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Informações Gerais
Pizzas & Massas é uma publicação da Editora Insumos, com periodicidade bi-
mestral, é voltada especificamente aos negócios movimentados pela indústria da  
pizza, pizzarias, cantinas, estabelecimentos similares e empresas de food delivery em geral. 
A  Editora Insumos tem ampla experiência em publicações business-to-business, onde 
confiabilidade e atualidade das informações, bem como qualidade editorial são re-
quisitos fundamentais. Já publica revistas que são consideradas como referência em 
seus setores de atuação, tais como Aditivos & Ingredientes, Funcionais & Nutracêuticos.  
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 Ingredients Brasil. 
Seu staff é formado por engenheiros, economistas, gastrônomos, administradores com  
experiência no ramo alimentício e em outros setores industriais, possibilitando 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 já se tornou o veículo ideal de comunicação impressa neste mercado em 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 opinião do setor. É associar a imagem de sua empresa a artigos técnicos, informações confiáveis e conteúdo interessante.

Um Mercado de Bilhões
Segundo a Associação das Pizzarias Unidas, somente a capital paulista consome mais de 620 mil 

pizzas por dia apenas no Estado de São Paulo. São 5 mil pizzarias na capital, mais de 2 mil na grande 

São Paulo e mais de 3 mil no interior  totalizando aproximadamente 10 mil pizzarias legalizadas, sem 

estimativa da informalidade. 

O faturamento desse mercado, de acordo com a Pizzarias Unidas, ultrapassa os R$ 8,5 bilhões ao ano.

Para dar conta de tamanha demanda, a associação calcula que são necessárias, todos os dias, 350 

toneladas de farinha de trigo, 100 toneladas de queijo mussarela e 80 toneladas de molho de tomate 

e demais produtos utilizados. 

Cobertura de Eventos 2016
Data Evento Local Cidade/País Site

Jan  17-18 COPA MERCOSUL DE PIZZAS Hotel Cataratas Foz do Iguaçu - PR em construção

Jan  23-27 AB TECH EXPO SIGEP Rimini Fiera Rimini - Itália www.sigep.it

Jan  24-26 PIZZA BENELUX Tour & Taxis Bruxelas - Bélgica www.pizzabenelux.com

Fev  24-25 NAPICS Columbus Conv. Center Columbus, OH - EUA www.napics.com

Fev  25-27 BRH SHOW Expotrade Curitiba Curitiba - PR www.feirabrhshow.com.br

Mar  23-26  Las Vegas Conv. Center Las Vegas, NV - EUA www.pizzaexpo.com

Mar  14-16 SALON PROFESSIONNEL Porte de Versailles Paris - França www.parizza.com

Abr  4-6 FOOD HOSPITALITY Expo Imigrantes São Paulo, SP - Brasil www.cipa.com.br

Jun  14-17 FISPAL FOOD SERVICE Expo Center Norte São Paulo, SP - Brasil www.fispalfoodservice.com.br

Jun  22-24 CANELA PIZZA SHOW Expo Canela Canela - RS www.canelapizzashow.com.br

Jul  26-29 FIPAN Expo Center Norte São Paulo, SP - Brasil www.fipan.com.br/fipan2016
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Circulação e Tiragem
A partir de 2014 a Revista Pizzas & Massas passou a ser uma  
publicação bimestral, totalmente impressa a quatro cores, com cir-
culação dirigida de 15.000 exemplares. Uma edição especial, publi-
cadas a cada ano, têm tiragem diferenciada, de 17.500 exemplares, 
e apresentam os principais fornecedores do setor.  
Sâo envidos e-mail marketing  2 vezes ao mês  para 20.000  
pizzarias e cantinas contendo informações do mercado.

As assinaturas são gratuitas para todos os profissionais qualifica-
dos do ramo que apresentam 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 preenchem os requisitos para 
receber uma assinatura gratuita, existe a possibilidade de assinar a 
revista mediante pagamento anual de R$ 180,00.

Todo o conteúdo editorial da revista Pizzas & Massas é voltado aos 

profissionais qualificados e aos proprietários de estabelecimentos que 

representam de forma efetiva toda a cadeia produtiva e comercial da 

indústria da pizza e massas. A cada edição, Pizzas & Massas apresenta 

artigos técnicos sobre insumos e equipamentos diretamente utiliza-

dos na produção, comercialização e distribuição de pizzas, bem como 

matérias que reportam histórias de sucesso de empresas e empresá-

rios do setor. Bimestralmente a, Pizzas & Massas publica uma edição 

especial que contém o Guia de Fornecedores, um anuário completo 

com ingredientes e produtos, equipamentos e acessórios, embala-

gens e serviços. Uma ferramenta indispensável a todos os profissio-

nais que atuam desde os bastidores à linha de frente desta indústria.

Seções básicas que compõem a revista 
Editorial

Matérias: dois artigos de fundo por edição, sendo um deles constituído de um dossiê especial, e outro abordando temas relevantes sobre 

ingredientes, equipamentos, embalagens e serviços utilizados pelo setor.

Mercados, Empresas & Cia: Notícias sobre novos investimentos, projetos e produtos do setor produtor, bem como fornecedores de 

insumos diversos.

Pizzaria e Cantina em destaque:  Reportagem sobre uma empresa fornecedora do setor, cujo desempenho e importância é merecedora 

de análise.

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

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.

Informativo APUESP:  Em todas edições a Associação de Pizzarias Unidas conta as novidades do setor de pizzas.

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 participação, a participação da sua empresa, lançamen-

tos, coberturas.

 C ALENDÁRIO EDITORIAL 2016 -  ARTIGOS ESPECIAIS E  DOSSIÊS

JANEIRO/FEVEREIRO – EDIÇÃO Nº 22 MARÇO/ABRIL – EDIÇÃO Nº 23 

• Azeitonas e azeites: são todos iguais?
• As grandes franquias

• A briga dos fornos: gás, elétrico, lenha, lenha ecológica, ...?
• Molhos de tomate: as novidades do mercado.

MAIO/JUNHO – EDIÇÃO Nº 24 JULHO/AGOSTO – EDIÇÃO Nº 25

• Como se destacar em um ambiente tão competitivo quanto o setor 
de pizzarias? E a concorrência com tantas pizzarias abrindo? Apostar 
na qualidade? No preço? No bom atendimento?

• As farinhas e o dólar.

• Pizzas normais ou gourmet: limites tênues entre esquisitice e  
gastronomia!

• Guia de Fornecedores

SETEMBRO/OUTUBRO – EDIÇÃO Nº 26 NOVEMBRO/DEZEMBRO – EDIÇÃO Nº 27

• 1001 queijos para pizza
• Produtos em conservas - latas e vidros - mais utilizados em Pizzas.

• Soluções para pedir pizzas sem sair de casa.
• O que é preciso para montar uma pizzaria?

Linha Editorial



Datas Limite

Edições Reserva de 
espaço

Entrega de 
anúncios Circulação

22 25-Jan 30-Jan 15-Fev

23 25-Mar 30-Mar 15-Abr

24 25-Mai 30-Mai 15-Jun

25 25-Jul 30-Jul 15-Ago

26 25-Set 30-Set 15-Out

27 15-Nov 25-Nov 5-Dez

ESPECIFICAÇÕES PARA 
ARQUIVOS DIGITAIS

• Os arquivos devem ter 300 dpi sem 

100% do formato a ser utilizado. 

• Devem estar em CMYK. 

• Podem ser enviados nas exten-

sões: pdf, tif, eps, jpeg ou psd.

• O formato de corte da revista é 

21x28cm e deverá ser deixado 

uma margem de 1cm em toda a 

volta sem textos ou imagens im-

portantes (área útil de 19x26cm) e, 

no caso de anúncios com sangria, 

exceder o fundo em 0,5cm em toda 

volta (área com sangria 22x29cm).

19 X 4
(com margem)

22X 6
(Sangrado)

1/6 Página)

22 X 15
(Sangrado)

19 X 13
(com margem)

1/2 Página)

22 X 11
(Sangrado)

19 X 9
(com margem)

1/3 Página)

22 X 8
(Sangrado)

19 X 6
(com margem)

1/4 Página)

1/1 Página)

22 X 29
(sangrado)

19 X 26
(com margem)

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 material e usá-lo para promoção de suas vendas e marketing.
INSERÇÃO DE FOLHETOS
Insira o seu folheto ou catálogo promocional na revista Pizzas & Massas.
ESPAÇOS ESPECIAIS
Promova a marca da sua empresa, ou de seus produtos, em formatos e posições especiais, como cinta colada, encarte frontal, marcador 
de página, página separadora, etc.

Tabela de Preços 2016
Tabela de Preços 2016, em reais (Valores Unitários por inserção)

1 inserção 3 inserções 6 inserções

Capa 10.300,00 7.200,00 6.100,00 

2º capa 8.900,00 6.300,00 5.360,00 

3º capa 8.900,00 6.300,00 5.360,00 

4º capa 8.900,00 6.300,00 5.360,00 

1 página 8.530,00 5.970,00 5.040,00 

1/2 página 4.900,00 3.450,00 2.950,00 

1/3 de página 3.800,00 2.680,00 2.300,00 

1/4 de página 3.170,00 2.220,00 1.860,00 

1/6 de página 1.750,00 1.250,00 1.050,00 

Outras publicações da Editora Insumos

Produtos Diferenciados

* Página determinada acrescentar 10%
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