MÍDIA KIT

2019

QUEM SOMOS
Com 27 anos de atuação no mercado de gestão de pessoas, o Grupo Gestão RH,
através de seus produtos editoriais, treinamentos, entrevistas e pesquisas busca, de
modo inovador, colaborar na atualização dos gestores de pessoas e das organizações.
A empresa tem por objetivo desenvolver e compartilhar conhecimentos, criando uma
rede de relacionamentos em todas as áreas das organizações. Anualmente a editora
organiza ciclos de palestras, workshops, visitas técnicas, premiações e eventos especiais
que contam com a participação de CEOs, vice-presidentes, diretores, gerentes de RH e
de profissionais da área em geral.
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INFORMAÇÕES
Quer divulgar seus produtos para as maiores organizações brasileiras
e da América Latina e estar com os executivos mais conceituados
do mercado, a Gestão RH é a empresa certa!
27 anos no mercado de comunicação e divulgações com o RH
e executivos em geral, com abrangência nacional e América Latina;
Pesquisas de Mercado há mais de 14 anos (RHs e Marcas Mais Admiradas,
IDHO, PGPS, EPS, Cidadania e Melhores Fornecedores para RH)
Alcance direto com mais de 60.000 executivos (Presidentes, CEOs, VPs, Diretores,
Superintendentes, Diretores, Gerentes, Coordenadores e Supervisores etc.);
Revista Gestão RH distribuída gratuitamente para mais de 10.000 organizações;
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INFORMAÇÕES
Portal com mais de 2.700.000 views ano;
Redes Sociais com mais de 110.000 seguidores;
Idealizadores de eventos para o mercado há mais de 16 anos entre eles INOVATECRH,
Fórum Líder RH e CEOs, Encontro de Cidadania e Responsabilidade Social, Conferência
Ibero-Americana e HR Conference;
Público de mais de 1500 profissionais anualmente nestes eventos;
TV Gestão RH - Canal Streaming com entrevistas e programas de diversos temas com
líderes e especialistas do mercado;
App Gestão RH é uma forma rápida e simples de se ter todas as informações úteis sobre o
que acontece de mais importante no mundo corporativo;
Clube Gestão RH - Conexões com Empresas e Executivos ,Eventos, Encontros de
Relacionamento, Treinamentos, Divulgação.
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DIFERENCIAIS

Benchmarking com
os maiores executivos
e organizações
do mercado

Acesso aos
mais importantes
executivos
do mercado

Aceleração
de negócios

Plataforma de
relacionamento

Desenvolvimento
de executivos e
organizações

Posicionamento,
criação e
reforço de Marca
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REVISTA GESTÃO RH

Com linguagem clara e objetiva, a Revista Gestão RH é direcionada aos profissionais de gestão de
pessoas e de negócios do Brasil e América Latina.
Trata-se de uma publicação impressa e digital que abrange temas da atualidade e de desenvolvimento
da gestão de pessoas nas empresas, além de especialistas e líderes abordando carreira e histórias.
Periodicidade

BIMESTRAL

No mercado

há mais de

26 ANOS

Tiragem

15.000
exemplares

Circulação
NACIONAL

Distribuição gratuita para mais de 11.000 organizações mais assinantes e associações de classe como a ABRH.
Com mais de 120.000 leitores por edição, é uma fonte de pesquisa do mercado, sendo capaz de
anteciparas principais tendências da área, debatendo e trazendo novidades para os profissionais do setor.
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REVISTA GESTÃO RH
Público Leitor

Homens e mulheres entre 18 e 60 anos com escolaridade nível superior,
pós-graduação e doutorado, na situação de CEOS, Gerentes, Diretores e
Vice-Presidentes de empresas de pequeno, médio e grande porte.
Temos também entre nossos assinantes alunos e professores das maiores
universidades do país, principalmente, em pós-graduação e doutorado, que utilizam
as informações de nossas pesquisas em seus trabalhos de graduação e teses.

72

%

Presidentes, CEOs,VPs,
Diretores, Superintendentes,
Executivos de RH,
Diretores de Vendas
e Marketing
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28

%

Agências de Publicidade, Universidades
e Anunciantes (consultorias e empresas
fornecedoras de produtos
e serviços, voltados às áreas de
gestão de pessoas e de negócios)
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PORTAL GESTÃO RH

gestaoerh
.com.br
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PORTAL GESTÃO RH
Audiência

O portal Gestão RH atinge um grande número de visualizações anuais, o que faz com que todos os
banners de anunciantes alcancem uma enorme quantidade de usuários e visitantes.

2.700.000
páginas

visualizadas/ano*

750.000

visitantes/ano*

* Jul/2017 a jul/2018
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PORTAL GESTÃO RH
Banners

Banner Topo
Formato:
Desktop 980x76px (25/35kb)
Mobile 640x320px (40/60kb)

Banner Home
Formato:
Desktop 980x76px (25/35kb)
Mobile 640x320px (40/60kb)
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Full Banner
Formato:
Desktop 1920x600px (80/120kb)
Mobile 640x640px (40/60kb)
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E-MAIL MARKETING
Uma das ações mais solicitadas, devido ao nosso valioso cadastro de clientes e gestores
que fazem parte de nossas pesquisas, é o envio de e-mail marketing.
A esta ação, unimos alguns elementos que a completam e reforçam, trazendo a certeza
de um resultado eficiente. O cliente que opta por esta ação de marketing usufrui de:
• Base de contatos com 60.000 executivos(as), segmentados por cargos,
empresas e regiões •
• Relatório completo de cliques e vizualizações, além dos e-mails dos profissionais
que clicaram na campanha •
Especificações Técnicas
Extensão: HTML
Peso máximo do arquivo: 50kb (recomendável);
Peso máximo das imagens: 100kb (recomendável)
Largura máxima obrigatória: até 600 pixels;
Altura: não há limite definido para a altura, mas evite o uso
excessivo da barra de rolagem;
Enviar Código Fonte do material
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REDES SOCIAIS
Mais de 110.000 seguidores
Alcance dos posts
230.000

Facebook
78.000

Instagram
21.000

Twitter
5.700

Linkedin
3.600
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PESQUISAS E PREMIAÇÕES

MELHORES

EMPRESAS

MAIS ADMIRADOS
2019
2019
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CIDADANIA
CORPORATIVA
2019

PESQUISAS E PREMIAÇÕES
Referência no mercado as pesquisas do Grupo Gestão RH acontecem há mais de 13 anos. Mais de
2.500 profissionais e organizações avaliadas e certificadas (empresas concorrentes de grande e
médio porte com número de funcionários de 50 até 190.000).
MELHORES

EMPRESAS

MAIS ADMIRADOS
2019
2019

Melhores
Fornecedores
para RH
Criada em 2007, a
pesquisa tem como
objetivo valorizar o
trabalho das empresas
fornecedoras de produtos
ou serviços e avaliar as
práticas direcionadas aos
clientes nas áreas de:
Benefícios, Talentos,
Tecnologia para RH,
Gestão do Negócio e
Facilities & Services.
A metodologia se baseia
em análises quantitativas e
qualitativas.

Melhores
Empresas
de IDHO
Pesquisa dos melhores
indicadores das
1.000 Maiores Empresas
Brasileiras em quatro
dimensões:
Sustentabilidade,
Transparência,
Governança
Corporativa, Capital
Humano
e Cidadania
Corporativa.
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RHs e Marcas
Mais Admirados
do Brasil
Pesquisa nacional entre
os RHs das 1.000 Maiores
Empresas e das Melhores
Empresas para se
Trabalhar para indicar os
RHs mais Admirados
do Brasil. Desde 2006 a
pesquisa busca valorizar a
atuação dos profissionais
de Recursos Humanos das
principais organizações do
Brasil e suas marcas. A
votação é eletrônica é
realizada em duas etapas.
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CIDADANIA
CORPORATIVA

2019

Melhores
Melhores
Empresas
Empresas
em PGPS
EPS
Avalia práticas de referência
Pesquisa dos melhores
das organizações nas áreas
indicadores das 1.000
clima organizacional,
Maiores e Melhores
desenvolvimento dos
Empresas Brasileiras
colaboradores e o
(critério Exame) e as
aperfeiçoamento dos
Melhores Empresas para se
líderes. Ela é dividida nas
Trabalhar (critério GPTW)
categorias: Liderança e
em seis categorias:
Desenvolvimento,
Envolvimento do Empregado,
Diversidade, Acesso aos
Balanço Trabalho-Vida,
Jovens, Desenvolvimento
Crescimento e Desenvolvimento
de Carreira, Qualidade
do Empregado, Saúde e
de Vida e Comunicação
Segurança, Reconhecimento
Externa e Interna.
do Empregado e
Significado e Propósito.
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Melhores Empresas
em Cidadania
Corporativa
Desde 2007 a pesquisa
procura valorizar boas
práticas de
Responsabilidade Social,
Ambiental, e Cidadania
juntamente com a
interação no Meio
Social.Sua análise para a
área corporativa, usa
como parâmetro de
avaliação as práticas
adotadas pelas empresas
em 5 pilares.
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EVENTOS

-ENCONTRO NACIONAL DE-

CIDADANIA CORPORATIVA E
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
2019
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F Ó R U M

LÍDER RH
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EVENTOS
São realizadas durante o ano as tradicionais premiações e certificações responsáveis pelo
levantamento de indicadores necessários ao desenvolvimento das políticas e práticas em RH.
Temos Eventos de Treinamento que são referência no mercado há mais de 16 anos são eles:

- EN CO NT R O NACIONAL DE -

2019

CIDADANIA CORPORATIVA E
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
2018

Encontro Nacional
de Cidadania Empresarial
& Responsabilidade
Social
Esse encontro traz palestras
com especialistas e cases
de sucesso trazendo as
melhores práticas das
organizações em seus
programas de responsabilidade
social e políticas de
cidadania empresarial.

F Ó R U M

LÍDER RH
Fórum Líder RH
É um grande encontro nacional de
líderes em gestão de pessoas, que busca
discutir assuntos alinhados com o
desafio de gerir pessoas. Desde sua
criação, em 2002, o evento contou com
a presença de, aproximadamente, 7 mil
participantes. Seu público é formado, na
sua maioria, por coordenadores,
gerentes, diretores, vice-presidentes de
RH e de presidentes das mais
importantes empresas do mercado. O
Fórum reúne grandes empresas e
também consagrados consultores
organizacionais.
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Conferência Ibero
Americana de Liderança
Um dos maiores desafios que os líderes
têm é identificar e aproveitar seus
pontos fortes e de seus colaboradores.
Esta é a maneira mais inteligente de
complementar os talentos,
conhecimentos, habilidades e
experiências que a complexa tarefa de
liderar precisa. Um grupo de destacados
conferencistas e executivos compartilha
as práticas utilizadas para promover estas
capacidades e leva os participantes a
compartilhar vivências e maneiras de
estimular cada uma delas. O evento
conta com executivos da América Latina
e Brasil.

InovatecRH
O InovatecRH busca discutir os temas
Inovação, Tecnologia e Gestão de
Pessoas, visando olhar estes três
assuntos dentro as organizações. É
uma oportunidade de ampliar o
conhecimento e entender as
competências necessárias para o
futuro das empresas em um cenário
de competitividade e constantes
mudanças. Em 2018, o evento entrou
para o calendário oficial do SP TEC
WEEK que é o maior festival de
inovação do Brasil.
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EVENTOS

HR Conference
10° HR Conference
Seminário com os “RHs Mais Admirados do
Brasil e América Latina”, onde os executivos
contam suas práticas de Gestão e também
ferramentas e histórias relacionadas à sua
empresa e colaboradores. Um evento que é
sucesso por reunir os principais tomadores de
decisão das empresas.
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Fórum de CEOS
9° Fórum de CEOs
Destacar o papel do CEO, como protagonista
na liderança das empresas, que mais do que
nunca navegam em cenários desafiadores;
Trazer informações relevantes antes da tomada
de decisões críticas.

2° Volume do Livro "Histórias de
Executivos dos RHs Mais Admirados"
Principais Executivo de RH relatam suas
trajetórias e de que maneira atingiram o
sucesso pretendido por meio, principalmente,
de oportunidades identificadas e desafios
superados.São executivos de destaque na área
de Gestão de Pessoas e exemplo de que uma
atuação com ética, qualificação e atualização
constante, entre outros atributos, leva ao êxito.
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TV GESTÃO RH

tvcorporativa
GE S TÃO RH
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TV GESTÃO RH
Lançada em outubro de 2018, e já com 20.000 inscritos e mais de 44.000 views, a TV
Gestão RH é um canal streaming único com conteúdos diversos voltados a Gestão de
Pessoas, Diversidade, Inclusão, Transformação Digital, Soluções, Universo RH, entre
outros temas relacionados às organizações e todo mercado.
A TV Gestão RH tem programação semanal diferenciada com a participação de líderes,
CEOs, diretores e especialistas em cada programa da grade. Entre os programas temos
eventos gravados e ao vivo para que profissionais de todos os lugares possam
acompanhar as novidades de cada setor, trabalhar com âncoras renomados e
entrevistar profissionais referência em cada tema.
Tudo isso torna a TV Gestão RH um canal diferenciado com conteúdo atual e
complexo, com o qual qualquer profissional do mercado poderá se atualizar das
novidades e conhecer historias de profissionais que hoje ocupam cargos tão grandiosos
nas grandes organizações mundiais.
Programas com duração de 5 até 30 min.
Grade de programação semanal
Todos os temas em um único canal
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APP GESTÃO RH

app
GESTÃO RH
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APP GESTÃO RH
Lançado em outubro de 2018, o App Gestão RH é uma forma rápida e simples de se ter
todas as informações úteis sobre o que acontece de mais importante no mundo corporativo.
Na palma da mão e em poucos cliques, você já está conectado a esse mundo com vídeos,
notícias e informações sobre atualidades, eventos, pesquisas, premiações e muito mais!
Há também uma área exclusiva com todo o conteúdo da TV Gestão RH. São horas e
horas de programas, palestras, depoimentos de especialistas e muita informação!

Benefícios
Maior exposição da sua marca
Conteúdos e/ou promoções exclusivos para a audiência do aplicativo
Altas taxas de alcance e leitura dos conteúdos
Rapidez na comunicação
Melhor relacionamento com consumidores e potenciais consumidores
Mais oportunidades de negócio
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CLUBE
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CLUBE GESTÃO RH
O Clube Gestão RH tem como objetivo desenvolver e compartilhar conhecimentos,
criando uma rede de relacionamentos entre as organizações e seus executivos.
Conectamos executivos, lideres e organizações construindo relacionamentos de valor, gerando centenas
de conexões todo ano para nossos clientes, além de contribuir para a evolução dos profissionais,
aumentando a performance de organizações e abrindo, assim, portas para clientes e fornecedores
estarem em contato direto com seus produtos e serviços além de reforçar o valor de sua marca e
organização para o mercado.
Executivos têm a oportunidade de se atualizar e desenvolver suas lideranças e estratégias,
além de debater temas relevantes em nossos eventos e encontros anuais com
palestrantes e líderes do mundo corporativo.
Nossos encontros estabelecem contatos entre executivos das maiores organizações do Brasil e
América Latina, descobrindo sinergia entre suas atividades, dividindo experiências,
compartilhando visões de mercado, aperfeiçoam suas estratégias e otimizando seus negócios.
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CLUBE GESTÃO RH

310
Eventos
em 14 Anos

1500
Empresas

30
Eventos

Participantes

em 2018

2800
Horas de

14 ANOS

Treinamentos
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Capacitando
Profissionais

e Empresas

5400
Profissionais
Capacitados

Eventos

450

BRASIL

em Todo

Palestrantes
Nacionais e
Internacionais
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CLUBE GESTÃO RH
Benefícios
Mais de 100 horas de treinamentos presenciais;
Cursos EAD para área de Gestão de Pessoas exclusivas da Gestão RH em parceria
com Faculdades e Escolas de Ensino com certificado do MEC;
Participantes em eventos organizado pelo Grupo Gestão RH e Parceiros;
Conteúdos exclusivos;
Exposição de Marca (on-line, TV, impresso e presencial);
Benchmarking com empresas e líderes de mercado;
Matéria e Diulgações no site e Revista Gestão RH;
Ações de divulgação de marca com engajamento em nossas redes sociais e canais de divulgação;
Eventos C-Level;
Merchandising em nossos Canais (on-line, TV, impresso e presencial)
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Saiba Mais

RENATO FIOCHI
Diretor Executivo

renato@grupogrh.com.br
(11) 99911-0480
(11) 4503-7125
gestaoerh.com.br
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