
PIRACICABA 



Toda a força do agronegócio regional reunida em uma página especial 

construída pela equipe do G1, portal líder em audiência na categoria 

de notícias. 

 

A  ESTAÇÃO AGRO REGIONAL Piracicaba integra conteúdos relevantes 

ao universo agro, tais como inovações tecnológicas, tendências do 

agrobusiness local, impactos de políticas agrícolas nacionais, 

exportação, cotações, seminários, feiras.  

 

Uma excelente oportunidade para as marcas se destacarem dentro do 

cenário do protagonista do crescimento econômico nacional! 

ESTAÇÃO AGRO REGIONAL 

C A M  

1 mês a definir 

OPORTUNIDADES COMEMORATIVAS 

25.02 – Dia do Agronegócio 

15.04 – Dia Nacional do Solo 

10.05 – Dia do Campo 

22.05 – Dia do Apicultor 

25.05 – Dia di Trabalhador Rural 

28.07 – Dia do Agricultor 

08.06 – Dia do Citricultor 

25.08 – Dia do Feirante 

28.08 – Dia da Avicultura 

09.09 – Dia do Veterinário 

21.09 – Dia do Fazendeiro 

12.10 – Dia do Engº Agrônomo 

14.10 – Dia da Pecuária 

05.12 – Dia Mundial do Solo 
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18-24 25-34 35-44 45 a 54 55-64 65+

FAIXA ETÁRIA (%) 

SEXO (%) 

53 47 

D o s  u s u á r i o s  d o  G 1  P I R A C I C A B A  ( 5 ) :  

806.772 
usuários 

 

1.440.345 
visualização de páginas 

É o número de 

estabelecimentos 

agropecuários em Piracicaba (1) 

+600 47% 
Utilizam a internet de forma 

primária quando necessitam 

de informação (3) 

Foi o número de sessões 

realizadas no G1 

Piracicaba em 2018 (4) 

12 

milhões 
R$ 164 mil 

É o valor do PIB 

correspondente a 

agropecuária em Piracicaba (2). 

HÁBITOS DE CONSUMO E PERFIL 



CROSS MÍDIA 
I n t e r n e t  s i t e s  G l o b o  

Cotas Propriedade Site Formatos 
Diversos / Banner 

Contextualizado 
Dispositivo Local Segmentação 

Faixa Horária 

(horas/dia) 

Unidade  

de venda 

Período 

(dias) 

Entrega 

estimada 

Entrega 

determinada 
Visibilidade 
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Patrocínio 

ESTAÇÃO AGRO 

REGIONAL no G1 

Piracicaba 

Maxiboard 1 

- 

Desktop Home 

- 24h CPM 30 310.000 - 50% 

Billboard 2 Desktop Home 

Retângulo 1 Desktop e Mobile Home 

Retângulo 2 Desktop e Mobile Home 

Retângulo Superior Desktop e Mobile Internas 

Billboard Matéria Desktop Internas 

Retângulo Mobile Matéria Mobile Internas 

Retângulo Mobile 1 Mobile Home 

Native Feed Desktop e Mobile Home e Internas 

Mídia de 

Divulgação 

G1 Piracicaba Diversos** 

- 

Desktop e Mobile Home e Internas - 

24h CPM 30 - 

85.000 10% 

G1 Nacional SP Diversos*** Desktop e Mobile Home e Internas Geo* 99.000 10% 

G1 Piracicaba Banner Contextualizado 

Billboard Matéria e 

Retângulo Mobile 

matéria 

Desktop e Mobile Internas - 70.000 10% 

*Geolocalização em Piracicaba/SP.    

**Mídia de divulgação G1 Piracicaba = Retângulo 1, Billboard Matéria e Retângulo Mobile Matéria.  

*** Mídia de Divulgação no G1 Nacional = Retângulo 2 e Billboard Matéria, Retângulo Mobile Matéria. 



ESQUEMA COMERCIAL 

Hospedagem da 

Página Especial 
G1 Piracicaba 

Período de Veiculação 1 mês a definir 

Cota 2 

Mídia de Internet R$ 4.600,00 

Produção de Internet R$ 1.750,00 

Valor Total R$ 6.350,00 



• Preço fixo.  

• Prazo de comercialização desse projeto: 45 dias úteis antes da data da efetiva publicação da página especial. 

• A publicação desta página especial está condicionada à comercialização da cota de patrocínio. A mídia de internet será administrada pela EPTV internet através de sua OPEC DIGITAL.  

• O uso da marca do projeto deve ser submetido à avaliação e autorização por escrita feita pelo Departamento de Marketing da EPTV.  

• Valores pagos à EPTV/G1:  

  Mídia de internet: 15 d.f.m e para o registro desta prestação será emitida uma nota fiscal. 

  Produção de Internet: 15 d.f.m, respeitando as datas disponíveis no sistema. Sobre o valor de produção de internet não incidirá comissão de agência e nem desconto. 

• Pós-venda: o cliente receberá um relatório, após o final da veiculação, a ser desenvolvido pelo Departamento de OPEC DIGITAL da EPTV Internet. 

• (1) Dados do IBGE referentes ao último ano de análise (2017) 

• (2) Dados do IBGE referentes ao último ano de análise (2016) 

• (3) KANTAR IBOPE MEDIA - BR TG 2018 II (2018 1s) - RM Campinas v1.0(Domicílios) - Copyright TGI LATINA 2018 

• (4) G1 Piracicaba | Google Analytics | De Jan. a Dez. de 2018 

• (5) Google Analytics | Média Fev. Mar. Abr. 2019 

 

• DOS MATERIAIS 

• A produção dos formatos da mídia de divulgação deste projeto será de responsabilidade da equipe EPTV Internet.  

• Para a produção da mídia de divulgação, a agência/cliente enviará logomarca com fundo transparente, formato vetorial (Illustrator CS, .ai) ou Bitmap (Photoshop CS, .psd) com fundo claro/escuro 

e vertical/horizontal, encaminhando também o manual de aplicação da referida marca  para a produção dos formatos acima indicados. 

• A mídia de divulgação direciona o internauta para a página especial do projeto.  

• O prazo de implementação dos formatos é de 5 dias úteis após o recebimento da logomarca/material.  

• A produção dos formatos de mídia de patrocínio e/ou apoio desta página especial será de responsabilidade do cliente/agência. Os formatos estão especificados em 

http://anuncie.globo.com/redeglobo/formatos/index.html  . Serão aceitos apenas materiais produzidos em formatos de imagem (.jpg ou .gif) ou em HTML5. 

• A mídia de patrocínio direciona o internauta ao site do patrocinador.  

• O prazo de validação dos formatos enviados pelo cliente/agência, pela equipe da EPTV Internet, é de 1 dia útil após o recebimento da material. A peça deverá ser enviada com 3 dias úteis de 

antecedência à data de sua veiculação para se prevenir da necessidade de algum ajuste técnico.  

 

• ENVIO E PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

• Para o envio de logomarca/material ou dúvidas sobre os prazos de implementação, consulte a Equipe de Operações Comerciais de Internet em: opec.digital@eptv.com.br 

 

OBSERVAÇÕES 



• DISPOSIÇÕES GERAIS 

• O fornecimento de conteúdo para o desenvolvimento e atualização da página especial é de responsabilidade da Equipe EPTV Internet.  

• A EPTV Internet reserva-se o direito de proceder alterações na estrutura do conteúdo dos sites ao longo do ano, e, eventualmente, substituições nos formatos 

originalmente previstos no plano de inserções. Em nenhum caso haverá prejuízo na entrega comercial para o anunciante. A entrega estimada de impressões 

referente ao Cross Mídia internet tem como base a  análise histórica de audiência de páginas especiais similares anteriormente publicados em nossos sites. 

Portanto, o volume de entrega estimada prevista no plano comercial pode variar de acordo com a audiência real da página deste projeto no período de sua 

publicação.  

• A disponibilidade da entrega comercial, formatos, propriedades e preços estão sujeitos à consulta no momento da aprovação do plano. 

• O pagamento da veiculação da presente página especial será feito em 15 dfm e para o registro desta prestação será emitida uma fatura.  

•  Para o pagamento da produção de internet  desta  página especial será emitida uma nota fiscal.  

 

• CONSIDERAÇÕES GLOBO.COM 

• A assinatura do PI pelo ANUNCIANTE ou AGÊNCIA obriga as partes e seus sucessores, a qualquer título, tanto aos termos do próprio PI quanto aos termos e 

condições estabelecidos no Manual de Práticas Comerciais da Globo.com. Custos estimados de produção orçados à parte, sendo total responsabilidade do cliente. 

Sobre este valor não há negociação, comissão da agência e descontos.  A criação de um projeto especial deve ser firmada sob a parceria entre veículo, agência e 

anunciante. Os formatos publicitários não contemplados no plano comercial poderão exibir anúncios de outros clientes, mesmo que sejam do mesmo segmento do 

patrocinador do projeto. 

OBSERVAÇÕES 



Saiba mais em negocios.eptv.com.br  ou 

baixe o App EPTV Negócios: 

MARKETING | EPTV CAMPINAS 

marketing.sca@eptv.com.br 

(16) 3776-6555 

https://itunes.apple.com/br/app/eptv-neg%C3%B3cios/id1163839812?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comercial.eptv

