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Objetivo

Este documento tem o objetivo de detalhar nossos serviços, 

em prol de investimentos em publicidade e divulgação de 

sua empresa.

Você e sua empresa podem contar 
com nosso core business em 
marketing digital e marketing 
publicitário e utilizá-los através dos 
nossos canais de mídia na internet.



O Portal GIRO leva aos brasileiros o 
melhor conteúdo de notícias do país, 
com transparência, respeito pela 
população, pelas instituições e pela 
concorrência. 

O Portal tem o compromisso de levar 
a notícia de forma imparcial, 
apartidária e legítima.

Sobre o Portal Giro



O Portal Giro centraliza a criação e a 
seleção de todo o conteúdo publicado 
em seus canais de veiculação. Através de 
um trabalho sério envolvendo 
profissionais capacitados, criamos 
conteúdo, apuramos as denúncias, 
publicamos o que realmente interessa 
aos nossos leitores, seguidores e 
telespectadores.

Como atuamos



Nossos números



O Portal GIRO recebeu no último ano mais de 2,4 milhões 

usuários em seu site. Eles puderam acompanhar diariamente 

notícias atualizadas, apuradas e com qualidade. Tivemos mais de 

4 milhões de visualizações. 

Diferente de uma tiragem impressa de um jornal, que costuma 

ser de aproximadamente 5 mil por dia (*), o Portal Giro consegue 

atingir uma média 10 a 15 mil pessoas por dia, de forma mais 

interativa e direcionada. Em épocas de coberturas de evento esta 

média de visualizações chega a atingir o triplo de pessoas.

Os acessos ao site do Portal Giro são estimulados principalmente 

através de compartilhamentos nas redes sociais das páginas do 

Portal GIRO, do GIRO Serra, do GIRO Litoral e demais 

seguimentos.

Nossos números

(*) quantidade baseada na tiragem de jornal 
impresso na cidade de Petrópolis, RJ



Nossos números

Acessos por 
gênero

64% 36%
MasculinoFeminino

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

51%

faixas etárias

O público que mais acessa o Portal Giro está na faixa etária 
entre 25 e 44 anos de idade, superando 51% das visitas.



Nossos números

Nossos resultados são sólidos, frutos de um trabalho 

profissional e perseverante. 

O Portal GIRO é o principal veículo de notícias da 

Região Serrana do Estado do RJ e por isso é citado, e 

lembrado, constantemente nas pesquisas realizadas 

pelo mercado. Prova disso são os prêmios 

conquistados pelo Portal nos últimos anos. 

Além disso, os principais acessos ao site se dão por

link direto pelo endereço portalgiro.com ou por meio 

das redes sociais que possibilita o vínculo com os 

seguidores das páginas.

79,9%

10,3%

9,5%

0,3%

Social Direct Organic Search Referral

Social: acessaram seu site através de links nas redes sociais
Direct: acessaram digitando o endereço diretamente na barra de navegação
Organic Search: acessaram através das ferramentas de busca, como o Google
Referral: acessaram o site através de links em outro site
Paid Search: acessam através de buscas patrocinadas



Diferencial no 
Mercado



Diferencial no mercado
LINGUAGEM POPULAR QUE APROXIMA OS LEITORES DA NOTÍCIA

O nosso diferencial no mercado está principalmente 

na “forma de atuação”. Criamos conteúdos exclusivos 

e fazemos um jornalismo sério, transparente e 

imparcial. 

Nos utilizamos das técnicas profissionais do ramo 

jornalístico para seleção de pautas adequadas ao 

perfil do nosso público, apuração dos fatos e 

redação das matérias. 

Utilizamos uma linguagem popular, aproximando os 

leitores e seguidores da notícia e da nossa marca. 



Mídia Kit



Mapa de cobertura

Somos a principal mídia de 

notícias da internet 

reconhecido popularmente 

pelos seguidores de 

Petrópolis.

Notícias do Brasil e do Mundo

Notícias do Rio de Janeiro

Notícias da Região Serrana

* Somatório dos seguidores das principais páginas: Giro Serra e Portal Giro



SERVIÇOS PARA SEU NEGÓCIO
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NAS REDES SOCIAIS

Social Post: publicações na linha do tempo das páginas do Facebook

Bloco de Eventos: seu evento sendo publicado através de convite

Foto de Capa: sua marca sendo visualizada por todos os seguidores que 

entrarem na página

Merchandising: sua marca exposta através de merchandising

Giro Publicidade (ao vivo ou gravado): transmissão ao vivo do seu evento

Patrocínio: sua marca aparece em programas gravados e em séries 

produzidas pela Grupo Giro de Comunicação
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FOTO DA CAPA

SOCIAL POST

BLOCO DE EVENTOS

Fixação de post = R$ 50,00 / dia

Tamanho Investimento Exposição

Capa Inteira R$ 1.200,00 Exclusiva

1/2 da capa R$ 600,00 Compartilhada

1/3 da capa R$ 400,00 Compartilhada

1/4 da capa R$ 200,00 Compartilhada

Sua marca e serviços 
publicados, através de 
banners, na linha do 
tempo das páginas do 
Facebook.
Oferecemos pacotes 
com duas ou mais 
postagens por mês.

Seu convite de evento exposto para 
mais de 175 mil seguidores que 
visitam as páginas no Facebook.

CONSULTE-NOS SOBRE A 
CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO

Exposição por 30 dias corridos

Os valores da tabela correspondem a mensalidades

12 meses 6 meses 3 meses 1 mês (avulso)

1 postagem / mês R$ 105,00 R$ 120,00 R$ 135,00 R$ 150,00

2 postagens / mês R$ 210,00 R$ 240,00 R$ 270,00 R$ 300,00

4 postagens / mês R$ 420,00 R$ 480,00 R$ 540,00 R$ 600,00

8 postagens / mês R$ 840,00 R$ 960,00 R$ 1.080,00 R$ 1.200,00

16 postagens / mês R$ 1.680,00 R$ 1.920,00 R$ 2.160,00 R$ 2.400,00

PLANO DE INVESTIMENTO
Social Post



As transmissões ao vivo estão condicionadas a disponibilidade da equipe 
para o local, para a data e/ou para o horário desejado

GIRO PUBLICIDADE

Vídeo ao vivo (de até 10 minutos) 

FACEBOOK
R$ 180,00 / cada

Transmissão ao vivo ou 
gravação de vídeo, tipo 
comercial, com ou sem 
repórter, abordando a marca 
e os serviços de forma direta

Seu evento sendo exibido 

para milhares de pessoas, ao 

vivo. Nosso apresentador 

entrevista seus convidados, 

conversa com seus parceiros 

e mostra seus serviços.
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DURAÇÃO FACEBOOK

até 1 hora R$ 400,00

até 2 horas R$ 550,00

até 3 horas R$ 700,00



Sua marca e serviços publicados, 
através de arte publicitária na linha 
do tempo das páginas do 
Instagram.

Oferecemos pacotes com duas ou 
mais postagens por mês.

Os valores da tabela correspondem a mensalidades

12 meses 6 meses 3 meses 1 mês (avulso)

1 postagem / mês R$ 70,00 R$ 80,00 R$ 90,00 R$ 100,00

2 postagens / mês R$ 140,00 R$ 160,00 R$ 180,00 R$ 200,00

4 postagens / mês R$ 280,00 R$ 320,00 R$ 360,00 R$ 400,00

8 postagens / mês R$ 560,00 R$ 640,00 R$ 720,00 R$ 800,00

16 postagens / mês R$ 1.120,00 R$ 1.280,00 R$ 1.440,00 R$ 1.600,00

Social Post
PLANO DE INVESTIMENTO
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As transmissões ao vivo estão condicionadas a disponibilidade da equipe 
para o local, para a data e/ou para o horário desejado

GIRO PUBLICIDADE

Vídeo ao vivo (de até 10 minutos) 

INSTAGRAM
R$ 150,00 / cada

Transmissão ao vivo, tipo 
comercial, com ou sem 
repórter, abordando a marca 
e os serviços de forma direta

Seu evento sendo exibido 

para milhares de pessoas, ao 

vivo. Nosso apresentador 

entrevista seus convidados, 

conversa com seus parceiros 

e mostra seus serviços.
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DURAÇÃO INSTAGRAM

até 1 hora R$ 350,00

até 2 horas R$ 500,00

até 3 horas R$ 650,00
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• Comercial: seu comercial veiculado em uma emissora de tv com ampla 

cobertura em toda a cidade de Petrópolis pela Tech Cable

• Merchandising: sua marca sendo verbalizada e/ou mostrada, assim como seus 

produtos e/ou serviços em um programa de televisão

• Aluguel de espaço para TV: sua produção pode ser exibida no GiroTV News. 

Vendemos espaços em vários horários.

• Patrocínio (oferecimento): sua empresa pode ser representada por um projeto 

ou programa da nossa TV. Seu negócio pode investir através de patrocínio para a 

produção de uma ou mais temporadas de um programa ou projeto da tv.



• Comercial: seu comercial veiculado em uma emissora de tv com ampla 

cobertura em toda a cidade de Petrópolis pela Tech Cable

• Merchandising: sua marca sendo verbalizada e/ou mostrada, assim como seus 

produtos e/ou serviços em um programa de televisão

• Patrocínio (oferecimento): sua empresa pode ser representada por um projeto 

ou programa da nossa TV. Seu negócio pode investir através de patrocínio para a 

produção de uma ou mais temporadas de um programa ou projeto da tv.
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Seu comercial veiculado em 
uma emissora de tv com 
ampla cobertura em toda a 
cidade de Petrópolis pela 
Tech Cable.

O comercial da sua empresa 
será exibido para milhares 
de telespectadores de 
Petrópolis através da GiroTV
News.

Consulte-nos sobre os 
comerciais de 15”, 30” e 
60”, em horários 
vespertinos, nobres, 
noturnos e de madrugada.

Consulte-nos sobre valores 
para produção do seu 
comercial
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O merchandising é toda e 
qualquer ação de uma 
empresa para promover 
maior visibilidade dos seus 
produtos, marcas ou serviços, 
e tem como principal objetivo 
motivar e influenciar as 
decisões de compra dos 
consumidores.

Podemos ajudar você com 
isso através dos nossos 
programas.

Consulte-nos sobre em 
quais programas o seu 
negócio pode ser 
mencionado.
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Sua empresa pode patrocinar 
um dos nossos programas 
através de financiamento para 
compra de equipamentos e 
contratações de serviços que 
serão necessários para a 
produção de um quadro 
dentro do projeto.

Durante a exibição do 
quadro, sua marca será 
exibida, sendo parte do 
cenário ou dos utensílios 
utilizados pelos participantes.

Os seus produtos, por 
exemplo, poderão ser 
distribuídos para os 
convidados, plateia ou 
telespectadores em 
promoções.

Sua Marca
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Agora você pode ter seu 
próprio programa de tv, 
veiculado para milhares de 
pessoas em Petrópolis.

Adquiria seu espaço dentro 
da grade de programação da 
GiroTV News.

Seu programa pode ser 
gravado dentro dos estúdios 
da GiroTV News ou em 
alguma produtora de sua 
escolha.

Os espaços são alugados 
para qualquer horário da 
nossa grade de programação, 
mas será necessário consultar 
sobre a disponibilidade.
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• Banner: diversas opções de banner no site do Portal Giro 

para expor sua marca ou serviços

• Artigos Patrocinados: sua marca abordada em matéria 

jornalística e compartilhada nas páginas do Facebook
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BANNER SUPER TOP
Opções de exposição somente página inicial

BANNER TOP
Opções de exposição somente página inicial

BANNER RIGHT
Exposição na página inicial e nas páginas de artigos

Obs: Os banners Right estão localizados no lado esquerdo no site para 
quem usa o PC/desktop ou notebook, e abaixo das notícias através dos 
smartphones e tablets

BANNER INTER
Exposição somente na página inicial

Tamanho Inicial: 1190x150px – R$ 800,,00
Tamanho Intermediário: 1190x250px – R$ 1.000,00
Tamanho Expandido: 1190x350px – R$ 1.200,00
Sentido de Expansão : Para baixo 

Tamanho Inicial: 800x150px – R$ 790,,00
Tamanho Intermediário: 800x250px – R$ 990,00
Tamanho Expandido: 800x350px – R$ 1.290,00
Sentido de Expansão : Para baixo 

Tamanho Inicial: 300x180px – R$ 490,,00

Tamanho Inicial: 800x150px – R$ 590,,00
Tamanho Intermediário: 800x250px – R$ 600,00
Tamanho Expandido: 800x350px – R$ 650,00
Sentido de Expansão : Para baixo 

PÁGINA INICIAL DO 
PORTAL GIRO
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BANNER SUPER/TÍTULO
Exposição somente nas páginas de artigo

BANNER FIM
Exposição somente nas páginas de artigo

PÁGINA DE ARTIGO 
DO PORTAL GIRO

Consulte a contratação de pacote com descontos para permanência de mínimo 6 meses de exposição do 
banner . Compreende-se que o “banner com arte exclusiva do cliente” é aquele que não é compartilhado 
com outras empresas nos banners randômicos. O uso do “banner exclusivo”, com uma ou mais imagens, 
pode ser randômico e com todas as apresentações (artes/imagens) enviadas pelo mesmo cliente. 
Compreende-se que o banner “randômico com outros clientes” é apresentado com diversas imagens de 
maneira randômica, apresentando as artes de dois ou mais clientes (uma de cada vez). O banner pode ser 
trocado dentro do período contratado, compreendendo o período de campanhas promocionais.

BANNER SUPER TOP
Opções de exposição somente página de artigo

Tamanho Inicial: 1190x150px – R$ 990,,00
Tamanho Intermediário: 1190x250px – R$ 1.300,00
Tamanho Expandido: 1190x350px – R$ 1.500,00
Sentido de Expansão : Para baixo 

Tamanho Inicial: 800x150px – R$ 890,,00
Tamanho Intermediário: 800x250px – R$ 1090,00
Tamanho Expandido: 800x350px – R$ 1.390,00
Sentido de Expansão : Para baixo 

Tamanho Inicial: 800x150px – R$ 590,,00
Tamanho Intermediário: 800x250px – R$ 600,00
Tamanho Expandido: 800x350px – R$ 650,00
Sentido de Expansão : Para baixo 
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Os Artigos Patrocinados são matérias que promovem a sua marca, seu 
serviço ou seu produto. Elas se parecem muito com uma matéria 
espontânea e de interesse do público cativo do nosso site e por esse 
motivo, costumam atingir muito mais ao agrado do público.

Os Artigos Patrocinados costumam informar o consumidor e tem uma 
duração longa, pois eles poderão continuar a serem exibidos no site mesmo 
depois que terminarem as suas campanhas de publicidade.

Artigos patrocinados

PORTAL GIRO GIRO SERRA
TEXTO ELABORADO 

PELO CLIENTE

TEXTO ELABORADO 

PELO GIRO SERRA

PLANO 1 SIM NÃO R$ 100,00 R$ 150,00

PLANO 2 NÃO SIM R$ 150,00 R$ 180,00

PLANO 3 SIM SIM R$ 180,00 R$ 200,00

COMPARTILHAMENTO NO FACEBOOK INVESTIMENTO

PLANO

facebook



Observações

1) Os valores apresentados neste documento não contemplam os custos provenientes 
de comissionamento ou repasses para empresas de comunicação e marketing 
contratadas para execução dos serviços de publicidade (os chamados desconto-padrão 
e/ou BV).

2) Coberturas exclusivas de eventos (Carnaval, Expo Petrópolis, Natal Imperial, entre 
outros) possuem preços diferenciados para serviços em vídeo, transmissão ao vivo, 
banners e publicidades diversas. Estes projetos costumam ser vendidos em combo 
(banners, impressos, publicações, ...) considerando a dinâmica do trabalho.



TERMO DE 
CONFIDENCIALIDADE

As informações contidas nesta proposta são confidenciais 

e fornecidas para a finalidade exclusiva de descrever 

técnica e comercialmente as soluções do Portal Giro, e 

não deverão, de forma alguma, ser utilizadas para 

qualquer outra finalidade.



Contatos

(21) 98314-0102

comercial@portalgiro.comPORTAL GIRO LTDA-ME
CNPJ: 28.044.644/0001-09


