


Quem somos
Um veículo dinâmico, multiplataforma 

e de linguagem acessível a todos os 

públicos, esse é o Agora no RS.

Tudo o que acontece no Rio Grande

do Sul está no Agora. Desde

informações de trânsito e previsão do

tempo até notícias sobre a política e

a economia do Estado.

Somos 100% digitais e fazemos

parte da vanguarda da comunicação

do século XXI.

Construímos nossas 
relações pela 

comunicação, com 
informações precisas e 

prestação de serviço, 
gerando visibilidade, valor, 
relevância e credibilidade.

“
“



O que fazemos
• Jornalismo local e hiperlocal;

• Prestação de serviço sobre o 
cotidiano da cidade;

• Informações segmentadas para 
nichos de mercado;

• Conexão de marcas e pessoas por 
meio de soluções integradas de 
mídia.

Em qualquer 
plataforma



O que somos Sites de notícias de Porto 
Alegre com conteúdo próprio*

• GaúchaZH (possui assinatura);

• Correio do Povo;

• Jornal do Comércio (possui assinatura);

• Agora no RS;

• Rádio Guaíba.

*Baseado em estimativas de tráfego do Alexa/Amazon

2º maior site de notícias 
de Porto Alegre com 
conteúdo próprio e 
100% gratuito



Ao alcance de todos
• O conteúdo de Agora no RS é 

acessível em qualquer plataforma. 

• O Agora foi desenvolvido para ser 
mobile first, ou seja, 100% 
otimizado para acesso por meio de 
qualquer dispositivo.

• Nossa plataforma é adaptada a 
qualquer tamanho de display e 
especialmente às telas de celulares.



Nossas marcas



Lançado em 2013, o Agora no RS cresce a 

cada mês e já se tornou um dos portais de 

notícias mais acessados em Porto Alegre. 

Nossa sintonia com o público é resultado 

de um projeto editorial que privilegia a 

prestação de serviços aos leitores e a 

cobertura independente dos fatos mais 

importantes do Rio Grande do Sul.



O Agora no Trânsito acompanha os 

deslocamentos dos gaúchos. Em tempo 

real, publica dicas para os motoristas.

Atualiza notícias sobre o trânsito nas ruas 

de Porto Alegre e nas rodovias do Rio 

Grande do Sul.

No verão, faz a cobertura da ida e volta  

às praias do Litoral Norte, atualizando as 

informações de hora em hora.

Páginas do Agora no Trânsito 
no portal, Twitter e Facebook.



Páginas do Agora no Tempo 
no portal, Twitter e Facebook.

O Agora no Tempo ajuda os gaúchos a 

se programarem e se prepararem para o 

dia-a-dia e para quando o tempo mudar.

Diariamente, informa a previsão do tempo 

para as cidades do Rio Grande do Sul. 

Publica alertas de órgãos públicos sobre 

a situação meteorológica do Estado, 

permitindo aos leitores saber se haverá 

chuva ou sol, frio ou calor.



A paixão por viagens fez a administradora 

Rô Klafke e o jornalista Vitor Pereira 

criarem o Sem Roteiro. 

Trata-se de um blog de viagens fora do 

convencional, pois não mostra somente os 

pontos turísticos por onde a dupla passa. 

O casal conta os melhores roteiros que os 

lugares podem proporcionar, buscando 

opções turísticas pertinho do público 

gaúcho ou até no outro lado do mundo.



Quando chega o verão, o foco dos gaúchos 

volta-se ao Litoral Norte do Estado. Então, 

é época de Verão Agora.

De dezembro a março, o Agora no RS tem 

uma sessão para informar os leitores sobre 

tudo que envolve o período de férias.

As ações do Verão Agora contemplam  o 

cotidiano e a programação especial nas 

praias. Nos fins de semana, há cobertura 

reforçada da movimentação nas estradas.



Ação Empresarial 

A sessão destaca as notícias institucionais,

levando aos gaúchos informações e

curiosidades sobre novos produtos e

serviços, bem como dicas de eventos.

Economia Agora 

É o canal de transmissão ao grande público 

das novidades do mercado financeiro e das 

ações de companhias e empresas para 

movimentar a economia e fomentar a 

geração de emprego e renda no Estado.



18-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 65 ou mais

22%6% 12%21%
55-64 anos

17%
45-54 anos

22%

48%52%mulheres homens
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Perfil do público



Estados
Rio Grande do Sul: 78%

São Paulo: 10%

Paraná: 4%

Santa Catarina: 3%

Rio de Janeiro: 1%

Outros Estados: 4%

Dados: TailTarget, Navegg e Google Analytics; outubro de 2019

Raio-X da Audiência

Cidades do RS
Porto Alegre: 31%

Canoas: 5%

Pelotas: 3%

Caxias do Sul: 2%

Santa Maria: 2%

Outras cidades do RS: 56%



Principais interesses do público

Casa e 
Construção

Saúde Negócios 
e serviços

Vestuário 
e moda

Imóveis Eletrodomésticos

Automóveis Entretenimento 
e cultura

Economia e
finanças

TecnologiaComidas 
e bebidas

Viagens e
turismo

Conheça as categorias e produtos pelos quais a audiência de Agora no RS demonstrou maior intenção de 
consumo. Essa métrica é computada levando em consideração as ações dos internautas que demonstram 
intenção de comprar determinado produto.
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Perfil dos leitores:
- Procuram na web dicas e serviços exclusivos;
- Ávidos por conteúdos de moda e turismo;
- Compram ou pesquisam bens de luxo; 
- Preservam hábitos e etiquetas.

Nível de renda

Alta renda: 53% Outros: 47%



Agora no RS em números

Dispositivos

91%

8,5%

0,5%

Tempo na página
1min36seg 

Usuários
287.154

Visualizações de página 
1.164.468

2,82 (média)
Páginas por sessão

Sessões 
413.642



Público nas redes sociais

100 mil seguidores 90 mil seguidores

8 mil seguidores
Grupos para entrega de 

notícias direto ao usuário

Mais de 14 mil

dispositivos habilitados**+300 inscritos*

Os números de Facebook, Instagram e Twitter referem-se à soma dos seguidores das contas 
vinculadas ao Agora no RS.
*O YouTube não é uma plataforma utilizada diariamente.
**Tratam-se de dispositivos habilitados por seus utilizadores para receberem notificações via push.



Formatos
publicitários



Conteúdo 
de marca



Consiste em um texto com viés
jornalístico, produzido pelos jornalistas
profissionais do Agora no RS, com
foco na geração de alto engajamento a
partir dos interesses dos leitores. Todo
o conteúdo é projetado e executado
detalhadamente, conforme o objetivo.

É um conteúdo publicitário que divulga,
de forma direta, algum assunto
institucional da empresa, como
lançamento de produtos e serviços.
Deve ser produzido pelo anunciante ou
é criado pelo Agora no RS, porém
aprovado pelo cliente.

Publicidade nativa e 
publieditorial
O Agora no RS oferece dois formatos para impulsionamento de marca no 
ambiente digital: publicidade nativa e publieditoral. Conheça as diferenças:

Publicidade nativa Publieditorial



Publicidade nativa

A publicidade nativa é uma das opções para 

destaque de marca no Agora no RS.

É o formato perfeito para chamar atenção dos 

leitores para uma temática e, simultaneamente, 

envolver e destacar uma marca.

Os conteúdos são produzidos por jornalistas 

profissionais, sem influência do anunciante, e 

seguindo os padrões editoriais do portal.

O que é?



Publicidade nativa + redes sociais
Opção 1

O formato de veiculação de mídia envolvendo 

publicidade nativa e redes sociais é o 

extremamente efetivo, pois proporciona 

grande alcance.

Essa opção reúne a divulgação de marca no 

Agora no RS e nas duas redes sociais nas 

quais o portal é mais forte: Facebook e Twitter. 

O cliente terá uma matéria, com divulgação da 

sua empresa, cujo link será compartilhado 

nessas redes sociais.



Publicidade nativa + redes sociais
Opção 2

Nesta opção, o link será compartilhado no 

Facebook, Twitter e Instagram.



Publicidade nativa + push
Opção 3

O Agora no RS disponibiliza o 

compartilhamento de publicidade nativa 

por meio de envio de notificação push.

São mais de 15 mil dispositivos 

cadastrados e aptos a receber o conteúdo. 

Nessa opção, nossos leitores receberão 

uma notificação com um link para o seu 

conteúdo dentro do Agora no RS. 



Publicidade nativa + redes sociais + 
grupos de WhatsApp
Opção 4

Este formato contempla a divulgação de 

marca no Agora no RS, em todas as 

nossas redes sociais e também nas contas 

de WhatsApp do portal.

O cliente terá uma matéria divulgando sua 

empresa, cujo link será compartilhado no 

Facebook, Twitter, Instagram e, ainda, nos 

nossos grupos de notícias no WhatsApp.



Publicidade nativa + redes sociais + 
notificações push
Combo Tudo em 1

Nesta opção, há publicação de 

conteúdo do anunciante no site de 

Agora no RS, divulgação nas redes 

sociais do portal e disparo de 

notificação push para todos os 

dispositivos cadastrados na 

plataforma.

Por se tratar de uma opção 

extremamente completa, a 

contratação passa por análise de 

nosso departamento comercial.



Opcionais à publicidade nativa
Adicionais sob consulta

O Agora no RS acredita que a publicidade 

nativa deve, sobretudo, atender aos 

desejos do anunciante. Desse modo, 

possibilita a contratação de adicionais.

Uma das opções é a adição de mais links 

externos no conteúdo produzido, 

possibilitando mais acessos a outros 

materiais relacionados à marca do cliente.

Os itens opcionais passam por análise de 

nosso departamento comercial.



Conteúdo patrocinado

Através de publicações especiais, chamadas de 

conteúdos patrocinados, sua marca pode 

alcançar o público do Agora no RS.

Todo conteúdo é discutido com o cliente e 

aprovado em conjunto.

Conosco, você tem uma variedade de produtos 

para destacar sua marca. Consulte o 

departamento comercial

O que é?



Conteúdo patrocinado + redes 
sociais + notificação via push

Temos opção de um 

combo: publicação do 

conteúdo com redes 

sociais e notificação push.



Conteúdo patrocinado 
com links externos

Através de publicações especiais, os 

conteúdos patrocinados, sua marca 

pode alcançar o público do 

.

Todo conteúdo é discutido com o 

cliente e aprovado em conjunto.

Conosco, você tem uma variedade de 

produtos para destacar sua marca. 

Consulte o departamento comercial.



Publicidade
Display

Formatos



Retângulo
Um formato simples, o retângulo médio funciona em 
todas as plataformas e dispositivos do portal, 
permitindo atingir efetivamente todo o público.

Esse formato pode incluir recursos rich media 
personalizados, incluindo vídeo.

Especificações técnicas de publicidade

Tamanho: 300x250

Formatos de entrega
.gif / .jpg / tag de terceiros / HTML5

Disponível para
Exibição direta, mídia programática

Plataformas
Desktop, tablet e celular



Mobile banner médio
Focado em plataformas mobile, o mobile banner 
médio possui tamanho de 300x100 e ganha destaque 
antes dos títulos, antes da abertura e no meio do 
texto das notícias.

Especificações técnicas de publicidade

Tamanho: 300x100

Formatos de entrega
.gif / .jpg / tag de terceiros / HTML5

Disponível para
Exibição direta, mídia programática

Plataformas
Tablet e celular



Mobile banner pequeno
Já o mobile banner pequeno possui tamanho de 
300x50. Tem a metade da altura da versão média, 
mas pode aparecer com maior frequência no layout 
da página.

Especificações técnicas de publicidade

Tamanho: 300x50

Formatos de entrega
.gif / .jpg / tag de terceiros / HTML5

Disponível para
Exibição direta, mídia programática

Plataformas
Tablet e celular



Sticky banner
Os anúncios Intext são exibidos entre o fluxo natural 
de leitura do texto, de maneira elegante, discreta e 
lucrativa para a sua marca. Os banners se encaixam 
no rodapé da página e acompanham as 
movimentações de tela feitas pelo usuário.

Especificações técnicas de publicidade

Tamanho: 970x250, 970x90 e 728x90 nas páginas desktop; e 
336x280, 300x250, 320x100 em tablets e mobile.

Formatos de entrega
.gif / .jpg / tag de terceiros / HTML5

Disponível para
Exibição direta, mídia programática

Plataformas
Desktop, tablet e celular



Billboard
Um formato de alto impacto, o Billboard está 
disponível apenas para desktop. Mas com 
970 x 250 pixels, é impossível não vê-lo 
antes de cada matéria do portal.

Esse formato pode incluir recursos rich media 
personalizados, incluindo vídeo.

Especificações técnicas de publicidade

Tamanho: 970x250

Formatos de entrega
.gif / .jpg / tag de terceiros / HTML5

Disponível para
Exibição direta, mídia programática

Plataformas
Desktop



Super Leaderboard
Um formato de grande impacto, o Super 
Leaderboard também está disponível apenas 
para desktop. Embora menor que o anterior, 
garante um excelente alcance.

Especificações técnicas de publicidade

Tamanho: 970x90

Formatos de entrega
.gif / .jpg / tag de terceiros / HTML5

Disponível para
Exibição direta, mídia programática

Plataformas
Desktop



Cabeçalho
Um item básico de publicidade, o cabeçalho é 
um ativo confiável em qualquer campanha 
digital. Exibido no meio dos destaques da 
capa e da abertura das notícias é garantia de 
retorno.

Especificações técnicas de publicidade

Tamanho: 728x90

Formatos de entrega
.gif / .jpg / tag de terceiros / HTML5

Disponível para
Exibição direta, mídia programática

Plataformas
Desktop, tablet e celular



TIPO FORMATO PREÇO UN. VENDA EXTRAS

Display

Retângulo (300x250) R$ 20 CPM

Mobile banner médio (300x100) R$ 16 CPM

Mobile banner pequeno (300x50) R$ 12 CPM

Sticky banner (variado) R$ 35 CPM

Billboard (970x250) R$ 24 CPM

Super Leaderboard (970x90) R$ 18 CPM

Cabeçalho (728x90) R$ 15 CPM

Conteúdo 
de marca

Publicidade nativa 1* R$ 1.000 Por publicação Facebook + Twitter

Publicidade nativa 2* R$ 1.500 Por publicação FB + Twitter + Instagram

Publicidade nativa 3* R$ 1.250 Por publicação

Publicidade nativa 4* Em breve Por publicação FB + Twitter + IG + WA

Links externos R$ 500 Um link externo

Link adicional R$ 250 Por link adicional

Combo tudo em um R$ 2.500 Por publicação

Especiais
Coberturas Consulte disponibilidade

Publicações no Instagram e Stories Consulte disponibilidade

Observações
- Faturamento: 15 DFM;
- Reservas: 2 dias úteis antes da veiculação, até as 15h;
- Entrega do material: 1 dia útil antes da veiculação, até as 16h;
- Acréscimo de 20% por determinação e 30% por exclusividade

- CPM: Custo por mil impressões;
- * Mediante aprovação da Redação (adequação editorial);
- Em caso de dúvida, consultar através do e-mail: comercial@agoranors.com

mailto:comercial@agoranors.com


Entre em contato

Por e-mail: 
comercial@agoranors.com

Para mais informações:
https://agoranors.com/anuncie

mailto:comercial@agoranors.com
https://agoranors.com/anuncie



