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SOBRE O SITE

O Conversa Afiada está no ar 
desde 2006. Nos consolidamos 
como o principal veículo 
independente que cobre as 
editorias de política e economia 
do Brasil.

Conversa Afiada permite a 
participação e a colaboração dos 
leitores e espectadores, num 
diálogo democrático.

2006 nasce 
Conversa Afiada 
como um blog no 
Uol

2007 Conversa 
Afiada torna-se 
um dos principais 
blogs do IG

2010 Conversa Afiada 
ganha independência e 
se destaca como maior 
portal de política

2012 Conversa 
Afiada supera a 
marca de 1 milhão 
de usuários por mês

2014 Conversa Afiada 
passa a ter mais de 50% 
dos acessos realizados 
através de celulares

2015 Conversa Afiada 
passa por uma atualização 
de marca, layout e ganha 
versão mobile



MOBILIDADE

A internet permite alcançar o 
público em diversos momentos 
do seu dia. Seja no trabalho, 
escola, na volta para casa ou 
em seu descanso. 

A diversidade de plataformas do 
Conversa Afiada leva o 
anunciante até o público-alvo.



REPAGINAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO

Após perceber em 2014 uma alteração 
no comportamento dos usuários, 
preferindo o uso Mobile em relação ao 
Desktop, o Conversa Afiada apresenta 
nova proposta visual.

O C Af passa a explorar ainda mais a 
produção de vídeos e uma forma de 
navegação bem mais dinâmica.



MUDANÇA DE COMPORTAMENTO

Após realizar a troca de suporte, da 
TV para a internet, como principal 
ferramenta de acesso a informação, 
uma nova mudança ocorreu em 2015.

Desta vez, a expansão dos 
smartphones fez crescer a 
quantidade de brasileiros online. 

O Conversa Afiada teve 108% mais 
acessos originados por dispositivos 
móveis em 2016. 



Fonte: Google Analytics - janeiro 2017



SUA MARCA EM DESTAQUE

Em torno de 1 milhão de pessoas 
acessando o site a cada mês. 

Eles permanecem no Conversa Afiada, 
em média, mais de 3 minutos.

Este é o momento de colocar sua 
marca ou produto em evidência para 
um público altamente qualificado.

28 mil 
pessoas por dia

3’13 minutos
permanência no site

512 mil 
páginas lidas por dia



REFERÊNCIA EM JORNALISMO 
POLÍTICO

Ao longo de quase 10 anos, o 
Conversa Afiada consolidou-se como 
um dos principais veículos 
independentes na cobertura política e 
econômica nacional.

Temos audiência forte em todos os 
estados, além de ser fonte de 
informação para brasileiros que 
vivem no exterior.



AUDIÊNCIA QUALIFICADA

Nosso leitor é participativo, 
formador de opinião e 
influenciador online.

É ele quem sugere pautas, 
direciona conteúdo, dá dicas e  
comenta com críticas e elogios 
as notícias publicadas no site.

78% 
público masculino

22% 
público feminino



70.706 
assinantes do canal

AUTORIDADE NAS REDES SOCIAIS

O Conversa Afiada, além de informar, 
também serve como referência para 
milhares de pessoas que acompanham, 
debatem e repercutem os assuntos 
publicados no site, nas diversas redes 
sociais.

453.599 
seguidores do perfil

400.670 
fãs da página

991°
Um dos maiores site do Brasil



ANUNCIAR NA INTERNET PERMITE FALAR 
COM DIVERSOS PÚBLICOS E POSSIBILITA 
INTERAÇÃO IMEDIATA COM A MARCA

Seu público está online? Aqui no Conversa Afiada 
você tem ótimas oportunidades o ano inteiro para 
associar sua marca à credibilidade do jornalista 
Paulo Henrique Amorim.

São vários formatos e opções diferenciadas para 
fortalecer sua marca e obter uma excelente forma 
de divulgação para um público qualificado.



20 milhões 
de exibições de anúncios por mês



SUPER BANNER 728X90

ARROBA 
BANNER 

300X250

ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS

20 milhões 
de exibições de anúncios por mês

HOME - POLÍTICA - BRASIL - ECONOMIA    CPM* (R$)

SUPER BANNER R$ 100

ARROBA BANNER R$  80

*custo por mil exibições de anúncio



NOVOS ESPAÇOS

HOME - COMENTÁRIOS                  DIÁRIA (R$)

SUPER BANNER RODAPÉ R$ 1.000

ARROBA BANNER COMENTÁRIOS R$  3.000

cota exclusiva do espaço por dia

ESPAÇOS DE INTERAÇÃO

Com a troca de layout no fim de 2015 surgiram 2 
novos espaços publicitários dentro do Conversa 
Afiada.

Com a ampliação da Home, nova área foi aberta 
ao lado dos Pitacos e TV Afiada, espaço de 
grande visibilidade pelos leitores.

Também inserimos um arroba banner no campo 
de interação dos comentários, em todos os posts.



SUPER BANNER 728X90

ARROBA 
BANNER 

300X250

❖ Arquivos: Gif, JPG e Tag HTML
❖ Peso: Gif, JPG até 50kb
❖ Tag HTML até 100kb
❖ Script: Aceitamos scripts de terceiros
❖ FPS: 20 por segundo

ESPECIFICAÇÕES

FORMATOS

ADSERVER

ORIENTAÇÕES SOBRE BANNERS

Usamos o Adserver DoubleClick do Google para 
fornecimento de anúncios publicitários no Conversa 
Afiada.

Não obrigamos o uso de clickTAG.

Para melhor mensuração, inserir as Macros no banner:

%%CACHEBUSTER%%
%%CLICK_URL_ESC_ESC%%



CAMPANHAS E PARCEIROS



Contato
Tel: (11) 2872-9769 e 2305-1662

E- mail: caf.midia@gmail.com
www.ConversaAfiada.com.br


