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QUEM LÊ O LIBERAL

CLASSE SOCIAL
Classe C
32%

Classe A-B
47%

GÊNERO

Classe D-E
32%

FAIXA ETÁRIA
LEITORES

53MIL (DIARIAMENTE) | 98MIL (DOMINGO)

55%

ASSINANTES
EM DIAS ÚTEIS

60%

ASSINANTES
FIM DE SEMANA

ANOS
10 - 14

PORCENTAGEM
10%

15 - 24

14%

34%

25 - 39
VOCÊ TEM O COSTUME DE, MESMO AS VEZES , LER O LIBERAL?

86%

POSITIVO

11%

REGULAR

2%

NEGATIVO

1%

NÃO SEI OU
NÃO RESPONDEU

PERFIL DA AUDIÊNCIA

28%

40 - 49
14%

+ 50

TIRAGEM TOTAL*
30 MIL
Domingo

19 MIL
Dias Úteis

ÍNDICE
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*Tiragem total até dezembro de 2020

FEMININO

47%

MASCULINO

53%

5 colunas
(22,7 cm)
por 40 cm
de altura

ESPECIFICAÇÕES
ÍNDICE
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REVISTA

6 colunas (27,4 cm)
por 50 cm de altura

4 colunas (18,1
cm) por 25 cm
de altura

6 colunas
(27,4 cm) por
25 cm de
altura

1/4 DE PÁGINA

6 colunas
(27,4) por
37,5 cm de
altura

MEIA PÁGINA

ROUBA PÁGINA

3/4 DE PÁGINA
1 PÁGINA

PADRÃO STANDARD

FORMATOS E OPORTUNIDADES

3 colunas (13,4
cm) por 25 cm
de altura

FORMATOS E OPORTUNIDADES
FORMATO STANDARD
(6 COL X 50 CM)

FORMATO CLASSSIFICADOS
(7 COL X 52 CM)

1 COLUNA - 4,2 cm
2 COLUNAS - 8,8 cm
3 COLUNAS - 13,4 cm
4 COLUNAS - 18,1 cm
5 COLUNAS - 22,7 cm
6 COLUNAS - 27,4 cm

1 COLUNA - 3,8cm
2 COLUNAS - 8,1cm
3 COLUNAS - 12,3cm
4 COLUNAS - 16,6cm
5 COLUNAS - 20,8cm
6 COLUNAS - 25,1cm
7 COLUNAS - 29,4cm

FORMATO “LANCE”
(5 COL X 34 CM)
1 COLUNA - 4,2 cm
2 COLUNAS - 8,8 cm
3 COLUNAS - 14,4 cm
4 COLUNAS - 19,67 cm
5 COLUNAS - 24,7 cm

OBSERVAÇÕES:
Duplicidade de marcas: Acrescimo de 30% por marca.

Extensão do Arquivo (Troppo+Mulher): TIF (300ppi), PDF(Distiller).

Determinação de posição do anúncio: Acrescimo de 30%.

Configuração de cor: CMYK.

Prazo de autorização: Até 12h.

Formatos Diferenciados: Sob consulta com Atendimento Comercial.

Prazo de material: Até 17h (E-mail, CD, FTP).

Os envios eletronicos deverrão constar: Nome do arquivo, nome do
a núncio, Nome da Agência, nome do cliente, formato do anúncio,
Data para publicação e telefone para Contato.

Extensão do Arquivo: JPEG (300 ppi), TIF (300ppi), PDF(Distiller).
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FECHAMENTOS DOS CADERNOS
CADERNOS

VEICULAÇÃO

RESERVA E
AUTORIZAÇÃO ATÉ

MATERIAL ATÉ

DIÁRIA

17H

18H

DIÁRIA

17H

18H

SEGUNDA À SÁBADO /
DOMINGO

12H / 12H DE SEXTA-FEIRA

17H / 17H DE SEXTA-FEIRA

TERÇA À SÁBADO /
DOMINGO

15H / 12H DE SEXTA-FEIRA

17H / 17H DE SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

12H DE SEXTA-FEIRA

17H DE SEXTA-FEIRA

DOMINGO

15H DE QUINTA-FEIRA

15H DE SEXTA-FEIRA

DOMINGO

17H DE QUARTA-FEIRA

17H DE QUARTA-FEIRA

SEGUNDA À SEXTA /
SÁBADO E DOMINGO

15H / 15H DE SEXTA-FEIRA

17H / 17H DE SEXTA-FEIRA

MERCADO
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ÍNDICE
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PÁGINA
DUPLA

PÁGINA
INTEIRA

SANGRIA

47 x 31 cm

24 x 31 cm

SEM SANGRIA

46 x 30 cm

23 x 30 cm

DEFESA

44,6 x 28,6 cm

21,6 x 28,6 cm

MEIA
PÁGINA

1/3 DE
PÁGINA

RODAPÉ

24 x 16 cm

8,6 x 31 cm

24 x 6 cm

23 x 15 cm

7,6 x 30 cm

23 x 5 cm

21,6 x 13,6 cm

6,2 x 28,6 cm

21,6 x 3,6 cm

ROSE MAIORANA

Diretora Comercial
(91) 3216-1127
rose.maiorana@grupoliberal.com

RODRIGO VIEIRA

Diretor de Marketing
(11) 98122-4935 | (91) 3216-1004
rodrigo.vieira@grupoliberal.com

CARLOS NAMUR

Diretor de Mercado Nacional
(11) 98372-1763 | (11) 3073-1450
carlos.namur@grupoliberal.com

FERNANDA MEDEIROS

Supervisora Comercial
(91) 3216-1168
fernanda.medeiros@grupoliberal.com
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