br 
PR/SC: Romildo Batista - (41) 3501-2489  (41) 99728-3060 - romildoparana@gmail.com
RJ/ES:  Guilherme Carvalho - (11) 98149-8896  (11) 98149-8896 - guilherme.carvalho@arandaeditora.com.br
RS: Maria José Silva - (11) 2157-0291  (11) 98179-9661 - mjsdarelli@hotmail.com
SP e demais estados: Dora Bandelli - (11) 95327-6608 dora.bandelli@arandaeditora.com.br 
Luci Sidaui - (11) 98486-6198 - luci@arandaeditora.com.br    Mário Tobias - (11) 94744-1104 - mario.tobias@arandaeditora.com.br
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 R$ 6.875,00 R$ 5.530,00 R$ 4.468,00 R$ 4.468,00

R$ 3.890,00 R$ 3.890,00 R$ 2.337,00 R$ 1.650,00

Prazo para autorização de anúncio: 
Dia 10 do mês anterior ao de capa
Prazo para entrega do material:
Dia 20 do 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 - formatos e preços por inserção, edição digital

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: 17.400  e-mails

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

Newsletter da edição

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

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

Cláusulas integrantes da tabela
1) Os preços acima estão expressos em REAIS e são válidos para uma inserção.
2) Desconto de frequência: 3 a 5 inserções = 5%; 6 a 9 inserções = 10%; 10 ou mais inserções = 15%.
3) Pagamento: 15 dias após a publicação.
4) Os preços constantes desta tabela referem-se apenas à veiculação de um anúncio e não incluem outros fornecimentos, tais como: 
criação, produção, provas, etc. Tais serviços são de responsabilidade do anunciante e 
devem ser entregues à editora no prazo estipulado.
5) Anúncios com formatos diferentes ou com posição determinada estão sujeitos a consulta prévia e seus preços serão calculados sepa-
radamente.




