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https://ibram.org.br/noticia/financiamento-do-setor-mineral-e-acesso-ao-mercado-de-capitais-serao-debatidos-em-evento-organizado-pelo-ibram-e-o-mme/
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PRODUTOS AVULSOS 

E AÇÕES DE 

MERCHANDISING



15

Exponha sua marca na plataforma oficial de interação da Exposibram!

Veicule um anúncio direto na ferramenta de interação da Exposibram, para

todo o público da Exposibram.

O que é a beehome: uma plataforma de interação social, com conteúdos

segmentados por grupos de usuários, com a colaboração corporativa,

potencializando conexões sociais entre os membros. Pode ser acessada por

computadores e smartphones.

Seu anúncio:

Imagem em formato quadrado, com aproximadamente 15x15cm. Além da

imagem, você tem espaço para incluir um texto explicativo ao AD. A criação

do material é de responsabilidade do patrocinador, devendo a Organização

do evento fazer a publicação.

Período de veiculação: 30 dias (entre o período pré, trans e pós evento).

31

INVESTIMENTO: 1.500,00 (feed/home) e 1.200,00 (em “notícias”) – na 

compra dos dois, o valor de pacote é de 2.500,00.

ANÚNCIO NO PERFIL DO IBRAM NA BEEHOME



15

Veicule sua logomarca no podcast da

mineração!

Sua marca pode aparece na identidade visual

dos próximos episódios do PodMinerar, o

podcast da #MineraçãodoBrasil, um debate

sobre o futuro da mineração e a mineração do

futuro.

Os episódios ficam disponíveis no Spotify,

Youtube e site do IBRAM ibram.org.br.

32

INVESTIMENTO: 1.500,00

LOGO NO PODMINERAR 
(PODCAST DO SETOR MINERAL)

IMAGEM ILUSTRATIVA



15

Venha oferecer a palestra “show” da Exposibram!

Palestra magna em horário nobre na programação da Exposibram.

O tema é alinhado entre a Organização e o Patrocinador, de forma que

atenda aos interesses da empresa, sem deixar de ter afinidade com o

evento.

A palestra tem duração de 1h30 e conta com interação do público via chat.

O patrocinador deste produto tem a logo com destaque (chancela

“oferecimento”) durante a transmissão da palestra, além do direito a uma

conversa/mentoria entre o palestrante e um grupo de funcionários da

empresa patrocinadora.

INVESTIMENTO: variável de acordo com o palestrante definido

PALESTRA MAGNA



CAÇA AOS RISCOS  

(“JOGO DOS 7 ERROS”)

35

Momento de interação ao vivo durante a programação

do evento, no qual os participantes têm um tempo limite

para identificar as situações de risco nas ilustrações

apresentadas.

Os ambientes utilizados podem ser alusivos aos do

próprio patrocinador (minas, canteiro de obras, oficinas

etc).

O patrocinador será mencionado durante a atividade,

terá sua marca exibida e poderá criar um mote afim ao

seu negócio.

INVESTIMENTO:
 6 ilustrações: R$ 25.000,00

 9 ilustrações: R$ 35.000,00
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15

SHOW DA MINERAÇÃO

Competição sobre conhecimentos gerais na área da mineração

entre equipes formadas por entre 2 e 4 integrantes.

Ao longo dos 3 dias de evento, ocorrem as etapas eliminatórias,

sendo a final no último dia entre as 4 com a melhor pontuação.

O prêmio poderá ser uma quantia em dinheiro ou itens de alto

valor percebido (1 smartphone de última geração para cada

integrante). A participação pode se restringir a instituições de

ensino de cursos vinculados à mineração ou aberto aos

empregados das empresas.

37

INVESTIMENTO: 35.000,00

IMAGEM ILUSTRATIVA



MINA DE IDEIAS

39

Salas de reunião com especialistas do dia, para cerca de 50

pessoas.

A proposta é um debate sobre o tema do painel e a interação

dos participantes será por áudio e vídeo. Para isso, haverá um

especialista e um moderador. Após a introdução do tema pelo

especialista, o debate se inicia.

A empresa pode patrocinar uma sala, por exemplo, e

direcionar a pauta da discussão.

O patrocinador terá a sua identidade visual exibida durante a

programação da sala em questão e poderá exibir vídeos antes

dos debates.

INVESTIMENTO: 15.000,00 por sala
IMAGEM ILUSTRATIVA
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INVESTIMENTO: 80.000,00
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CONTRAPARTIDAS
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INVESTIMENTO: 50.000,00



15

CONTRAPARTIDAS

•

•



MÍDIA KIT IBRAM

Explore novas

possibilidades



Endereço:

www.ibram.org.br

Perfil do site:

Ambiente virtual, no qual você encontra 

informações sobre a mineração 

brasileira, atividade empresarial 

plenamente alinhada à sustentabilidade e 

às boas práticas de ESG (meio ambiente, 

responsabilidade social e governança).

SITE IBRAM

http://www.ibram.org.br/


SITE IBRAM



Dados de acesso

ABR|MAI|JUN

SITE IBRAM

14 mil usuários em média por mês

40.700 total do período

2 minutos
Tempo médio de permanência de cada 

usuário no site

+ da metade dos usuários 

vem de forma orgânica

26% dos usuários são de MG

16% SP
58% Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal, 

Goiás, Pará, Paraná e Rio Grande do Sul



1. Banner Home

SITE IBRAM

Periodicidade | Valor (R$)

15 dias 30 dias 3 meses 6 meses 1 ano

3.000,00 4.800,00 11.500,00 18.400,00 29.000,00

Investimento líquido

Especificações

• 970x90px em desktops

• 300x250px em dispositivos móveis



Especificações

• 728x90px em desktops

• 300x100px em dispositivos móveis

SITE IBRAM

Periodicidade | Valor (R$)

15 dias 30 dias 3 meses 6 meses 1 ano

2.000,00 3.200,00 7.600,00 12.200,00 19.600,00

2. Banner página Eventos IBRAM

Investimento líquido



Especificações

• 970x90px em desktops
• 300x50px em dispositivos móveis

3. Banner página Notícias

SITE IBRAM

Periodicidade | Valor (R$)

15 dias 30 dias 3 meses 6 meses 1 ano

1.500,00 2.400,00 5.800,00 9.200,00 14.700,00

Investimento líquido



Especificações

• 728x90px em desktops

• 300x100px em dispositivos móveis

4. Banner página Eventos do Setor

SITE IBRAM

Investimento líquido

Periodicidade | Valor (R$)

15 dias 30 dias 3 meses 6 meses 1 ano

1.500,00 2.400,00 5.800,00 9.200,00 14.700,00



Especificações

• 728x90px em desktops

• 300x100px em dispositivos móveis

5. Banner página Vídeos

SITE IBRAM

Periodicidade | Valor (R$)

15 dias 30 dias 3 meses 6 meses 1 ano

1.000,00 1.600,00 3.800,00 6.100,00 9.700,00

Investimento líquido



Especificações

 468x90px em desktops

 300x50px em dispositivos móveis

6. Banner página Podcasts

SITE IBRAM

Periodicidade | Valor (R$)

15 dias 30 dias 3 meses 6 meses 1 ano

1.000,00 1.600,00 3.800,00 6.100,00 9.700,00

Investimento líquido



Especificações

• título com em torno de 60 caracteres com espaço

• texto com mais ou menos uns 4 a 5 parágrafos 

(2000 a 2500 caracteres com espaço). 

• foto em JPG com qualidade boa para internet.

A redação é de responsabilidade do patrocinador, com 

aprovação prévia do texto pelo IBRAM.

7. Matéria na página Notícias

SITE IBRAM

Periodicidade | Valor (R$)

7 dias 15 dias

1.200,00 1.900,00

Investimento líquido



PORTAL DA MINERAÇÃO

http://www.portaldamineracao.com.br/
http://www.portaldamineracao.com.br/


• Endereço: www.portaldamineracao.com.br

• Perfil do site: 

Canal de informações para não mineradores, 

ou seja tem foco no público em geral que não 

atua no setor mineral.

No Portal da Mineração, o público encontra 

todas as informações necessárias para 

entender melhor a mineração e sua grande 

importância para melhorar a qualidade de 

vida de todos no planeta. 

PORTAL DA MINERAÇÃO

http://www.portaldamineracao.com.br/
http://www.portaldamineracao.com.br/
http://www.portaldamineracao.com.br/
http://www.portaldamineracao.com.br/
http://www.portaldamineracao.com.br/


Dados de acesso

ABR|MAI|JUN

PORTAL DA MINERAÇÃO

9 mil usuários em média por mês

27.300 total do período

400 novos usuários em 

média por mês

+ de 73% dos usuários vem de 

forma orgânica

20% dos usuários são de SP

16% MG
64% demais (Rio de Janeiro, Bahia, Distrito 

Federal, Goiás, Pará, Paraná e Rio Grande do Sul)



1. Banner Home

PORTAL DA MINERAÇÃO

Periodicidade | Valor (R$)

15 dias 30 dias 3 meses 6 meses 1 ano

2.100,00 3.300,00 7.900,00 12.600,00 20.000,00

Investimento líquido

Especificações

• 970x90px em desktops

• 300x250px em dispositivos móveis



Entre os itens listados

Especificações

• 970x90px em desktops;

• 300x100px em dispositivos móveis.

Entre o título e o início do conteúdo

Especificações

• 970x90px em desktops;

• 300x50px em dispositivos móveis.

2. Página ABC da Mineração

PORTAL DA MINERAÇÃO

Periodicidade | Valor (R$)

15 dias 30 dias 3 meses 6 meses 1 ano

1.4000,00 1.900,00 3.900,00 5.400,00 7.500,00

Investimento líquido

Periodicidade | Valor (R$)

15 dias 30 dias 3 meses 6 meses 1 ano

1.260,00 1.700,00 3.500,00 4.800,00 6.700,00

Investimento líquido



Entre as notícias

Especificações

970x90px em desktops;

300x100px em dispositivos móveis.

Entre o título e o início do conteúdo da notícia

Especificações

970x90px em desktops;

300x50px em dispositivos móveis.

3. Banner Página Notícias

PORTAL DA MINERAÇÃO

Investimento líquido

Periodicidade | Valor (R$)

15 dias 30 dias 3 meses 6 meses 1 ano

1.050,00 1.600,00 3.800,00 6.000,00 9.600,00

Investimento líquido

Periodicidade | Valor (R$)

15 dias 30 dias 3 meses 6 meses 1 ano

950,00 1.400,00 3.400,00 5.4000,00 8.600,00



Especificações

• 970x90px em desktops;

• 300x100px em dispositivos móveis.

4. Página Quiz

PORTAL DA MINERAÇÃO

Investimento líquido

Periodicidade | Valor (R$)

15 dias 30 dias 3 meses 6 meses 1 ano

1.4000,00 1.900,00 3.900,00 5.400,00 7.500,00



Entre os itens listados

Especificações

970x90px em desktops;

300x100px em dispositivos móveis.

Entre o título e o início do conteúdo

Especificações

970x90px em desktops;

300x50px em dispositivos móveis.

5. Banner Página Curiosidades

PORTAL DA MINERAÇÃO

Investimento líquido

Periodicidade | Valor (R$)

15 dias 30 dias 3 meses 6 meses 1 ano

1.4000,00 1.900,00 3.900,00 5.400,00 7.500,00

Investimento líquido

Periodicidade | Valor (R$)

15 dias 30 dias 3 meses 6 meses 1 ano

950,00 1.400,00 3.400,00 5.4000,00 8.600,00



PORTAL DA MINERAÇÃO

Especificações

• título com em torno de 60 caracteres com espaço

• texto com mais ou menos uns 4 a 5 parágrafos 

(2000 a 2500 caracteres com espaço). 

• foto em JPG com qualidade boa para internet.

A redação é de responsabilidade do patrocinador, com 

aprovação prévia do texto pelo IBRAM.

6. Matéria na página Notícias

Periodicidade | Valor (R$)

7 dias 15 dias

1.000,00 1.400,00

Investimento líquido



FOTO

Condições

O material a ser veiculado deverá ser enviado com no mínimo 3 dias úteis de 

antecedência à data de início de veiculação. 

O arquivo deverá ser enviado em formato PNG.

Pagamento: 7 dias após assinatura do contrato.

O IBRAM é isento de emissão de NF, portanto será emitido um recibo.

O investimento é líquido, portanto não contempla o comissionamento de agência.  



mailto:comercial.eventos@ibram.org.br
mailto:comercial.eventos@ibram.org.br

