
Informações e notícias sobre as empresas da área, lançamentos, novos produtos, artigos técnicos, guias setoriais (ferramentarias, usi-
nagem para terceiros, fabricantes de máquinas, software etc.), coberturas prévias de feiras e congressos nacionais e internacionais (EMO, 
Expomafe, Feimec, Feimafe, IMTS, etc.).

Presidente, sócio e diretor  ...................................................................................................................................................................................... 7.542
Gerente .................................................................................................................................................................................................................... 2.154
Supervisor, chefe, coordenador e encarregado ..................................................................................................................................................... 1.205
Engenheiro e cnico ................................................................................................................................................................................................. 1.963
Professor, pesquisador e outros ................................................................................................................................................................................. 287

Total ................................................................................................................................................................................................................... 13.151

Usinagem para terceiros ............................................................................................................................................................................ 3.684
Ferramentarias de mercado (estampos, moldes, matrizes, ferramentas especiais, dispositivos etc.) ..................................................... 1.281
Acessórios, componentes e ferramentas para máquinas-ferramenta ...................................................................................................... 1.936
Automobilística e autopeças ......................................................................................................................................................................... 934
Defesa .................................................................................................................................................................................................... ...... 187
Eletroeletrônicos domésticos ........................................................................................................................................................................ 298
Equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares ..................................................................................................................................195
Ferro, aço e não ferrosos (distribuidores, centros de serviços, revendedores) ........................................................................................... 201
Hidráulica e pneumática .............................................................................................................................................................................. 193
Indústrias aeronáutica, naval e ferroviária .................................................................................................................................................. 346
Instituições de ensino e pesquisa industrial ................................................................................................................................................ 126
Máquinas e implementos agrícolas e rodoviários ......................................................................................................................................... 541
Máquinas em geral .................................................................................................................................................................................... 983 
Material elétrico, eletrônico e comunicações ............................................................................................................................................... 234
Metalurgia .................................................................................................................................................................................................... 348
Outros segmentos ...................................................................................................................................................................................... 305

Total ...................................................................................................................................................................................................... 11.792

A revista MÁQUINAS E METAIS é uma publicação especializada em processos de 
usinagem de metais. Aborda também a automação da usinagem, o gerenciamento 
da manufatura e o controle da qualidade, entre outros temas relacionados com o 
chão de fábrica.

Linha editorial

Área de cobertura

Acordo Editorial

Circulação

Perfil (base: 2021 - média)

Leitores

Empresas

- Usinagem
- Gerenciamento, preparação e utilização de ferramentas de corte
- Medição e controle
- Automação da usinagem
- Gerenciamento da manufatura

WB Werkestatt + Betrieb - Carl Hanser Verlag, Alemanha

Distribuição qualificada e gratuita em todo o Brasil para empresas 
nas quais a usinagem representa a maior parte das atividades no 
chão de fábrica.
 
Revista online: www.arandanet.com.br/mm

Número de empresas que recebem a revista .................................................................................................................................... 17.687

Leitores newsletter MM Giro Rápido ..................................................................................................................................................... 4.536



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.
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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 revista online - formatos e preços por inserção 

Especificações

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

Pauta Editorial 2022

Abr 

Ago

Jun

Set

Out

Nov

Cobertura prévia da Feimec – Feira Internacional da 
Mecânica (São Paulo, SP, 3 a 7 de maio)
Prévia da Biemh – Bienal da Máquina Ferrramenta 
(Bilbao, Espanha, 13 a 17 de junho)

Guias
Fresas de ponta esférica
Eletroerosão por penetração

Distribuição: Feimec 3.000 exemplares

Cobertura prévia da IMTS – 
Feira Internacional da Máquina-ferramenta (Chicago, 
EUA, 12 a 17 de setembro)
Prévia da Bimu – Feira Internacional da Máquina-ferra-
menta Itália (Milão, Itália, 12 a 15 de outubro)

Guias
Fresas de topo reto
Tornos verticais convencionais e CNC

Balanço da Feimec – Feira Internacional da Mecânica

Guias
Empresas prestadora de serviços de usinagem para 
terceiros
Skimmers

Cobertura prévia da Intermach – 
Feira da Máquina-ferramenta (Joinville, SC, 13 a 16 
de setembro)

Guias
Rebolos diamantados
Lubrificantes e equipamentos para lubrificação

Guias
Tornos horizontais CNC
Fixação de ferramentas HSC

14º Inventário brasileiro da máquina-ferramenta

Guias
Machos para rosquear
Cabeçotes automáticos para mandrilar e facear



Aranda Editora Técnica e Cultural Ltda
Al. Olga 315 - 01155-900 São Paulo SP
Tel.: (+55 11) 3824-5300
comercial-mm@arandanet.com.br
www.arandanet.com.br

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: Luci Sidaui - (11) 98486-6198 - luci@arandaeditora.com.br

Produtos 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: 17.500 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

- Logo da empresa nos 
materiais de divulgação e durante a 
transmissão
- Link para o site da empresa na descrição 
do video e chat 
Valor por cota: R$ 5.000,00

MM Webinar 
Patrocínio do evento

Webinars - Eventos ao vivo

Aranda Business Webinar 
Divulgação de marcas, produtos e soluções

- Conteúdo e roteiro elaborados pelo cliente
- Duração: 60/70 minutos
- Mailing de inscritos para o cliente (nos 
critérios da LGPD)
Valor: R$ 12.000,00 

- Conteúdo de Marca: (texto enviado pelo cliente
máximo 4.000 caracteres)
Valor por publicação:
R$ 2.800,00


