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A MAIOR E MAIS COMPLETA 
PLATAFORMA DE CONTEÚDO, 
MÍDIA E EVENTOS SEGMENTADA 
PARA PROFISSIONAIS E GESTORES 
DE RH DO PAÍS.
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REVISTA

Há 25 anos, a revista MELHOR - GESTÃO DE PESSOAS é líder 

do setor, abordando conteúdos relevantes com total isenção 

e credibilidade editorial. Tem como objetivo contribuir para 

o desenvolvimento humano e organizacional. Suas matérias 

abordam as melhores práticas em gestão de pessoas e as 

principais tendências em RH, além de contar com a participação 

de renomados especialistas da área. É leitura obrigatória 

para profissionais que buscam melhores resultados para suas 

empresas e carreiras. 

PÚBLICO 
Gestores e Profissionais de RH

PERFIL 

CEOs e VPs de RH    9%

Diretores e Gerentes de RH   81%

Analistas e Coordenadores de RH  8%

Outros      2%

IMPACTO 
+ de 3 milhões anualmente

OUTRAS OPORTUNIDADES
Programas de Gestão, Cursos, Clube de Leitura, 
Livros Customizados



PROJETOS SOB CONSULTA

• SEPARATAS      Seleção de matérias da revista MELHOR-GESTÃO DE PESSOAS 

com tema definido pelo cliente. Capa Customizada. 

• CADERNO ESPECIAL TEMÁTICO Veiculado em algumas edições do ano, 

abordam temas como: Saúde Corporativa; Tecnologia & RH; Educação Corporativa; 

Melhores Práticas de RH – Great Place to Work;  Fornecedores de Confiança. 

• BRANDED CONTENT      Conteúdo produzido com base em ações e 

histórico da marca, com a curadoria e chancela da MELHOR - GESTÃO DE 

PESSOAS. Abordaremos o tema com o olhar editorial, trazendo informações ou 

prestando algum serviço ao leitor.

• INFORME PUBLICITÁRIO Conteúdo produzido pelo cliente ou por algum 

jornalista contratado, com o objetivo de expor diretamente as ações, valores e 

novidades da marca.

• ENCARTES Possibilidade de encartar lâminas, folders, calendários, brindes ou 

outro material.

• OPORTUNIDADES DE CONTEÚDO      Vincule sua marca com as pautas dos 

principais temas de RH: Previdência Privada; Alimentação nas empresas; Cestas 

de Natal; Terceirização; Planos de Saúde e Odontológicos; Benefício farmácia; 

Recrutamento & Seleção; Estagiários & Trainees, entre outros.

• CADERNOS ESPECIAIS REGIONAIS     Seguindo o calendário de eventos 

de algumas das principais Seccionais da ABRH (Rio de Janeiro, Paraná, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul e Bahia) teremos cadernos regionais dentro 

da edição que circulará na pasta dos congressistas. TIRAGEM EXCLUSIVA: 1.000 

EXEMPLARES.



DIGITAL

• SITE      A mesma qualidade e credibilidade do conteúdo impresso, com toda 
funcionalidade, agilidade e interatividade do digital. Além de artigos e vídeos 
produzidos especialmente para esse canal. Disponível para inserção de displays/
banners e Painel de Negócios.

• NEWSLETTERS Toda semana nossa base de e-mails cadastrados recebe 
gratuitamente conteúdo sobre gestão de pessoas, e matérias retiradas da revista 
MELHOR - GESTÃO DE PESSOAS.  Disponível inserção de displays, vídeos e branded 
content.

• REDES SOCIAIS Com alto índice de engajamento por parte de gestores de 
pessoas e profissionais ligados à área de RH, postamos diariamente conteúdos 
no Facebook, Linkedin, Twitter e YouTube da MELHOR - GESTÃO DE PESSOAS. 
Possibilidade de impulsionamento de posts patrocinados.

• APLICATIVO        O aplicativo da revista MELHOR - GESTÃO DE PESSOAS oferece 
a possibilidade de anúncios com vídeos, links, galeria de fotos, pushes e muito mais. 
Disponível para iOs, Android e Desktop.

• WEBINARS e LIVES     Curadoria para produção de conteúdo com especialista e 
moderação dos profissionais da MELHOR - GESTÃO DE PESSOAS – sobre tópico 
mutuamente acordado. A audiência será formada por leitores/assinantes de 
nossas plataformas, que participarão dos debates. É transmitido ao vivo pelo canal 
MELHOR TV e / ou canais utilizados pelo patrocinador.

• WEBSÉRIES Produção e inserção de 6 vídeos de 3 minutos (entrevista/
depoimento) com curadoria da MELHOR - GESTÃO DE PESSOAS.

• VÍDEOS DE BRANDED CONTENT Inserção de vídeos com produção do cliente.

• GERENCIAMENTO E CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS  Conteúdo especializado 
para gerar conexão e engajamento contínuo do seu público e tornar a sua rede 
social uma extensão da sua marca

fãs seguidores

PAGEVIEWS/MÊS (MAR/18) VISITANTES ÚNICOS/MÊS (MAR/18)

ENVIADOS

ENTREGUES

ABERTURA

seguidores

redes sociais

site newsletter

70 mil 8.660

70 mil 40.845 16 mil
99.7%
12%5.600



DIGITAL

• PATROCÍNIO DE CANAIS A MELHOR TV é o canal de vídeo da revista 
MELHOR, responsável por trazer novidades e tendências da área de RH. 

CONTA COM 4 CATEGORIAS POSSÍVEIS DE PATROCÍNIO:

• Papo.com RH | Entrevista com executivo de RH sobre a área de gestão de pessoas e 

temas ligados a liderança, treinamento, carreira, processos, gestão e outros.

• Papo.com MERCADO | Entrevista com executivo de empresa fornecedora de produtos, 

serviços ou demais soluções para gestão de pessoas.

• Papo.com ESPECIALISTA | Entrevista com um consultor ou especialista sobre temas 

diversos da área de RH.

• Papo.com ABRH | Uma conversa sobre os principais desafios da área e da própria 

entidade com um representante da ABRH Brasil.

SITE

BANNER FORMATOS PESOS VALORES

SUPERBANNER (TOPO)

SUPERBANNER (CENTRAL 1)

SUPERBANNER (CENTRAL 2)

SUPERBANNER (EXPANSÍVEL)

RETÂNGULO (TOPO)

RETÂNGULO (CENTRAL)

728X90

728X90

728X90

728X90

300X250

300X250

50 KB 

50 KB 

50 KB 

65 KB 

20 KB 

20 KB 

SOB CONSULTA

SOB CONSULTA

SOB CONSULTA

SOB CONSULTA

SOB CONSULTA

SOB CONSULTA

SOB CONSULTA

SOB CONSULTA

SOB CONSULTA

SOB CONSULTA

SOB CONSULTA

SOB CONSULTA

ESPECÍFICAÇÕES TÉCNICAS DO SITE: 

os arquivos devem ser enviados nos formatos gif, jpg ou swf.

VALORES PARA EXPOSIÇÃO DURANTE 30 DIAS.

NEWS

BANNER FORMATOS PESOS VALORES

MEGABANNER (1)

MEGABANNER (2)

650X150

650X150

30 KB 

30 KB 

ESPECÍFICAÇÕES TÉCNICAS DO SITE: 

os arquivos devem ser enviados nos formatos gif ou jpg.

VALORES PARA EXPOSIÇÃO EM 1 DISPARO. 

APP

FORMATO PESO VALOR

ANÚNCIO COM LINK ATÉ 500 MB

ANÚNCIO COM VÍDEO ATÉ 2 MB

GALERIA DE FOTOS ATÉ 2 MB

ANÚNCIO COM ANIMAÇÃO ATÉ 5 MB



EVENTOS

• MELHOR SAÚDE CORPORATIVA
Após a folha de pagamento, a saúde é o maior investimento corporativo 
em pessoas. Ao RH cabe a tarefa árdua de otimizar o custo em saúde, 
observando os dados financeiros e o bem-estar de seus colaboradores. 

De olho nessa dinâmica, o evento Melhor Saúde Corporativa quer ser um 
parceiro de negócio da área de gestão de pessoas e mostrar as principais 
tendências, cases e tecnologias que ajudam o RH a montar esse difícil 
quebra-cabeça. 

Evento de um dia, direcionado a gestores de RH, gestores médicos, 
operadoras de saúde, CFOs e CEOs de empresas de médio e grande 
porte.

PÚBLICO ESTIMADO: 300 PARTICIPANTES

• MELHOR TECNOLOGIA & RH
Surge um evento que agita o estado das coisas, faz com que os 
participantes pensem de forma diferente e saiam da imersão de conteúdo 
inspirados a mudar seu modo operandis. 

Um evento omnichannel destinado a dinamizar, informar e capacitar as 
pessoas nas relações humanas e nas novas tecnologias. O evento baseia-
se na crença de que a forma como abordamos pessoas e talentos no 
passado não será a melhor maneira de abordá-lo no futuro.

Evento de um dia, direcionado à gestores de RH &  gestores de T.I. de 
empresas de médio e grande porte.

PÚBLICO ESTIMADO: 300 PARTICIPANTES

• RH EXPERIENCE 
Clube exclusivo de relacionamento para executivos e líderes na área de 
RH. Uma plataforma de comunicação e relacionamento com eventos 
baseados em experiências únicas, focadas em networking e negócios. 

SOB CONSULTA

• EVENTOS CUSTOMIZADOS

QUER FAZER UM EVENTO DIRECIONADO A GESTORES DE PESSOAS? 
A Plataforma RH Corporate tem os 3 pilares para o sucesso do seu evento:

1. CURADORIA DE CONTEÚDO Profundo conhecimento na área
2. ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO: Expertise e grandes parceiros
3. ATIVAÇÃO DO PÚBLICO: Leitores altamente envolvidos com a marca

SOB CONSULTA



PREMIAÇÕES

PRÊMIO FORNECEDORES DE CONFIANÇA

Há 11 anos, o Prêmio Fornecedores de Confiança reafirma ao mercado de 
RH a excelência de produtos e serviços sempre com a melhor avaliação: 
a de quem conhece e confia em sua empresa. O Prêmio foi criado a partir 
de um estudo que avalia o grau de confiabilidade e indicação de clientes 
em relação às empresas fornecedoras de produtos e serviços para área 
de gestão de pessoas. A metodologia utilizada para identificar esses 
fornecedores é a NPS – NET PROMOTE SCORE, ferramenta reconhecida 
mundialmente no mercado pela confiabilidade de suas análises.  

O estudo é realizado por um instituto de pesquisa independente e, 
no final, todas as empresas inscritas recebem o estudo feito com seus 
clientes. Com o resultado, as empresas têm em mãos a avaliação de seus 
pontos fortes e o mapeamento de aspectos que podem ser melhorados a 
partir do crivo de seus próprios clientes.

INSCRIÇÕES: WWW.PREMIOFORNECEDORES.COM.BR

AS MELHORES PRÁTICAS DE RH – PESQUISA GPTW

A MELHOR Gestão de Pessoas é parceira do GPTW na divulgação do 
ranking setorial MELHORES PRÁTICAS de RH, que é um corte do ranking 
das 150 Melhores empresas para se trabalhar.

Great Place to Work é pioneiro em conduzir essa pesquisa que existe em 
todo o mundo, em 53 países, nos seis continentes. 

ESPECIAL NA EDIÇÃO DE SETEMBRO 
Café da manhã de premiação com lives, cobertura digital e impressa

PÚBLICO: VPS E RHS DAS EMPRESAS VENCEDORAS

PATROCÍNIO SOB CONSULTA



OUTRAS AÇÕES

• PROGRAMAS DE GESTÃO EXECUTIVA DE 
ALTO IMPACTO E APLICABILIDADE

Sua empresa pode se diferenciar oferecendo aos seus colaboradores, 
clientes ou prospects, programas exclusivos da Harvard Business Review 
Brasil. Pensados para aplicabilidade imediata, colocam em prática o 
conhecimento e a expertise dos maiores especialistas mundiais da gestão 
executiva. 

Valores diferenciados para parceiros da Plataforma RH Corporate.

• Programa de Liderança Emocional
• Programa Advanced em Treinamento e Desenvolvimento
• Programa de Desenvolvimento para Líderes
• Programa de Negociação e Resolução de Conflitos
• Programa Advanced em Negócios Exponenciais
• Programa Gestão de Vendas em Ambientes Complexos
• Programa Advanced Metodologia de Vendas Complexas
• Programa Negociações Estratégicas em Vendas
• Programa em Content Marketing
• Programa Corporate Storytelling

• CURSOS SOBRE GESTÃO DE PESSSOAS _ ABRH BRASIL

Em parceria com a ABRH Brasil passamos a oferecer cursos presenciais e 
a distância, desenvolvidos especialmente para o profissional de recursos 
humanos. Possibilidade de sua empresa presentear seus clientes e 
prospects. Consulte valores diferenciados para parceiros da Plataforma RH 
Corporate.

• Cursos em Business Partner
• Curso como implantar avaliação de desempenho
• Cargos e Salários – Como atrair e reter talentos

• CLUBE DE LEITURA _ ABRH BRASIL

Os principais lançamentos nacionais e internacionais de livros sobre 
gestão. Mensalmente, o associado recebe um livro em embalagem 
especial, a resenha da obra e um marcador. Ele também pode participar 
de grupo de discussão no Facebook e assistir a webinar sobre o conteúdo 
do mês. 

 

• LIVROS CUSTOMIZADOS

Oferecemos a customização de livros dos maiores experts em gestão 
mundial. A empresa patrocinadora poderá ter uma tiragem exclusiva com 
sua logomarca na capa e carta de oferecimento, e assim presentear seus 
clientes e prospects.

MÍNIMO: 500 EXEMPLARES



OUTRAS AÇÕES

• CONTEÚDO SOBRE GESTÃO DE PESSOAS

Com 25 anos de atuação em gestão de pessoas, somos o parceiro com 
o maior conhecimento na área para desenvolvimento e curadoria de 
conteúdos na área. Acreditamos que conectar pessoas e compartilhar 
conhecimento é a chave para o sucesso. CONSULTE-NOS.


