Edição

especial n° 102
Aniversário de 50
anos da Aberje

Mídia Kit

Revista Comunicação Empresarial

A Aberje

é a casa dos comunicadores que buscam
conhecimento e métodos para ações, projetos,
equipes e investimento de suas carreiras.
A revista Comunicação Empresarial é uma das
principais fontes de conteúdo para fortalecer o
profissional e a área de comunicação.
Com 26 anos de atividade, é a segunda mídia especializada
mais lida pelos tomadores de decisão em comunicação*.
É distribuída para presidentes e CEOs de empresas,
profissionais de comunicação corporativa, sustentabilidade,
marketing, recursos humanos, administração e outras áreas,
além de universidades e jornalistas.
A revista, semestral, aborda os principais temas que
influenciam as empresas e suas estratégias de comunicação.
* Fonte: Perfil da Comunicação Corporativa no Brasil realizada pelo IBOPE Soluction para FSB Comunicações.
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Fonte: Pesquisa Revista Comunicação Empresarial, realizada pelo DATABERJE em 2016.
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Tomadores de decisão/Formadores de opinião
63% são Diretores e Gerentes
45% têm experiência profissional de mais de 15 anos
atuam na área têm acima de 20 anos de alcance médio
47% são jornalistas
27% têm pós-graduação em Marketing
de comunicação experiência profissional total por edição

71%

31%

Fonte: Pesquisa Revista Comunicação Empresarial, realizada pelo DATABERJE em 2016.

20mil

Revista Comunicação Empresarial edição n° 102 discute
a Comunicação como Cultura
Depois de fazer um balanço da comunicação nas últimas cinco décadas (edição 100) e refletir sobre o futuro (edição 101),
em seu número 102 a CE fecha a trilogia de comemoração dos 50 anos da Aberje com um especial sobre Comunicação
como Cultura e lança luz sobre o papel da comunicação em temas como governança, compliance e inclusão de gênero
e raça nas corporações. A revista também traz um especial sobre a dupla festa da Cerimônia do Prêmio Aberje 2017 e
celebração do cinquentenário da entidade.
Comunicação como Cultura – “Comunicação como Cultura” é o tema do ano da Aberje. Cada vez mais, a comunicação,
dentro das instituições, deixa de ser uma função e passa a ser uma competência, disseminada entre todos os funcionários
e lideranças. O comunicador, por sua vez, passa a zelar por uma cultura de comunicação na organização, com o papel de
zelar pelo ambiente e educar seus atores.
Governança Corporativa e Compliance – O que está mudando nas empresas em relação à governança corporativa,
conselhos de gestão e suas estruturas? Em relação à transparência das informações? Aos códigos de ética e de conduta?
E como a comunicação atua nesses assuntos?
Gênero, raça e os desafios da comunicação – Questões de gênero e cor da pele estão, novamente, no centro das
discussões. Em meio a um ambiente de denúncias, escândalos, ativismo e polarização, como as organizações têm sido
afetadas e como têm se manifestado? Qual o papel da Comunicação?

E mais:
•

Entrevista com André Lahoz, diretor de redação da revista Exame. Por ocasião dos 50 anos da revista Exame, ele fala
sobre economia e sociedade, jornalismo de negócios, imprensa e comunicação corporativa.

•

Agências – Como as empresas lidam na gestão de seus vários fornecedores de comunicação.

Formatos
Formato final 21x28cm. Lombada quadrada.
Tiragem de 2.500 exemplares.

4 CAPA
21x28cm

a

R$ 14.586,00

21x28cm

a

R$ 12.870,00

PÁGINA
DUPLA
42x28cm

PÁGINA
SIMPLES

2 E 3 CAPAS

a

R$ 19.500,00

21x28cm

R$ 11.583,00

MEIA
PÁGINA
21x14cm

R$ 8.415,00

Arquivos devem ser enviados nas extensões PDF ou JPEG em CMYK com 300 DPIs e 0,5cm de sangria.

Seções patrocináveis:
Dossiê de Capa
A cada edição, um tema sobre as perspectivas
e desafios da comunicação é debatido por
profissionais e especialistas multidisciplinares
e de diversos países, entregando análises
globais, avançadas e ágeis que viabilizam
possíveis soluções antes mesmo de o problema
se concretizar.

Entrevista
Olhares mudam histórias, histórias mudam
pessoas, pessoas mudam o mundo. O olhar dos
especialistas em diversas áreas contribuí para
a discussão sobre as realidades e possibilidades
da comunicação.

Setorial
Comunicação nunca é a mesma e, mesmo em um
único setor, assume formas, desafios e papeis
distintos. Entenda a estratégia e as ações das
empresas de cada setor da economia.

Seções patrocináveis:
Sociedade

Branding virou Societing e entender e
contribuir para o desenvolvimento planejado,
favorável e sustentável da sociedade é o
primeiro passo para o relacionamento com os
públicos na Era da Informação.

Gestão

É ao redor das narrativas que as pessoas se
agregam para ação, transformação e construção
da realidade. E a gestão precisa otimizar a
narrativa e os talentos. Quais as tendências, as
estratégias e as ações que alinham as pessoas.

Livros

Bagagem cultural é essencial para entender
outros pontos de vista e criar novas narrativas.
Recomendações, resenhas e opiniões sobre as
obras que influenciam a comunicação.
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