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Informações Gerais
Pizzas & Massas é a 

mais recente publicação 
da Editora Insumos. Com 

periodicidade trimestral, 
é voltada especificamente aos 

negócios movimentados pela indústria da  
pizza, pizzarias, cantinas e estabelecimentos 

similares, e empresas de food delivery em geral. 
A Editora Insumos tem ampla experiência em 

publicações business-to-business, onde confiabi-
lidade e atualidade das informações, bem como 
qualidade editorial são requisitos fundamentais. 
Já publica revistas que são consideradas como 
referência em seus setores de atuação, tais como 
Aditivos & Ingredientes, Funcionais & Nutracêuticos e 
Sorvetes & Casquinhas. Também foi escolhida pela 
CMP, uma divisão da multinacional United Business  
Media, para editar e publicar a versão brasileira da 
revista International Food Ingredients, a Food Ingre-
dients Brasil. 

Seu staff é formado por engenheiros, econo-
mistas e administradores com experiência no ramo alimentício e em outros setores industriais, pos-
sibilitando a criação e elaboração de pautas de real interesse para o setor e com conteúdo editorial 
sólido, fugindo das reportagens inócuas comumente encontradas em veículos menos gabaritados. 

Por isso, a revista Pizzas & Massas passa a ser o veículo ideal de comunicação impressa neste mer-
cado de constante crescimento e desenvolvimento. 

Anunciar na revista Pizzas & Massas é aplicar sua verba de marketing em uma 
publicação de conteúdo, lida e respeitada pelos principais formadores de opi-

nião do setor. É associar a imagem de sua empresa a artigos técnicos, informa-
ções confiáveis e conteúdo interessante.

Cobertura do 
mercado por região
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Um Mercado de Bilhões

Cobertura de Eventos

Circulação e Tiragem

Segundo a Associação das Pizzarias Unidas, 
somente a capital paulista consome mais de 1 
milhão de pizzas de tamanho grande todos os 
dias. A cidade conta com mais de 7 mil pizzarias 
formalizadas na entidade que representa a ca-
tegoria, mas a associação estima que ainda exis-
tam mais de 1,5 mil na informalidade.

O faturamento desse mercado, de acordo 
com a Pizzarias Unidas, ultrapassa os R$ 4 bi-
lhões por ano.

Para dar conta de tamanha demanda, a as-
sociação calcula que são necessárias, todos os 
dias, 350 toneladas de farinha de trigo, 100 to-
neladas de queijo mussarela e 80 toneladas de 
molho de tomate. Se os sacos de farinha fossem 
colocados em fileira, diz o órgão, chegariam a 
mais de 5 mil quilômetros.

Pizzas & Massas é uma publicação trimes-
tral, totalmente impressa a quatro cores, com 
circulação dirigida de 15.000 exemplares. 
Duas edições especiais, publicadas a cada seis 
meses, têm tiragem diferenciada, de 17.500 
exemplares, e apresentam os principais forne-
cedores do setor.

As assinaturas são gratuitas para todos os 

profissionais qualificados do ramo que apresen-
tam real poder de decisão na aquisição de bens 
duráveis, não duráveis e consumíveis ligados a 
produção e fornecimento de pizzas e massas.

Para todos os interessados que não preen-
chem os requisitos para receber uma assinatura 
gratuita, existe a possibilidade de assinar a re-
vista mediante pagamento anual de R$ 150,00.

Data Evento Local Cidade/País Site
Janeiro 2013 

19-23 AB TECH EXPOSIGEP Rimini Fiera Rimini  
Itália www.sigep.it

Fevereiro 2013 
17-18 NAPICS - PIZZA & ICE CREAM SHOW Columbus 

Convention Center
Columbus, OH 
Estados Unidos www.napics.com

Março 2013 
19-21

INTERNATIONAL  
PIZZA EXPO

Las Vegas 
Convention Center

Las Vegas, NV 
Estados Unidos www.pizzaexpo.com

Março 2013 
20-21 SALON PROFESSIONNEL PARIZZA Porte de Versailles, 

Pavillon 4
Paris 
França www.parizza.com

Junho 2013 
10-11 PIZZA BENELUX Tour & Taxis Bruxelas 

Bélgica www.pizzabenelux.com

Junho 2013 
25-28 FISPAL FOOD SERVICE   EXPO CENTER 

NORTE 
São Paulo, SP
Brasil www.fispalfoodservice.com.br

Julho 2013 
17-20 FIPAN EXPO CENTER 

NORTE
São Paulo, SP
Brasil www.fipan.com.br/fipan2013



Todo o conteúdo editorial da revista Pizzas & 
Massas é voltado aos profissionais qualificados 
e aos proprietários de estabelecimentos que re-
presentam de forma efetiva toda a cadeia produ-
tiva e comercial da indústria da pizza e massas. A 
cada edição, Pizzas & Massas apresenta artigos 
técnicos sobre insumos e equipamentos direta-
mente utilizados na produção, comercialização 
e distribuição de pizzas, bem como matérias que 
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Linha Editorial

Seções básicas que compõem a revista Pizzas & Massas:

reportam histórias de sucesso de empresas e 
empresários do setor. Semestralmente,  Pizzas &  
Massas publica uma edição especial que con-
tém o Guia de Fornecedores, um anuário com-
pleto com ingredientes e produtos, equipa-
mentos e acessórios, embalagens e serviços. 
Uma ferramenta indispensável a todos os pro-
fissionais que atuam desde os bastidores à linha 
de frente desta indústria.

•	 Editorial
•	 Matérias: dois artigos de fundo por edição, 

sendo um deles constituído de um dossiê es-
pecial, e outro abordando temas relevantes 
sobre ingredientes, equipamentos, embala-
gens e serviços utilizados pelo setor.

•	 Mercados, Empresas & Cia.: Notícias sobre 
novos investimentos, projetos e produtos do 
setor produtor, bem como fornecedores de in-
sumos diversos.

•	 Pizzaria e Cantina em destaque:  Reporta-
gem sobre uma empresa fornecedora do se-
tor, cujo desempenho e importância é mere-
cedora de análise.

•	 Pizzerias em redor do mundo – cada edição 
um país, o que tem de diferente nas pizzarias e 
cantinas ao redor do mundo.

SERVIÇOS DE REPRINT
Se a sua empresa ou produtos fizeram parte da revista  

Pizzas & Massas através de anúncio, reportagem ou artigo 
especial, você pode solicitar o reprint, sob medida, desse ma-
terial e usá-lo para promoção de suas vendas e marketing.

INSERÇÃO DE FOLHETOS
Insira o seu folheto ou catálogo promocional na revis-

ta Pizzas & Massas.

Produtos Diferenciados
 
ESPAÇOS ESPECIAIS

Promova a marca da sua empresa, ou de seus produtos, 
em formatos e posições especiais, como cinta colada, en-
carte frontal, marcador de página, página separadora, etc.

Para maiores informações:
luciana@insumos.com.br 

(11) 5524-6931

•	 Mozzarella  de Búfala: as melhores receitas 
usando mozzarella de búfala indicadas pela 
ABCB - Associação Brasileira de Criadores de 
Búfalos

•	 CTP - Centro Tecnológico de Desenvolvimento 
de Pizzas e Massas no Brasil  – Sr. Pizza – todas 
as edições o Sr. Ronaldo Aires contribui com 
um artigo interessante para as pizzarias.

•	 Como aumentar o faturamento: dicas prá-
ticas de administração, economia, marke-
ting, etc.

•	 Informativo ABIMA – em todas as edições a 
ABIMA conta as novidades do setor de massas.

•	 Cursos, Eventos & Feiras – todos os eventos 
que acontecem durante o ano, nossa partici-
pação, a participação da sua empresa, lança-
mentos, coberturas.
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C ALENDÁRIO EDITORIAL 2013
JAN/FEV/MAR

•	Artigo Especial: Pizza Doce - uma heresia?
•	Dossiê: Molhos
•	Guia do Comprador
•	 Pizzaria em Destaque: Mr. Pizza - pizzaria no estilo Fast Food / O Pedaço de Pizza
•	Máquinas para produção de massas
•	Cantina em destaque: Don Pepe Di Napoli – 25 anos de sucesso!
•	 Pizzerias ao redor do mundo: St. Petersbourg, Rússia
•	Cobertura Pizza Expo - Las Vegas

ABR/MAI/JUN

•	Artigo Especial: Técnicas e benefícios da fermentação 
•	Dossiê: Temperos (Tabasco, salvia, orégano, manjericão) 
•	 Pizzaria em destaque: Domino’s Pizza - a maior rede de entrega de pizzas no mundo
•	Mão de obra qualificada e as opções de treinamentos.
•	Cantina em destaque: Ráscal – Que tal interagir com os cozinheiros?
•	 Fornos, alguma novidade?
•	 Pizzerias ao redor do mundo: Shanghai, China
•	Cobertura Fispal

JUL/AGO/SET

•	Artigo Especial: A pizza na era da informática
•	Dossiê: Massas Frescas e Massas Prontas
•	Guia do Comprador
•	 Pizzaria em destaque:  Babbo Giovanni – Tradizione dal 1917
•	 Embalagens - qual a melhor para transporte?
•	 Santa Felicidade, terra das cantinas!
•	 Pizzerias ao redor do mundo: Miami, USA
•	Cobertura Fipan

OUT/NOV/DEZ

•	Artigo especial: Pizzaiolos acrobatas
•	Dossiê: 4 queijos ... e mais!
•	 Pizzaria em destaque: Pizza na Roça, de Caconde para São Paulo
•	O mercado de farinhas e as misturas prontas
•	Cantina em destaque: Cantina do Lucas, 50 anos de sucesso!
•	 Pizzerias ao redor do mundo: Buenos Aires, Argentina

Assuntos em todas as edições:

•	Mercados, Empresas & Cia
•	CTP – Sr. Pizza
•	Como aumentar o faturamento: dicas práticas
•	Mozzarella  de Búfala: receitas
•	 Informativo ABIMA
•	Cursos, Eventos & Feiras



Tabela de preços 2013*, em reais (Valores unitários por inserção)
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4 anúncios x R$ 2.365 / cada  
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1 anúncio x R$ 3.200 / cada

4 anúncios x R$ 1.760 / cada 
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1 anúncio x R$ 2.700 / cada

4 anúncios x R$ 1.485 / cada
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1 anúncio x R$ 1.500 / cada

4 anúncios x R$ 825 / cada

CAPA: R$ 9.400 QUARTA CAPA: R$ 8.400

SEGUNDA CAPA: R$ 8.200 PÁGINA 3: R$ 8.200

TERCEIRA CAPA: R$ 8.200 COLOCAÇÃO EM PÁGINA DETERMINADA: +10%

22 X 29
(sangrado)

19 X 13
(com margem)

19 X 9
(com margem)

19 X 6
(com margem)

19 X 4
(com margem)

ESPECIFICAÇÕES PARA 
ARQUIVOS DIGITAIS

•	 Os arquivos devem ter 300 dpí  
sem 100% do formato a ser 
utilizado. 

•	 Devem estar em CMYK. 

•	 Podem ser enviados nas exten-
sões: pdf, tif, eps, jpeg ou psd.

•	 Todo arquivo deverá ser acom-
panhado de prova de cores. 
Anúncios enviados sem prova 
poderão ter variações e não 
poderemos garantir a acuida-
de das cores.

•	 Arquivos menores que 6MB po-
dem ser enviados por e-mail. 
Arquivos maiores podem ser 
enviados em Cd´s ou via FTP.

•	 O formato de corte da revista 
é 21 x 28cm e deverá ser dei-
xado uma margem de 1cm 
em toda a volta sem textos 
ou imagens importantes (área 
útil de 19x26cm) e, no caso de 
anúncios com sangria, exceder 
o fundo em 0,5 em toda volta 
(área com sangria 22x29cm).

Todo material deverá ser enviado:

Revista Pizzas & Massas
Av. Sargento Geraldo Santana, 567 - 1º  
CEP 04674-225 - São Paulo, SP - Brasil
Tel: (+55) 11 5524-6931
Fax: (+55) 11 5685-5558

luciana@insumos.com.br

Tabela de Preços 2013
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D E A D  L I N E S

Edição Reserva de espaço Entrega de anúncios Data de publicação

Janeiro/Fevereiro/Março 10 de Março 15 de Março 29/03/2013

Abril/Maio/Junho 10 de Junho 15 de Junho 28/06/2013

Julho/Agosto/Setembro 10 de Agosto 15 de Agosto 30/08/2013

Outubro/Novembro/Dezembro 25 de novembro 30 de novembro 05/12/2013

Outras publicações da Editora Insumos

•Especial•

Parceiro Oficial:
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FAÇA COMO ALGUNS DOS NOSSOS ANUNCIANTES:


