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O40EMAIS tem o objetivo de gerar conteúdo voltado 
ao público a partir de 40 anos (40+). Queremos 

levar a esse segmento conteúdos relacionados a 
empreendedorismo, saúde, moda, mercado de trabalho, 
socialização, ferramentas digitais, entretenimento, 
turismo, enfim, formar uma rede de pessoas deste 
segmento que possam ter informação voltada para seus 
interesses e preocupações. 

 Por que 40+?

Durante muito tempo, a ideia de fazer quarenta anos 
sempre foi assustadora. Afinal, era a época em que os 
filhos já estavam perto de sair de casa, os sonhos de 
consumo já estavam conquistados, e a próxima ambição 
era a aposentadoria. Mas o mundo mudou.

Hoje, mais do que nunca, fazer quarenta anos nada 
mais é do que fazer aniversário. Temos muito o que 
conquistar. Não se está velho demais para começar um 
novo projeto, um novo emprego, enfim, uma completa 
mudança de vida. Além disso, a internet é um espaço 
dominado pelo público jovem. É difícil encontrar 
conteúdo informativo de relevância para pessoas mais 
maduras. Somado a isso, é cada vez maior o número 

de pessoas que se aposentam, mas não param de 
trabalhar, seja por necessidade, ou apenas pelo desejo 
de empreender. 
Existe também toda uma população mais velha, que 
também busca na internet por conteúdo de qualidade, 
que responda a seus anseios e interesses. 

O que faz o 40eMais?

A proposta do 40EMAIS é ser o centralizador de 
conteúdos, online com o Portal, as Lives e nosso APP, e 
presencial, com os eventos e atividades. 
O Portal 40EMAIS oferece conteúdos voltados ao 
público 40+, informativo e de qualidade, que buscam 
tratar de questões atuais e pertinentes para um público 
maduro, em busca de informação. Diariamente, nossos 
colunistas trazem textos informativos, sobre os mais 
diversos temas.
A cada quinze dias, nós expandimos a conversa através 
das nossas Lives, que vão alem de complementar os 
assuntos tratados no Site, mas também trazem pautas 
específicas, com assuntos que estão sendo mais 
comentados no momento.
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Anderson Firmino é jornalista formado em 2001 pela Universidade 
Católica de Santos (UniSantos). Trabalhou no jornal A Tribuna entre 
2006 e 2018, onde foi repórter, editor-assistente e subeditor do portal de 
A Tribuna).

A coluna fala sobre temas ligados ao esporte.

Os textos vão ao ar quinzenalmente, sempre aos domingos.

COLUNISTAS

ANDERSON FIRMINO
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Um Publiciário e uma Jornalista que decidiram se unir para contar 
histórias das expêriencias que tinham ao fazer seu hobby favorito: 
andar por Santos e conhecer padarias e cafés novos.

A coluna traz dicas de padarias e cafés locais, sem o objetivo de fazer 
críticas, mas sim, compartilhar histórias de empreendedorismo e a 
experiência em cada um dos locais.

Os textos vão ao ar quinzenalmente, sempre às sextas-feiras, no período 
da tarde.

COLUNISTAS

CAFÉ DAS CINCO
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Eu sou Carmem Mosteiro Sixto, tenho larga experiência na área 
Administrativa e Comercial, em empresas de médio e grande porte em 
diversos segmentos de comércio e serviços. Atuando atualmente como 
Advogada na Área de Registro de Marcas e Direito Autoral.

A coluna trata de questões ligadas ao Direito Autoral e Registro de 
Marcas.

Os textos vão ao ar quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, no período 
da noite.

COLUNISTAS

CARMEM MOSTEIRO

8



Jornalista e bacharel em turismo, com especialização em marketing 
estratégico e gestão de turismo e hospitalidade.

A coluna aborda temas cotidianos, em formato de crônica, sempre de 
forma leve e descontraída.

Os textos vão ao ar quinzenalmente, sempre aos sábados, pela manhã.

COLUNISTAS

        DIEGO BRÍGIDO
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Terapeuta Sistêmica, Consteladora Sistêmica Familiar com bonecos, 
Treinadora de Pessoas, Palestrante, Coach e Master Coach em 
Programação Neurolinguística.

A coluna proporciona ao ser humano a oportunidade de ampliar a 
consciência por meio da visão sistêmica e da programação 
neurolinguística para dar novas interpretações aos fatos ocorridos no 
passado para criar uma nova realidade e, assim se relacionar melhor 
consigo mesmo e com seus familiares.

Os textos vão ao ar quinzenalmente, sempre às segundas-feiras, pela 
manhã.

COLUNISTAS

ELIS BORSÓI
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Meu nome é Erika Galhardi, sou carioca, mãe de 3 filhos (adultos e 
TODOS lá em casa), avó da linda Serena, divorciada e flamenguista até 
morrer. 

A coluna ajuda mulheres a encontrar seu estilo e aproveitar o melhor da 
vida.

Os textos vão ao ar quinzenalmente, sempre às terças-feiras, à tarde.

COLUNISTAS

ERIKA GALHARDI
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Sou Vice-presidente das Empreendedoras 55 e aqui neste espaço vou 
dividir com vocês minhas reflexões e experiência sobre essa aventura que 
é empreender.

A coluna aborda temas do universo do empreendedorismo.

Os textos vão ao ar mensalmente, sempre às terças-feiras.

COLUNISTAS

ÉRIKA KLANN
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Assessoria de comunicação, criação de conteúdo, roteiros, produção 
de eventos…vou compartilhar a minha paixão por séries, filmes, 
documentários, programas culturais e outras dicas para você curtir na 
tela ou fora dela. 

A coluna  aborda temas ligados ao cinema e ao entretenimento de modo 
geral.

Os textos vão ao ar toda semana, sempre às sextas-feiras, no horário da 
noite.

COLUNISTAS

FABIANA HONORATO
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Érika Klann, bióloga Geneticista pela UFRJ, professora, com mestrado 
em Virologia pela Fiocruz-RJ, apaixonada pelo universo da ciência e 
pesquisa.

Nesta coluna, espero trazer informação detalhada e simplificada sobre os 
principais assuntos da ciência.

Os textos vão ao ar mensalmente, sempre às quintas-feiras.

COLUNISTAS

FALANDO DE CIÊNCIAS COM ÉRIKA KLANN
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Sou professora de História dos Costumes. Estudo etiqueta, protocolo e 
tudo que envolve comportamento.

A coluna  aborda questões de costumes, comportamento e etiqueta.

Os textos vão ao ar quinzenalmente, e  os vídeos vão ar toda terça-feira.

COLUNISTAS

FERNANDA BRITO
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Mentora de profissionais da área de Etiqueta, ministra cursos presenciais 
e online para iniciantes do mundo da mesa posta

A coluna fala sobre mesa posta, etiqueta e comportamento.

Os textos vão ao ar quinzenalmente,nas manhãs de sábado.

COLUNISTAS

GISELA JANSEN
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Sou Inês Bari, formada na Faculdade de Comunicação de Santos. 
Escritora, radialista, compositora, publicitária, roteirista e sonhadora na 
maior parte do tempo. 

A coluna traz crônicas da autora.

Os textos vão ao ar quinzenalmente, sempre aos domingos, pela manhã.

COLUNISTAS

INÊS BARI
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Eu sou o Ivan Francisco Antonio, podólogo há 32 anos. Nasci e cresci 
numa família de podólogos, com tias e prima podólogas e minha mãe era 
gerente de uma clínica de podologia.

Nesta coluna aqui no 40eMais, vou falar sobre curiosidades, fazer alertas, 
dar dicas e te mostrar que os cuidados com os pés são essenciais para uma 
vida saudável e sem dores.

Os textos vão ao ar mensalmente, sempre aos sábados à tarde..

COLUNISTAS

IVAN FRANCISCO ANTONIO
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Influencer e Criadora de conteúdo digital para lojas físicas e online, como 
consultora em Etiqueta |Especialista em Mesa Posta.

A coluna trata de assuntos ligados ao universo da mesa posta e etiqueta à 
mesa e social (sim, são diferentes, rs), dicas criativas para receber bem e 
muito mais.

Os textos vão ao ar quinzenalmente, sempre aos sábados.

COLUNISTAS

JULIANA GORLA
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Compositor, cantor, violonista e contrabaixista, Luiz Cláudio de Santos 
nasceu em Santos/SP. Está na estrada há mais de 40 anos, trazendo mais 
de 200 composições próprias na bagagem.

A coluna trata de assuntos ligados ao universo da mesa posta e etiqueta à 
música, à vida noturna e a arte.

Os textos vão ao ar quinzenalmente, sempre aos sábados.

COLUNISTAS

LUIZ CLÁUDIO DE SANTOS
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Orientadora Educacional, Vocacional e Comportamental.
Especializada em Terapia Humanista, Numerologia, Angeologia, Análise 
Transacional.

A numerologia não é uma adivinhação, é um estudo profundo feito 
através do nome e data de nascimento das pessoas e empresas. Essa 
ciência milenar proporciona uma conscientização dos pontos frágeis e 
negativos e dos pontos fortes e positivos de cada indivíduo.

Os textos vão ao ar quinzenalmente, sempre aos sábados.

COLUNISTAS

marcia pugliesi
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Formada há 15 anos como Bacharel em Nutrição pela UNISANTOS, 
Mestre em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP, Personal 
Coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching.

A coluna  aborda temas ligados à nutrição, como a alimentação saudável, 
sempre focando em se alimentar sem perder o prazer de comer.

Os textos vão ao ar quinzenalmente, sempre às quintas-feiras.

COLUNISTAS

MARINA FERREIRA
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Acredito que mais do que os padrões, toda a mulher tem a sua beleza. 
E mais do que valorizá-la através dos tratamentos que realizo na 
minha clínica, acredito que essa beleza venha de dentro para fora. 
Independentemente da área de atuação, atualizar-se é fundamental!

A coluna fala sobre novidades e tendências da área da estética.

Os textos vão ao ar mensalmente, sempre às terças-feiras.

COLUNISTAS

MIYUKI QUEIRÓZ
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Sou especializado em Marketing Digital & Qualificado e Pós Graduado 
na área Comercial em Gestão Estratégica de Vendas e Graduado em 
Hotelaria e Adm e Marketing.

A coluna trata de questões ligadas ao Marketing Digital e sua tendências, 
Linkedin e Gestão de Tempo

Os textos vão ao ar semanalmente, sempre às segundas-feiras, à noite.

COLUNISTAS

RODOLPHO HESSELBACH
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Turismóloga por paixão e, dentre os vários trabalhos que realizei no 
Turismo, fui, durante 8 anos, Diretora na empresa Estação do Turismo, 
em Santos/SP.

A coluna trata do segundo tempo de virada de vida, de recomeço, novos 
objetivos, novos desafios e minha humilde contribuição para encorajá-
los a se desafiarem

Os textos vão ao ar semanalmente, sempre às segundas-feiras, à noite.

COLUNISTAS

SEGUNDO TEMPO COM SELMA CABRAL
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Turismóloga por paixão e, dentre os vários trabalhos que realizei no 
Turismo, fui, durante 8 anos, Diretora na empresa Estação do Turismo, 
em Santos/SP.

A coluna trata de assuntos ligados ao universo das viagens e do Turismo, 
trazendo dicas de viagem, lugares para visitar e informações para aqueles 
que gostam ou pretendem viajar.

Os textos vão ao ar semanalmente, sempre às sextas-feiras, pela manhã.

COLUNISTAS

TURISMO & IDEIAS COM SELMA CABRAL

26



Quero compartilhar com vocês dicas e reflexões de como podemos ter 
um estilo de vida saudável de verdade, sem paranóias e mais cobranças 
do que já enfrentamos.

A coluna trata de assuntos ligados à saúde, exercícios físicos e seus 
benefícios para quem é 40+.

Os textos vão ao ar quinzenalmente, sempre às quintas-feiras, no período 
da tarde.

COLUNISTAS

TABATA RUBBO
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Personal Organizer, proprietária da Organize e Harmonize e ajudo meus 
clientes a ganharem tempo, qualidade de vida e a economizarem mais 
através da Organização.

A coluna trata de assuntos ligados à organização Residencial, Mudanças, 
Agendas/Rotinas, Digital, Financeira e Mala de Viagem! 

Os textos vão ao ar quinzenalmente, sempre aos domingos.

COLUNISTAS

TATIANA FRANÇA
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Eu nasci em Santos no dia 23 de fevereiro de 1979. Trabalhei de 2003 a 
2018 nos jornais A Tribuna e Expresso Popular. Fui repórter setorista do 
Peixe por mais de quatro anos.

A coluna trata de assuntos ligados ao Santos F.C. e ao Futebol em geral.

Os textos vão ao ar quinzenalmente, sempre aos domingos.

COLUNISTAS

TED SARTORI
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Virginia Gaia é sexóloga com abordagem holística, astróloga, taróloga e 
estudiosa de mitologia e religião comparada há mais de 20 anos

A coluna trata de questões ligadas ao amor e os relacionamentos 
que abordam o estreito vínculo entre sexualidade, afetividade e 
espiritualidade. 

Os textos vão ao ar mensalmente, sempre às quartas-feiras, à noite.

COLUNISTAS

VIRGÍNIA GAIA
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O 40EMAIS tem o propósito de levar informação 
relevante ao seu público, seja no Site, ou de 
forma presencial.

Queremos trazer palestrantes interessantes, 
que agreguem informação de qualidade para o 
nosso público.

Fazemos palestras, workshops, painéis, enfim, 
eventos próprios, realizados pela nossa equipe 
com todo carinho e dedicação.

Nos vemos lá.
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Com as Lives, nós queremos ampliar o nosso 
leque de assuntos. Sempre com convidados 
muito interessantes, nossa meta é levar 
informação útil e de qualidade para o público 
do 40EMAIS.
Curiosidades, entrevistas, conteúdo com muita 
informação e tudo que envolve o universo 40+.

Média de views por Live:

242,1
   

LIVES 32



PERFIL DA AUDIÊNCIA

MULHERES 74%

HOMENS 26%
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ÍNDICES DE AUDIÊNCIA

NO SITE
3.000 visitas/mês*

INSTAGRAM
12 MIL 
SEGUIDORES

FACEBOOK
374 SEGUIDORES
295 CURTIDAS *Atualização: NOVEMBRO/2021
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ANUNCIE NO SITE

Masthead (970x150px)
Imagem de Destaque no Topo da 
Homepage.

Retângulo Médio (300x250px)
Localizado nas laterais da Homepage.

HOMEPAGE
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ANUNCIE NO SITE

Superbanner (970x150px)
Imagem de Destaque no Centro da 
Homepage.

Retângulo Médio (300x250px)
Localizado nas laterais da Homepage.

HOMEPAGE
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ANUNCIE NO SITE

Superbanner (970x150px)
Localizado ao final da Homepage.

HOMEPAGE
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Anúncios nas páginas dos colunistas. 

ANUNCIE NO SITE

Half Page (300x600px)
Localizado nas laterais das páginas 
dos Colunistas (Desktop).

Retângulo Médio (300x250px)
Localizado no texto de todas as colu-
nas (Mobile).
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Anúncios nas Colunas do 40EMAIS. 

ANUNCIE NO SITE

Half Page (300x600px)
Localizado nas laterais de todas as 
colunas (Desktop).

Retângulo Médio (300x250px)
Localizado no texto de todas as colu-
nas (Mobile).
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PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS 40eMais

•Participação com 1 stand expositor;

•Logomarca exclusiva de partner no balcão de 
atendimento;

•Direito a duas credenciais de expositor para 
participação nos eventos;

EXPOSIÇÃO NOS EVENTOS 40eMais

•Inserção de Logomarca no Backdrop do evento;

•Inserção de logomarca no material impresso 
do evento (flyers, folders etc.);

•Inserção de Logomarca, como apoiador, na 
página oficial do Evento, dentro do Portal 
40eMais;

•Inserção de Logomarca, como apoiador dentro 
de eventuais filmagens e veiculações do evento, 
como no Programa 40eMais;

VALORES PARA EVENTOS

KIT DE MÍDIA COMPLETO:
•Stand expositor, backdrop do evento e 
impressos: R$400,00;
•Stand expositor: R$300,00;
•Backdrop: 250,00;
•Impressos: R$100,00;
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Traga a sua marca para as Lives do 40EMAIS.
Veja abaixo os principais formatos e saiba como 
podemos divulgar o seu negócio nesse formato:

Apoio

Através de tarjas ou vinhetas, divulgamos seu 
produto no início e no final do vídeo, como um 
“oferecimento”.

Testemunhal

Falamos sobre a funcionalidade e os principais 
benefícios do seu produto/marca, por até 1 
minuto, no decorrer da live.

Product Placement

Seu produto aparece o tempo todo, no cenário 
da nossa live, posicionado estratégicamente 
para estar sempre em destaque, e/ou até mesmo 
sendo utilizado pelos participantes.

Temático

Que tal fazermos de você e da sua empresa/
marca, o convidado especial da nossa live?
Podemos projetar uma live inteira apenas para 
você contar a sua história, a ideia por trás do 
seu produto.

Não se trata apenas de um longo comercial 
de uma hora, mas de contar uma história 
envolvente, através da entrevista ao vivo. Esse 
tipo de formato possui grande sucesso no 
engajamento do espectador com a marca, e 
embora seja uma apresentação comercial, ela 
possui um conteúdo que chama a atenção, de 
forma que, quem assiste não sente que está 
vendo um grande anúncio, mas uma live como 
outra qualquer.

Nesse formato, não fazemos nenhuma inserção 
comercial, apenas da sua marca/produto.
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BANNERS CUSTO MENSAL DIMENSÕES 
DESKTOP

DIMENSÕE 
MOBILE

POSICIONAMENTO

TOPO DO SITE 400,00 970 X 150 PX
(MASTHEAD)

320 X 100PX
(RETÂNGULO)

TOPO DA HOMEPAGE

CENTRO HOME
300,00 970 X 150 PX

(SUPER BANNER)
320 X 100PX

(RETÂNGULO)

 

CENTRO DA HOMEPAGE

RODAPÉ SITE
200,00 970 X 150 PX

(SUPERBANNER)
320 X 100PX

(RETÂNGULO)
RODAPÉ DA HOMEPAGE

LATERAL
HOMEPAGE 1

250,00
 

300 X 250 PX
(MEIA PÁGINA)

320 X 100PX
(RETÂNGULO)

PRIMEIRA IMAGEM NA 
LATERAL DA HOMEPAGE

LATERAL
HOMEPAGE 2

250,00 300 X 250 PX
(MEIA PÁGINA)

320 X 100PX
(RETÂNGULO)

SEGUNDA IMAGEM NA 
LATERAL DA HOMEPAGE

TA
BE

LA
 D

E P
RE

ÇO
S
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BANNERS CUSTO MENSAL DIMENSÕES 
DESKTOP

DIMENSÕE 
MOBILE

POSICIONAMENTO

LATERAL
PÁGINA DOS
COLUNISTAS
(DESKTOP)

175,00 300 X 600 PX
(RETÂNGULO MÉDIO)

- IMAGEM NA PÁGINA 
DE CADA COLUNISTA - 

VERSÃO DESKTOP

LATERAL
PÁGINA DOS
COLUNISTAS
(MOBILE)

175,00 - 320 X 250PX
(RETÂNGULO 

MÉDIO)

IMAGEM NA PÁGINA 
DE CADA COLUNISTA - 

VERSÃO MOBILE

LATERAL 
COLUNAS 
(DESKTOP)

200,00 300 X 600 PX
(MEIA PÁGINA)

- IMAGEM AO LADO DOS 
TEXTOS DAS COLUNAS

VERSÃO DESKTOP

LATERAL
COLUNAS
(MOBILE)

200,00 - 320 X 250PX
(RETÂNGULO

 MÉDIO)

ÁREA MENOR DENTRO DE 
UMA COLUNA

TA
BE

LA
 D

E P
RE

ÇO
S
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•O 40 e Mais se reserva ao direito de alterar o número de 
cotas e novas possibilidades de publicidades no portal 
40 e Mais.

•Os anúncios devem respeitar os formatos e dimensões 
previstos nesta tabela, e serem enviadas no mínimo 36h 
antes do início de sua veiculação, de segunda a Sexta. 

•Anúncios com áudio deverão dar ao usuário a opção 
de pausar e/ou fechar. 

•Todas as peças deverão ser aprovadas pela equipe do 
40 e Mais antes de iniciarem sua veiculação. 

•Anúncios com animação devem ter no máximo 15 
segundos de duração. 

•Qualquer modificação nos tipos de anúncios terão 
acréscimo de 50% . 

•Anúncios ou materiais para confecção dos anúncios 
deverão ser enviados para o e-mail do atendimento 
(comercial@40emais.com.br)

•Anúncios com comerciais múltiplos terão acréscimo de 
30% por anunciante ou produto. 

•Pagamento: 15 dias fora o mês. 

• Toda e qualquer alteração na programação de mídia ou 
troca de material só será aceita por escrito. 

•Toda reserva é considerada compra de espaço. Caso a 
peça não seja exibida por falta de material, o faturamento 
será efetuado sem direito a crédito posterior. 

•O 40 e Mais não trabalha com comprovação de 
veiculação de publicidade por meio de PrintScreen 
e sim por meio da captura de impressões do anúncio 
veiculado e da emissão de documento informando a 
quantidade.

•O conteúdo editorial produzido pelo cliente precisa de 
aprovação prévia do departamento comercial do 40 e 
Mais. 

•O valor de tabela contempla a exibição dos anúncios 
em Desktop e Mobile.
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CONTATO

13 98121 0705
comercial@40emais.com.br
40emais.com.br




