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Conteúdo de qualidade e soluções 
de comunicação e marketing 
para a sua empresa
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2 |  revista Tratamento de Superfície

PRODUTO
A revista TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE é uma publicação da ABTS - Associação 
Brasileira de Tratamentos de Superfície, há 50 anos divulgando produtos, serviços, 
processos e outras informações de interesse para os profissionais do setor. 

Tiragem 12.000 EXEMPLARES
Circulação NACIONAL
Distribuição GRATUITA
Periodicidade BIMESTRAL

ACESSE AS EDIÇÕES DIGITAIS
CLIQUE AQUI

PUBLICAÇÃO EDITORIAL & PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
Somos uma editora especializada em soluções de comunicação e marketing para sua empresa, 
com conteúdo de qualidade. Desenvolvemos projetos editoriais completos, desde a construção das 
primeiras ideias até a publicação. 
Nosso planejamento envolve criação de projetos gráficos, coordenação de pautas, reportagens, 
entrevistas, produção e edição de textos, serviços fotográficos, edição de imagens, diagramação, 
editoração eletrônica, pré-impressão e comercialização de espaços publicitários.

EDIÇÃO ONLINE 
www.b8comunicacao.com.br

www.abts.org.br

https://b8comunicacao.com.br/tratamento-de-superficie/
https://b8comunicacao.com.br/tratamento-de-superficie/
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3 |  revista Tratamento de Superfície

SETORIZAÇÃO INDUSTRIAL
ÁLCOOL usinas
AERONÁUTICA construção • manutenção
ARMAZENAGEM E TRANSPORTES artefatos metálicos • transportes especializados 
• revestimentos anticorrosivos  • reservatórios • embalagens
AUTOMOBILÍSTICA autopeças • componentes para veículos • montadoras
CONSTRUÇÃO CIVIL esquadrias metálicas • fechaduras • ferragens • metais 
sanitários
CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA estrutura metálica • cobertura metálica
CONTROLE DE QUALIDADE aparelhos • instrumentos • laboratórios • serviços
DECORATIVA bijuterias • óticas • acessórios: ornamentos, relojoaria, luminárias
DUAS RODAS bicicletas • motocicletas • acessórios
ELETROELETRÔNICA E INFORMÁTICA eletrodomésticos • componentes: circuitos 
impressos
METALMECÂNICA alumínio • trefilação de metais • ferramentas • fundições • 
máquinas-ferramentas e acessórios • elementos de fixação • siderúrgicas
NAVAL construção • manutenção
PETROLÍFERA refinação de petróleo • petroquímica • plásticos
REFRIGERAÇÃO • AR CONDICIONADO equipamentos • componentes
TRATAMENTO DE EFLUENTES consultoria • projetos, máquinas • equipamentos • 
instalações
TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE máquinas • equipamentos • componentes • 
processos • produtos químicos: empresas com produção cativa e prestadores de 
serviços produtivos • técnicos

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
Sudeste 84,30%
Sul 12,80%
Nordeste 1,55%
Norte 0,95%
Centro-Oeste 0,40%

PERFIL DO LEITOR
Profissionais especializados na área, 
responsáveis pela especificação e com poderes 
de decisão.
Distribuição por ramo de atividade
Produção 24%
Laboratório 22%
Engenharia Industrial 21%
Diretoria 16%
Controle de Qualidade 8%
Manutenção 6%
Outras 3%

ÍNDICE DE LEITURA
Média por exemplar 3,4 leitor
Média qualificada por edição 40.800 leitores

INFORMAÇÕES GERAIS
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4 |  revista Tratamento de Superfície

Janeiro e Fevereiro
PINTURA | EQUIPAMENTOS, PRÉ-TRATAMENTO, 
TINTAS E REPINTURA

Março e Abril
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

Maio e Junho
PROCESSOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
PARA TRATAMENTO  DE SUPERFÍCIE 
GALVANOPLASTIA E PINTURA

Julho e Agosto
SUSTENTABILIDADE
MEIO AMBIENTE E ENERGIA
REUSO DE ÁGUA

Setembro e Outubro
MERCADO DECORATIVO

Novembro e Dezembro
PROCESSOS, PROJETOS, SERVIÇOS E CONTROLE DA 
QUALIDADE PARA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E PINTURA

Autorização | Envio da Arte 25.2.2019
Circulação 11.3.2019

6 EDIÇÕES 
IMPERDÍVEIS 

EM 2019

edição

213

edição

214

edição

215

edição

216

edição

217

edição

218

Autorização | Envio da Arte 25.4.2019
Circulação 10.5.2019

Autorização | Envio da Arte 25.6.2019
Circulação 10.7.2019

Autorização | Envio da Arte 26.8.2019
Circulação 10.9.2019

Autorização | Envio da Arte 25.10.2019
Circulação 11.11.2019 

Autorização | Envio da Arte 12.12.2019
Circulação 13.11.2019

ANUNCIE SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS 
A revista Tratamento de Superfície é único veículo de comunicação 
ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO de superfície e fique visível para os 
tomadores de decisão do segmento.

Pauta 2019
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5 |  revista Tratamento de Superfície

 ESPAÇO FORMATO (cm)

 1 página 21,0 x 28,0 

 1/2 página 20,0 x 13,0 (horizontal)

 1/2 página 9,5 x 27,0 (vertical)

 1/3 página 20,0 x 9,0 (horizontal)

 1/3 página 6,0 x 27,0 (vertical)

 1/4 página 9,5 x 13,0 

 1/6 página 6,0 x 13,0 (vertical)

 1/8 página 9,5 x 6,5 (horizontal)

 CAPAS FORMATO (cm)

 segunda      21,0 x 28,0 

 terceira 21,0 x 28,0 

 quarta 21,0 x 28,0 

Anúncios com posição determinada: 20% de acréscimo

1 página

1/2 página 
horizontal

1/2 página 
vertical

1/4 página 
vertical

1/3 página 
horizontal

1/3 página 
vertical

1/6 página 
vertical

1/8 página 
horizontal

página dupla

Tiragem 12.000 EXEMPLARES
Circulação NACIONAL

Distribuição GRATUITA
Periodicidade BIMESTRAL

EDIÇÃO ONLINE 
www.b8comunicacao.com.br

www.abts.org.br

SANGRIA | PÁGINA DUPLA, CAPAS E 1 PÁGINA
Recomendamos que a arte deve ultrapassar o limite do formato final 
em pelo menos 0,5 cm em cada extremidade, evitando assim o corte 
de informações.

MARGEM DE SEGURANÇA | TODOS OS ANÚNCIOS
Recomendamos que esta área de segurança esteja de 1 a 0,7 cm 
para dentro de cada extremidade. Onde os objetos e textos precisam 
estar contidos, exceto o fundo o qual precisa estar sangrado. 

1 página

0,7 a 1 cm margem de segurança

21 x 28 cm página

0,5 de sangria 22 x 29 cm página

PROGRAME OS ANÚNCIOS DA SUA EMPRESA E 
APROVEITE AS CONDIÇÕES ESPECIAIS
Solicite a tabela de preços para veiculação na mídia impressa da revista 
Tratamento de Superfície
b8comercial@b8comunicacao.com.br

mailto:b8comercial%40b8comunicacao.com.br?subject=Veicula%C3%A7%C3%A3o%20na%20revista%20Tratamento%20de%20Superf%C3%ADcie


Conteúdo de qualidade e soluções 
de comunicação e marketing 
para a sua empresa

www.b8comunicacao.com.br

11 3641.0072
11 3835.9417

b8comercial@b8comunicacao.com.br Rua João Batista Botelho, 72
05126-010.São Paulo.SP


