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IN THE MINE é uma publicação dirigida à indústria de mineração e agregados. É uma revista que associa a 

tecnologia à experiência de campo dos profissionais envolvidos na atividade. Todo o ciclo de produção mineral 

da sondagem ao embarque final dos produtos é objeto de interesse de IN THE MINE. 

Publicação da Facto Editorial, IN THE MINE é, sobretudo, uma revista de conteúdo, reunindo consultores e 

uma equipe de jornalistas especializados com mais de 30 anos de experiência no mercado de mineração, 

equipamentos, metalurgia, tecnologia da informação, legislação mineral e recursos humanos. Ao mesmo 

tempo, a divulgação das políticas de meio-ambiente, relacionamento com a comunidade e treinamento de 

pessoal, tem destaque central na pauta da revista. 

IN THE MINE é uma publicação voltada aos profissionais que buscam na tecnologia as alternativas para 

aumentar a eficiência da atividade mineral, com o aumento da produtividade e redução dos custos 

operacionais. IN THE MINE que, há mais de uma década, lançou um novo conceito de comunicação e 

linguagem dentre as publicações voltadas ao setor mineral, inova mais uma vez. Completamente ambientada 

na era das redes sociais, transformou seu próprio website em referência de conteúdo que, da mídia impressa, 

ganhou escala e repercussão em todas as principais redes sociais.
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PERFIL EDITORIAL

46%
Mineradoras e 

produtores de 

agregados

3%
Fundações, institutos,

entidades de 

classe e órgãos 

governamentais

17%
Construtoras, empresas 

de consultoria e 

engenharia de projetos 

e montagem industrial

2%
Universidades e instituições 

de ensino e pesquisa

4%
Empresas especializadas em 

pesquisa mineral e geologia

5%
Empresas de consultoria técnica 

ambiental e profissionais afins

3%
Prestadores de serviços (análise de materiais, 

manutenção, segurança, finanças, etc.)

7%
Siderúrgicas

12%
Montadoras e locadores de 

veículos pesados e fabricantes de 

equipamentos

1%
Agências de publicidade e 

assessorias de imprensa

DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA
PERFIL DO NOSSO LEITOR

POR CARGO

48% Presidentes e Diretores

41% Gerentes e Supervisores

11% Outros profissionais

POR DEPARTAMENTO NAS 
MINERADORAS E PEDREIRAS

45% Comercial (vendas e compras)

25% Engenharia/Planejamento

16% Produção/Operacional

7% Tecnologia da Informação

4% Recursos Humanos

3% Outros

DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO

10%

42%

12%

13%

23%

PECULIARIDADES DO LEITOR 74%
Após a leitura, arquivam a 
In The Mine para consulta85%

Influenciam ou decidem 
em processo de compras



EDIÇÃO
�

DESTAQUES
�

RESERVA
�

MATERIAL
�

CIRCULAÇÃO
�

65
jan/fev

• PERFIL DA MINERAÇÃO NA BAHIA

Sistemas transportadores de correias

Terceirização de Operações Minerais

13.01.17 17.01.17 23.01.17

66
MAR/ABR

• MAPA DA MINA-2017

Frota: Equipamentos de Lavra

Automação de Plantas

17.03.17 24.03.17 31.03.17

67
MAI/JUN

• ESPECIAL PROCESSAMENTO MINERAL

Circuitos de Britagem e Classificação

Caminhões: Logística interna e externa

Manutenção: Frota Móvel

28.04.17 05.05.17 12.05.17

68
JUL/ago

• PERFIL DA MINERAÇÃO NO PARÁ

Plantas de Beneficiamento

Desmonte de Rochas

TI: Gestão de Ativos e Pessoas

21.07.17 28.07.17 07.08.17

69
set/out

•  ANUÁRIO DA MINERAÇÃO REGIONAL

Os principais Projetos de Norte a Sul do país

Logística: Integração de Sistemas

Hidrologia: Projetos, Equipamentos e Serviços

01.09.17 08.09.17 15.09.17
CIRCULARÁ NO
EXPOSIBRAM

70
nov/dez

• AS MARCAS DA MINERAÇÃO BRASILEIRA

Top In The Mine: as marcas de equipamentos 
consagradas por gerentes de mineração 
Tecnologia: Mapeamento, Cubagem, Análise 
Manutenção: Plantas de Beneficiamento

24.11.17 30.11.17 08.12.17

DESTAQUES EDITORIAIS 2017

*As pautas acima estão sujeitas a eventuais alterações, sob critérios editoriais da revista, quando da ocorrência de fatos relevantes do mercado, que exijam ampla e imediata divulgação.

**As datas de reserva, entrega de material e circulação,poderão ser alteradas no decorrer do desenvolvimento das edições, o que será avisado aos anunciantes em tempo hábil.
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Tebis-Facto
Caixa de texto
        ESPECIALPROCESSAMENTO
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• Anúncios em 4 cores (apenas em arquivo eletrônico, em formato JPG ou PDF, com 300 dpi, CMYK)

• As edições estarão disponíveis em formato PDF para os anunciantes • Reprints de matérias são cobrados à parte (preços sob consulta)

FORMATOS 2017
PREÇOS, FORMATOS E INFORMAÇÕES GERAIS

MAPA DA MINA | PUBLICIDADE
o mapa
Um referencial para análise, planejamento e gerenciamento de todo o setor. Condensa dados consolidados sobre: 
Pesquisa Mineral, Projetos de Implantação e Expansão, Programas de Órgãos Públicos, Mapeamento de Áreas, 
Infraestrutura Logística, Polos de Desenvolvimento Mineral, Incentivos Fiscais, OTGM e Emissão de Títulos Minerários.

IMPORTANTE: OS VALORES APRESENTADOS NÃO CONTEMPLAM A COMISSÃO DE AGÊNCIA.

Anúncio + Logomarca

Anúncio

Logomarca

Dupla de abertura 

40,4 X 26,6 CM 40,4 X 26,6 CM

Página dupla 

20,2 X 26,6 CM

4ª capa

20,2 X 26,6 CM

2ª / 3ª capa

20,2 X 26,6 CM

única

20,2 X 26,6 CM

info 
advertising

13,5 X 26,6 CM

2/3 page
[vertical]

20,2 X 13,3 CM

1/2 page
[horizontal]

20,2 X 8,9 CM

1/3 page
[horizontal]

10,5 X 26,6 CM

1/2 page
[vertical]

6,8 X 26,6 CM

1/3 page
[vertical]

6,8 X 13,3 CM

1/6 page

10,1 X 13,3 CM

1/4 page



Em qualquer modalidade: Veiculação do logo da empresa no Mapa da Mina’2017

GESTÃO DA MARCA | BRANDING
Ação estratégica visando à construção da percepção do cliente em relação à empresa de forma positiva. Trata-se de 
vincular a identidade da empresa diretamente aos interesses e necessidades de seu público-alvo. O reforço da marca, 
através da repetição do mesmo ícone ou símbolo, associado a uma experiência positiva ou gratificante para o cliente, 
gera reputação e reconhecimento do negócio da empresa como um todo.

Edições Especiais
(selo e rodapé em 12 a 15 páginas de conteúdo)

Edições Comuns 
(selo e rodapé em 6 a 8 páginas de conteúdo)

Em 2017, são três edições especiais e três comuns.

Em 6 edições
CONSULTE

Em 3 edições
CONSULTE

BÔNUS

Matéria de Capa 
Inserção de selo (logo+slogan) da empresa no topo ou de um 
rodapé, com até 5 cm de altura, na abertura e em todas as 
páginas da matéria de capa da edição.

Editorias  
Inserção de selo (logo+slogan) na abertura e em todas as páginas de uma das editorias a seguir:  
Mine Personalidade, Mine Insight, MineArtigos ou Mine Galeria. Em lugar do selo, também há a opção de inserção 
de um rodapé, com até 5 cm de altura, em todas as páginas.

Case
Realização de reportagem, por jornalista da revista, com cliente indicado pela empresa, para formato de 1/3 ou de 1/2 
página. A matéria deverá informar o nome da empresa como patrocinadora. O texto será submetido à aprovação do 
cliente - para correção de dados, nunca do estilo ou formato jornalístico, processo esse que não poderá, em qualquer 
hipótese, comprometer os prazos de fechamento da edição. As entrevistas serão realizadas por e-mail ou telefone.  
Se envolverem viagens, os custos de transporte, estadia e alimentação deverão ser assumidos pelo patrocinador. 

Mine Personalidade
(selo ou rodapé em  

4 a 5 páginas de conteúdo)

Mine Insight
(selo ou rodapé em  

1 página de conteúdo)

MineArtigos
(selo ou rodapé em  

3 a 4 páginas de conteúdo)

Mine Galeria
(selo ou rodapé em  

1 página de conteúdo)

Mine Personalidade 
Seção mais lida da revista, destaca 
a cada edição um profissional com 
atuação destacada e reconhecida, 
em entrevista exclusiva que 
aborda temas da atualidade do 
setor mineral. 

Mine Insight 
Seção que traz dois prospectos 
de exploração  mineral em 
desenvolvimento no Brasil,  
abertos à participação de 
investidores.

MINE ARTIGOS 
Artigo de especialista 
apontando tendências 
no mercado brasileiro de 
mineração

Mine Galeria 
Seção que traz fatos 
relevantes, inovações 
tecnológicas, descobertas 
científicas, fotografias 
inéditas ou outras curiosidades 
vinculadas ao setor mineral.



REDES SOCIAIS | POSTAGEM DE TEXTOS, FOTOS E VÍDEOS

BANNER NO SITE | ESPECIFICAÇÕES E VALORES

CONTEÚDO PATROCINADO ONLINE | Espaço criado especialmente para o patrocinador divulgar conceitos e novas 
tecnologias relacionadas ao setor mineral. Cada patrocinador terá sua página individual e personalizada dentro do site 
da revista In The Mine - com logotipo e links diretos para seu próprio site. Estas informações (textos, fotos e vídeos) 
serão postadas em seções específicas do site da In The Mine  (por exemplo, mineração, processamento, histórias 
de caso, equipamentos, projetos, treinamento e segurança) e compartilhadas nos canais da In The Mine nas redes 
sociais (Facebook, Instagram, Linkedin, Google+, Youtube e Twitter).

POSTAGEM NOS PERFIS DA REVISTA IN THE MINE (FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN, GOOGLE+, YOTUBE E TWITTER)

2 meses 4 meses 6 meses 1 ano 

(11) 3477.6768
tais@inthemine.com.br

Rua Pereira Stéfano, 114 - conjuntos 911/912 - São Paulo - SP - Brasil - 04144-070

TEXTOS FOTOS VIDEOS

WWW.INTHEMINE.COM.BR

mega banner

full banner

modular duplo

modular

top full banner

top full banner 620 x 80px  ·  até 45kb

1 mes 2 meses 6 meses 1 ano 

full banner 620 x 80px  ·  até 30kb

1 mes 2 meses 6 meses 1 ano 

mega banner 300 x 300px  ·  até 80kb

1 mes 2 meses 6 meses 1 ano 

modular duplo 300 x 50px  ·  até 45kb

1 mes 2 meses 6 meses 1 ano 

modular 135 x 60px  ·  até 15kb

1 mes 2 meses 6 meses 1 ano 

http://www.facebook.com/inthemine
https://twitter.com/intheminet
https://www.linkedin.com/company/in-the-mine?trk=biz-companies-cym
https://www.instagram.com/minegaleria
https://www.youtube.com/user/revistainthemine
plus.google.com/u/1/+revistainthemine/posts



