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Editora Butiá
Agência especializada em informação  
e inteligência de mercado na área de gestão  
de riscos e seguros corporativos no Brasil. 
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Site, newsletter e revista
A Risco Seguro Brasil foi criada em 2015 com o objetivo de 
fornecer informações e análises consistentes e confiáveis a um 
setor altamente especializado e com forte crescimento no Brasil. 
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Fim do monopólio amplia  
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Caso não queira mais receber esta newsletter  
responda para redacao@riscosegurobrasil.com.br.

Siga-nos nas redes sociais
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Público-alvo
Risco Seguro Brasil se preocupa em ter foco em seu  
público-alvo, tendo construído um cuidadoso mailing  
de profissionais de risco e de seguros corporativos.
São cerca de 1.700 endereços físicos para entrega da revista 
e outros 1.600 endereços de e-mail para envio da newsletter. 
O site atrai todos os meses em torno de 2.100 visitantes 
únicos. E nossa rede no Linkedin conta com mais de 500 
seguidores*, permanentemente atualizados por meio de 
compartilhamento de nosso conteúdo.

*Entre seguidores da página corporativa e do editor.
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MAILING

POR ATIVIDADE

Empresas 55%

Seguradoras  

13%
Entidades de Classe  

3%

Corretoras 

1%
Resseguradoras  

13%
Advocacia  

15%

TOTAL 
1.700

POR CARGO Gerente

28%

Presidente/CEO

7%

Superintendente/
Head

6%

Coordenador

3%

Vice-presidente

2%

Outros 21%

POR REGIÃO

São Paulo

57%

Rio de  
Janeiro

13%Paraná

13%

Outros  
estados

12%

Outros  
países

1%

Diretor/sócio 33%
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Website
O site www.riscosegurobrasil.com.br reúne as informações mais 
importantes do Brasil e do exterior sobre gestão de risco e 
seguros corporativos.
Média de 31 novas publicações todos os meses.
5.000 pageviews e 2.100 usuários únicos mensais
Picos de 14 minutos de duração de sessão e média de 2’25” 
por usuário.*

*Fonte: Google Analitics.
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Anúncio web

Tabela de preços

 1 semana  2 semanas 3 semanas 4 semanas

Superbanner R$ 5 mil R$ 6 mil R$ 7,3 mil R$ 8,6 mil

Banner Retângulo  

Vertical (300 x 600) R$ 4,3 mil R$ 5,1 mil R$ 6,3 mil R$ 7,6 mil

Banner Quadrado  

(300 x 250) R$ 3,3 mil R$ 3,9 mil R$ 4,8 mil R$ 5,8 mil

Banner Selo (300 x 100) R$ 2,6 mil R$ 3,1 mil R$ 3,8 mil R$ 4,5 mil
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Newsletter

A newsletter de RSB é enviada às  
quintas-feitas para uma lista de 1.600 e-mails, 
destacando os principais temas de gestão de 
riscos e seguros corporativos.
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Anúncio Newsletter

* Preço de cada anúncio publicado.

 1 edição 3 edições* 5 edições* 7 edições*

Newsletter R$ 2,5 mil R$ 2,25 mil R$ 2,12 mil R$ 2 mil

90
 p

x

728 px

Banner horizontal
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Revista
Mensal, 24 páginas, distribuição dirigida.
Reportagens e análises especiais sobre os temas mais 
importantes e atuais de gerência de riscos e mercado de 
seguros corporativos. Seções fixas com artigos de opinião 
de especialistas, raio X de mercado, panoramas setoriais, 
atualização regulatória e o que há de novidade ao redor do 
mundo neste setor.
Publicação colorida em papel couchê 90 g/m2.
Dimensão: 27 cm de largura (fechada) por 37 cm de altura.
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Tabela de preços

A Risco Seguro Brasil oferece uma política de descontos  
que privilegia a frequência dos anúncios.

* Preço de cada anúncio publicado.

 1 edição 3 edições*  5 edições*  7 edições* 

Página dupla R$ 30 mil R$ 27 mil R$ 25,5 mil R$ 24 mil

Contracapa R$ 18 mil R$ 16,2 mil R$ 15,3 mil R$ 14,4 mil

Página 2 e 3a capa R$ 17 mil R$ 15,3 mil  R$ 14,45 mil R$ 13,6 mil

Página indeterminada R$ 16 mil R$ 14,4 mil R$ 13,6 mil R$ 12,8 mil

1/2 página R$ 8 mil R$ 7,2 mil R$ 6,8 mil R$ 6,4 mil

1/4 de página R$ 4 mil R$ 3,6 mil R$ 3,4 mil R$ 3,2 mil

Lateral e rodapé R$ 3 mil R$ 2,7 mil R$ 2,55 mil R$ 2,4 mi

Rodapé na capa R$ 8 mil R$ 7,2 mil R$ 6,8 mil R$ 6,4 mil

Anúncio impresso
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Conteúdo
A revista Risco Seguro Brasil foca em informações, análises e artigos 
aprofundados sobre temas da área, destacando reportagens especiais sobre 
questões importantes e atuais para o setor, como seguro D&O, ambiental, 
riscos cibernéticos, cadeia de suprimentos, programas globais, interrupção 
de negócios, entre outros.
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Projetos especiais
O setor abriga vários temas que podem ser tratados por 
meio de projetos especiais, sejam eles em formato digital ou 
impresso de guias, white papers, comunicações dirigidas etc.

Todos os produtos podem ser trabalhados com nossa base  
de mailing, de forma a maximizar a audiência.

Exemplos de cobertura: seminários e eventos, detalhamento 
de produtos, análise de mercado de linhas de seguros etc.

Teremos prazer em conversar sobre as possibilidades  
mais interessantes para cada área.
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Oscar Röcker Netto 
(+55 41) 8438-1828

oscar@riscosegurobrasil.com.br

comercial@riscosegurobrasil.com.br


