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O mercado publicitário, assim como 
o meio jornalístico, tem passado por 
muitas modificações por conta da 
evolução tecnológica que vivenciamos 
no nosso dia a dia. Isso impacta 
diretamente nos lucros de jornais, 
revistas e portais de notícias.

atualmente, além das assinaturas impressas, 

os veículos de comunicação podem adotar 

ferramentas como o Paywall, para monetizar o 

conteúdo que é produzido para a internet. no 

entanto, essa não é a única forma de ganhar 

dinheiro produzindo conteúdo para a web.

a venda de anúncios, assim como ocorre há 

muitos anos nos jornais impressos, também 

pode ocorrer no meio digital. o que muda 

um pouco é a forma como esses anúncios são 

produzidos e mostrados aos leitores.

introdução

https://www.maven.com.br/blog/estender-500-saiba-agora-como-vender-mais-assinaturas-do-seu-jornal-ou-revista/
https://www.maven.com.br/
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INTRODUÇÃO

ao desenvolver este e-book, temos 

a pretensão de esclarecer possíveis 

dúvidas que os empresários da 

área da comunicação ainda possam 

ter sobre o assunto. Para isso, 

desenvolvemos capítulos explicando 

o porquê de se investir em anúncios 

digitais, como preparar o seu site 

para conquistar mais acessos, quais 

são os tipos de anúncios que podem 

ser desenvolvidos, como negociar e 

quanto cobrar por essa publicidade.

Todas essas informações estão 

disponíveis nas páginas a seguir. 

continue a leitura deste material 

e confira agora mesmo essas 

importantes informações para 

manter o seu veículo de comunicação 

gerando lucro na era da internet.

https://www.maven.com.br/


5

Vivemos em uma era em que 
qualquer pessoa pode atuar como 
“jornalista” e produzir conteúdos 
para a internet. No entanto, nem 
sempre esses canais alternativos 
têm a mesma credibilidade que um 
veículo tradicional, que conta com 
profissionais qualificados, imparciais, 
que sabem checar as informações e 
utilizar das técnicas jornalísticas da 
melhor forma possível.

em meio a esse cenário, as empresas buscam 

parcerias para divulgar as suas marcas em 

portais de notícias sérios, que ofereçam 

informações de qualidade para os leitores e não 

gerem fake news.

Por que investir 
em anúncios 

digitais?

https://www.maven.com.br/
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Por que investir em anúncios digitais?

esse é o principal motivo que faz 

com que investir em anúncios 

digitais seja um bom negócio 

para manter a lucratividade de 

um veículo midiático em alta, 

conquistando bons anunciantes.

Há muitas formas de fazer 

anúncios na internet, e você pode 

se beneficiar disso oferecendo 

uma ampla variedade de formatos 

para as empresas da sua cidade ou 

região de atuação.

continue a leitura e veja a seguir 

alguns benefícios que são gerados 

pelos anúncios digitais e que 

você utiliza para convencer os 

anunciantes a investirem no seu 

portal de notícias.

https://www.maven.com.br/blog/como-a-receita-recorrente-gera-mais-estabilidade-para-o-negocio/
https://www.maven.com.br/blog/quais-sao-os-maiores-anunciantes-que-mais-investem-em-publicidade/
https://www.maven.com.br/
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Por que investir em anúncios digitais?

geração de tráfego Para 
o site do anunciante

os anúncios online podem gerar mais tráfego  

para os sites ou blogs de seus anunciantes 

porque são clicáveis, direcionando os leitores  

a outras páginas.

desse modo, se um leitor se interessar por uma 

oferta de uma loja virtual que anuncia no seu 

portal, poderá clicar no anúncio e já fazer a compra. 

Isso é benéfico para o anunciante, e você pode usar 

a quantidade de acessos que o seu veículo tem 

como argumento para vender anúncios.

aumento da visibilidade  
da marca

Quando uma empresa faz anúncios online, ela 

aumenta a visibilidade da marca. Afinal, quando 

os leitores do seu site o acessarem para ler as 

notícias, verão os banners dispostos no layout.

além disso, você pode segmentar as áreas do 

seu site. uma loja de artigos esportivos, por 

exemplo, pode anunciar na seção de esportes 

exclusivamente, pois assim seu anúncio será 

mostrado para pessoas que se interessam pelo 

assunto, e não para o público em geral.

https://www.maven.com.br/
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Por que investir em anúncios digitais?

agilidade nos 
resultados alcançados

nos jornais impressos não há a 

possibilidade de clicar nos anúncios. 

desse modo, ao visualizar uma 

promoção feita por uma loja, por 

exemplo, o leitor, se tiver interesse, 

deverá ligar para o estabelecimento 

ou pegar o celular/computador para 

acessar o site.

como nem sempre isso é muito 

prático, os anúncios podem demorar 

para gerar bons resultados. o mesmo 

não ocorre com os banners digitais, 

que começam a converter leitores 

em clientes no ato da publicação.

https://www.maven.com.br/
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Por que investir em anúncios digitais?

facilidade Para mensurar 
resultados

Por mais que você possa controlar a quantidade 

de exemplares que um jornal impresso vende, 

não é possível saber com exatidão quantas 

pessoas visualizaram um anúncio e quais são 

os resultados reais daquela ação. o dono de um 

bar pode deixar a edição do periódico no balcão 

do estabelecimento para que seus clientes a 

leiam, por exemplo.

com a mídia digital funciona de forma diferente. 

É possível contabilizar quantas pessoas 

visualizaram o anúncio e quantas interagiram 

com ele. desse modo, também há mais 

possibilidades de agir estrategicamente. Se um 

anúncio gerar poucos cliques, podem ser feitas 

alterações no texto e no design para que ele 

fique mais chamativo.

esses são alguns dos principais motivos que 

você tem para investir em anúncios digitais e 

possibilitar novas formas para que os anunciantes 

divulguem seus negócios. Para isso, no entanto, 

é preciso preparar o seu site para receber mais 

anúncios. veja como no próximo capítulo.

https://www.maven.com.br/
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como preparar 
um site para 

conquistar mais 
acessos?

Para que os anúncios do seu site 
obtenham uma boa quantidade 
de acessos e gerem resultados 
efetivos para a empresa anunciante, 
é importante que algumas medidas 
sejam tomadas.

Listamos algumas ações que você deve realizar 

para garantir que o seu portal tenha mais 

visitas e, consequentemente, os anúncios 

sejam visualizados por mais pessoas. continue a 

leitura para ficar por dentro do assunto!

https://www.maven.com.br/
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Como preparar um site para Conquistar mais aCessos?

tenha um design limPo

É importante que o design do seu site seja 

sempre muito limpo, para que os usuários 

possam agir intuitivamente. recomenda-se 

que o fundo seja sempre claro, de preferência 

na cor branca, para que os anúncios possam ser 

entendidos com mais facilidade.

garanta um layout resPonsivo

Hoje em dia boa, parte dos acessos a portais de 

notícias não são feitos por meio de computadores 

de mesa ou notebooks, mas por smartphones e 

tablets. É por isso que se recomenda sempre o 

uso de um layout responsivo, que é um modelo 

em que a página se adapta ao tamanho da tela 

em que é acessada.

https://www.maven.com.br/
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Como preparar um site para Conquistar mais aCessos?

invista em aPlicativos

conforme explicamos, boa parte dos acessos 

dos portais de notícias é feito por dispositivos 

móveis. Por esse motivo, convém facilitar esse 

tipo de leitura, disponibilizando um aplicativo 

para os leitores. ao ter um app, mais pessoas 

vão acessar os seus conteúdos e visualizar 

os anúncios. depois de estar com o seu site 

preparado para receber mais visitas, é chegada a 

hora de produzir os anúncios. continue a leitura 

e saiba mais sobre o assunto!

https://www.maven.com.br/blog/quanto-custa-criar-um-aplicativo-para-divulgar-noticias/
https://www.maven.com.br/blog/quanto-custa-criar-um-aplicativo-para-divulgar-noticias/
https://www.maven.com.br/blog/quais-sao-os-4-tipos-de-conteudo-pelos-quais-os-leitores-estao-dispostos-a-pagar/
https://www.maven.com.br/
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Quais são os 
principais tipos 

de anúncios 
que podem ser 

vendidos?

Existem diversas modalidades de 
anúncios que podem ser vendidas 
por portais de notícias. Uma ideia 
interessante é montar pacotes com os 
diferentes formatos de publicidade, 
para que o anunciante tenha mais 
resultados positivos.

os principais tipos de anúncios que podem ser 

comercializados e produzidos pelos portais de 

notícias são os que listamos a seguir.

https://www.maven.com.br/
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Quais são os principais tipos de anúncios Que podem ser vendidos?

banners

os banners são o formato mais tradicional 

de anúncios em sites de notícias. eles 

funcionam como nos jornais impressos, 

apresentando informações sobre 

um produto, serviço ou mesmo uma 

mensagem institucional de uma marca.

A diferença é que no meio 
eletrônico os banners podem 
ser animados, atraindo 
mais a atenção do leitor. 

além disso, conforme já explicamos, eles 

são clicáveis e podem direcionar para o site 

ou a página de preferência do anunciante.

esses anúncios podem ser dispostos em 

diferentes locais do site e com tamanhos 

variados. dessa forma, um método de 

cobrança pode ser adotado de acordo com 

o espaço do banner.

o tradicional método de cobrança de 

centímetro por coluna, utilizado por 

grande parte dos jornais impressos, pode 

ser adaptado para o meio digital. É claro 

que em layout responsivo o tamanho 

dos banners muda, de acordo com o 

dispositivo pelo qual é acessado, mas 

um anúncio em destaque sempre será 

mais visualizado do que os demais. isso 

independe da plataforma utilizada para o 

acesso do conteúdo.

https://www.maven.com.br/
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Quais são os principais tipos de anúncios Que podem ser vendidos?

Posts em redes sociais

os portais de notícias costumam 

ter bastante seguidores nas redes 

sociais, como o Twitter ou o 

Facebook. Isso se justifica porque as 

pessoas acompanham os perfis para 

se informar sobre o que acontece em 

suas cidades, no Brasil e no mundo.

Logo, fazer publicações com 

anúncios das marcas parceiras nas 

redes sociais é uma maneira que 

alguns portais estão encontrando 

para aumentar a lucratividade. você 

pode até mesmo impulsionar os 

posts com uma pequena verba para 

alcançar mais pessoas.

https://www.maven.com.br/blog/as-redes-sociais-e-seus-impactos-na-forma-como-consumimos-noticias/
https://www.maven.com.br/blog/as-redes-sociais-e-seus-impactos-na-forma-como-consumimos-noticias/
https://www.maven.com.br/blog/twitter-e-jornalismo-como-usar-a-rede-social-para-sair-na-frente/
https://www.maven.com.br/
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Quais são os principais tipos de anúncios Que podem ser vendidos?

Publicidade nativa

a publicidade nativa acontece quando os 

anúncios têm o mesmo formato do canal 

em que são mostrados. no caso dos portais 

de notícias, pode ser criado um conteúdo 

textual ou vídeo com uma reportagem sobre 

determinado assunto relacionado à área de 

atuação do anunciante.

Se o anunciante for uma marca de protetor 

solar, por exemplo, você pode produzir 

uma reportagem sobre a importância do 

uso desse produto no verão. no decorrer 

do conteúdo, pode ser informado ao leitor 

que tal item encontra-se à venda nas 

farmácias nos e supermercados.

apesar de ter o mesmo formato que 

as demais reportagens do portal, uma 

publicidade nativa precisa ser informada 

ao público. 

Para isso, pode ser criada uma editoria 

específica para publieditorais ou então 

simplesmente usar uma tag que mostre 

aos leitores que se trata de uma publicação 

que foi patrocinada por uma empresa.

esses são alguns dos principais tipos de 

anúncios que podem ser feitos na internet. 

agora você deve estar se perguntando 

como negociar e como precificar esses 

conteúdos, certo? Falaremos sobre isso 

nas próximas páginas!

https://www.maven.com.br/blog/entenda-agora-o-que-e-e-como-funciona-a-publicidade-nativa/
https://www.maven.com.br/
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como negociar 
e quanto cobrar 
pelos anúncios?

Para negociar e vender anúncios para 
portais de notícias, vale a mesma 
premissa que já é adotada para a 
venda de anúncios impressos. Isso 
quer dizer que os vendedores precisam 
ter um tino comercial e saber como 
lidar com as situações diversas que o 
processo pode gerar.

no entanto, temos algumas dicas que podem 

ser levadas em consideração para negociar e 

cobrar por anúncios em jornais digitais. Veja!

https://www.maven.com.br/
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Como negoCiar e quanto Cobrar pelos anúnCios?

mostre os valores dos 
anúncios seParadamente

É importante que os anunciantes tenham noção do 

valor individual dos anúncios, por mais que você adote 

o formato de pacotes. Por isso, mostre os preços 

separadamente.uma ideia interessante é desenvolver 

uma tabela, mostrando quanto custa um anúncio em 

uma página impressa do seu jornal/revista, quanto custa 

um banner no site, quanto custa a produção de uma 

publicidade nativa etc.

informe sobre os descontos 
oferecidos em Pacotes

você pode oferecer descontos aos anunciantes que 

comprarem mais de uma mobilidade de anúncio. assim, 

se uma empresa quiser anunciar no jornal impresso e no 

portal de notícias, poderá pagar menos do que se adquirisse 

apenas uma das modalidades de forma individual.

https://www.maven.com.br/


19

Como negoCiar e quanto Cobrar pelos anúnCios?

tenha um mídia 
kit atualizado

o mídia kit é um material informativo 

que mostra os valores dos anúncios 

que serão comercializados e também 

dados sobre o alcance dos materiais. 

Apresente dados como o perfil do 

seu público por sexo, idade, classe 

social e econômica, localização 

geográfica etc.

assim os empresários vão enxergar 

valor nas suas propostas e ter mais 

chances de fechar a compra de 

espaços publicitários no seu veículo 

de comunicação.

https://www.maven.com.br/
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conclusão

Investir em formas diferentes de 
publicidade é uma das principais 
saídas que os veículos de comunicação 
têm para garantir uma boa 
lucratividade. Esse tipo de estratégia, 
aliada ao Paywall, não só proporciona 
a sobrevivência da mídia como a sua 
adequação aos novos tempos.

Hoje as empresas sabem do poder que a 

internet tem e que esse alcance já é tão ou mais 

relevante do que as mídias tradicionais, como as 

emissoras de rádio e Tv e o jornal impresso.

no entanto, quando há a possibilidade de unir 

a credibilidade dos veículos tradicionais à 

versatilidade, abrangência e modernidade da 

internet, tudo funciona de forma ainda mais 

adequada e com resultados mais positivos — é 

isso que acontece com os portais de notícias.

https://www.maven.com.br/blog/paywall-o-futuro-dos-jornalismo-digital/
https://www.maven.com.br/
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ConClusão

esperamos que você tenha gostado 

do nosso e-book e que ele tenha 

sido útil para saber como vender 

anúncios digitais para o seu portal 

de notícias. assim, os seus lucros 

não vão parar de crescer! Investir 

no jornalismo de qualidade jamais 

deixará de ser um bom negócio.

obrigado pela leitura e até uma 

próxima oportunidade!

https://www.maven.com.br/blog/quais-sao-as-novas-tendencias-vao-marcar-o-futuro-do-jornalismo/
https://www.maven.com.br/


a maven inventing solutions é uma empresa que oferece 

diversas soluções para jornais e revistas que são impressos e 

desejam ingressar no universo digital, entregando uma melhor 

experiência para os seus leitores.

desenvolvemos aplicativos, plataformas de gerenciamento de 

conteúdo para portais de notícias, entre outros serviços que 

podem fazer toda a diferença para um veículo de comunicação.

A qualidade de nossos serviços é justificada pelo 

reconhecimento que temos com grandes grupos de 

comunicação do mercado, que já são nossos clientes.

nosso portfólio conta com serviços prestados a diversas 

empresas, como o Grupo rBS, Folha de São Paulo, a ric record, 

o jornal correio do Povo, entre tantas outras.

https://www.maven.com.br/
https://facebook.com/Maven/
https://twitter.com/maveninventing
https://www.linkedin.com/company/maven-inventing-solutions/
https://www.maven.com.br/

