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Com o Live Talk a sua empresa pode 
transmitir eventos on-line para a nossa 
audiência.
A transmissão acontece em uma página 
especial e em redes sociais (a serem 
definidas) convidando a audiência para 
acompanhar o conteúdo na íntegra.

O Estado de Minas e Portal Uai apresentam 
o projeto LIVE TALK, que tem o objetivo de 
dar vida ao debate de temas relevantes para 
o momento atual e futuro, tratando de 
forma responsável assuntos importantes 
que hoje fazem parte da vida de todos.

Associe o seu negócio ao público qualificado do 
Estado de Minas, ao alcance do Portal Uai e a audiência da 
TV Alterosa para garantir o sucesso do seu evento on-line. 

O PROJETO 

O contato com os possíveis convidados para a o evento deve ser feito pelo cliente. Tanto a definição do tema, quanto a relação 
de convidados devem estar alinhados aos valores dos Diários Associados e serão previamente aprovados pelo grupo.

Mediador: jornalista ou apresentador de alguma das marcas do grupo (verificar disponibilidade e cachê).



CASE - COPART
Campanha de divulgação:

Redes sociais do EM e Uai:
+ de 140 mil pessoas alcançadas 
através de postagens no feed e stories.
+ de 6.417 pessoas encaminharam 
os stories para um conhecido.

Banners:
69% de viewability 

Push (enviado no dia da Live):
entregue para +de 228  mil pessoas.

Matérias sobre a Live no Estado de 
Minas impresso e digital.

+de 34 mil visitantes únicos na página 
em.com.br/livetalk no momento da 
transmissão da Live.

A 1ª edição do projeto foi realizada no dia 26/05 e teve como tema os desafios 
enfrentados pelo governo e empresários durante a COVID-19.

Convidados:
Fernando Passalio de Avelar -Secretário de 
Estado Adjunto de Desenvolvimento Econômico
Flávio Roscoe - Presidente da FIEMG
Geanluca Lorenzon -Diretor Federal da
Desburocratização do Ministério da Economia
Gesner Oliveira -  Sócio da GO Associados

Transmissão:  em.com.br/livetalk e no canal
do Portal Uai no YouTube.

Contou com:
campanha de divulgação (marca do patrocinador aplicada):
Anúncios no Estado de Minas
Banners (Uai e EM)
Envio de e-mail marketing
Push notification
Peças para redes sociais
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Qualidade do jornal mais 
tradicional de Minas Gerais
O Estado de Minas traz informação e conteúdos 
especiais diariamente para o público mineiro.

São coberturas políticas e econômicas 
completas e conteúdos de interesse geral como 
saúde, educação, gastronomia, turismo e 
tecnologia, em uma abordagem moderna e 
equilibrada, garantindo a visibilidade merecida 
aos acontecimentos regionais e nacionais.

Nomes como Alexandre Garcia, Amauri Segalla, 
Jaeci Carvalho e Sofia Bauer também fazem 
parte do time de mais de 40 colunistas 
renomados que falam sobre vários temas com 
pontos de vista diversos.  
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Fonte: Google Analytics - Março/2020



O mundo que o mineiro lê

Há mais de 20 anos o Uai leva Minas para 
o mundo e o mundo para os mineiros. 

Matérias jornalísticas, esportes, entretenimento, 
saúde e diversos temas com conteúdo completo, 
compromisso com a verdade e respaldo do 
maior grupo de comunicação de MG, o Diários 
Associados.

Entre os 
10 maiores
do país

38% MG

24% SP
10% RJ

81,5% das pessoas
CONSIDERAM O PORTAL UAI UMA REFERÊNCIA EM MG

Fonte: Google Analytics - janeiro/2020

56% 24-44 anos 
25% 45-64 anos
10% 18-24 anos  
9% 65+ anos

+36 mil seguidores 
no Instagram

20 milhões
mais de

DE USUÁRIOS ÚNICOS/MÊS

156 milhões
mais de

DE PAGEVIEWS/MÊS

Fonte: Google Analytics - Janeiro/2019

50%

50%

www.uai.com.br

http://www.uai.com.br


A TV QUE O MINEIRO VÊ.
A emissora que produz mais programas 
locais em Minas Gerais.

Conteúdo produzido especialmente para os 
mineiros aliado à programação de sucesso do 
SBT: jornalismo, filmes inéditos, seriados, 
novelas, programas de auditório e muito mais!

Os programas da TV Alterosa apresentam 
diversos temas e assuntos e trazem para o 
público mineiro as últimas notícias e tendências 
do que se passa em Minas Gerais, no Brasil e no 
mundo. 

Um portfólio completo para que a sua marca 
alcance diferentes públicos.

Fonte: Ipsos Marplan - GBH – Assistiu SBT últimos 30 dias – Filtro: 10+ anos. Universo: 3.998.000 pessoas - Julho 
2013 a Junho 2014 - Cobertura Target Marketing Brasil em Foco. 2012

20 milhões
telespectadores mineiros

+

Cobertura de 98% do estado de Minas Gerais, que representa a presença em 

834 cidades¹;

5 emissoras: Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora 
e Varginha.

Mais de 109 horas por mês de produção de programas locais.

Força Regional

54% 46%

197 mil
mais de

SEGUIDORES

51 mil
mais de

SEGUIDORES



LANDING 
PAGE

CAMPANHA DE 
DIVULGAÇÃO

LIVE 
TALK

ESCOPO DO PROJETO



DIVULGAÇÃO
Campanha de divulgação da Live nos canais do Estado de Minas e Portal Uai.
A marca do cliente será aplicada em todas as peças com a chancela “Apresentado por”.

Assista agora o Correio 
Talks
Live sobre 
crédito com  
responsabilidade

o

ASSISTA AGORA

LIVE TALK

Redes sociais: facebook e instagram Push

SUPER LEADERBOARD

Banner

Anúncios

Possibilidade de impulsionamento nas redes sociais. Consulte valor.



TRANSMISSÃO 
Transmissão
Página especial: em.com.br/livetalk.
Canais do Portal Uai no YouTube e Facebook.
Duração
Em torno de 1 hora
Participantes
Definição e convite são de responsabilidade do 
cliente (deve estar alinhado com os Diários 
Associados).
Mediador
A ser definido de acordo com disponibilidade e 
cachê.

Marca aplicada do cliente



RESUMO DAS ENTREGAS

Veículo Entrega Quantidade

Estado de 
Minas

Banner 300 x 250 px exclusivo do cliente na página de transmissão do evento 100.000 impressões

Aplicação de logo com a chancela “Apresentado por” na página do evento 1

Push Notification - quando começar a Live
(envio de notificação para base do em.com.br e do aplicativo Estado de Minas). 1

Anúncios 3 col x 20 cm com marca do cliente aplicada 4

Portal Uai
Banners formatos variados com marca do cliente aplicada com a chancela 

“Apresentado por”
(semana anterior ao evento)

400.000 impressões

EM, Uai e TV 
Alterosa Postagens no Facebook e Instagram 8

   

• Inserções de anúncio de divulgação do Live Content no jornal impresso, na 
semana anterior ao evento, convidando os leitores a acompanharem a live; • 
Push na hora que começar a live. 



R$ 25.000,00
INVESTIMENTO

PRAZO
7 dias úteis 
após a definição do tema e da confirmação dos convidados que participarão da Live.



Aproveite os combos para impulsionar ainda mais a divulgação do seu evento on-line.

COMBOS ENTREGAS INVESTIMENTO 
TABELA

INVESTIMENTO 
NEGOCIADO

1 Live (com campanha de divulgação) + 2 conteúdos patrocinados no digital + 1 vídeo pós Live com 
os melhores momentos. R$ 290.414,00 R$ 30.560,10

2 Live (com campanha de divulgação)  + 1 conteúdo patrocinado de 1 pág. no impresso + 1
 vídeo pós Live com os melhores momentos. R$404.880,00 R$ 44.473,20

3 Live (com campanha de divulgação) + 2 conteúdos patrocinados no digital + 1 conteúdo 
patrocinado de 1 pág. no impresso + 1 vídeo pós Live com os melhores momentos. R$451.094,00 R$ 53.919,58

4
Live (com campanha de divulgação)  + 2 conteúdos patrocinados no digital + 4 conteúdos 

patrocinados de 3 col x 27cm no impresso + 1 vídeo pós Live com os melhores momentos + 
300.000 impressões de banners no Uai (exclusivo cliente).

R$527.474,00 R$ 60.400,78

5 Live (com campanha de divulgação) + 1 vídeo pós Live com os melhores momentos + 1 exibição 
do vídeo na TV Alterosa + 20 inserções de vinheta para divulgação vídeo - 5” assinatura do cliente R$336.186,00 R$ 62.007,00

6
Live (com campanha de divulgação)  + 1 vídeo pós Live com os melhores momentos + 1 exibição 

do vídeo na TV Alterosa + 20 inserções de vinheta para divulgação vídeo - 5” assinatura do cliente 
+ 2 conteúdos patrocinados no digital + 1 conteúdo patrocinado de 1 pág. no impresso + 

300.000 impressões de banners no Uai (exclusivo cliente).

R$610.280,00 R$ 89.587,36

COMBOS

Valor de cachê para o mediador negociado e pago à parte dos valores acima.



Publique seu conteúdo de marca em um 
canal exclusivo dentro do Estado de Minas

Utilize a tradição e audiência do Estado de Minas para 
apresentar conteúdos que sejam relevantes para a nossa 
audiência e torne-se referência no seu segmento. 

Com o Conteúdo Patrocinado, seus conteúdos aparecem 
na home e internas dos portais Estado de Minas e Uai, 
com o diferencial da criação de um canal especial vitalício 
para o negócio, atribuindo maior credibilidade à sua 
marca com a chancela dos Diários Associados.

Exemplo de canal especial 
trabalhado em parceria 
com a Cemig.

CONTEÚDO PATROCINADO DIGITAL



Produção do conteúdo pela equipe do UAI

1 milhão de impressões
distribuídas entre Uai e Estado de Minas

Exibição pode ser segmentada

Post e impulsionamento no Facebook com 
10% do investimento

250 mil impressões de banner na capa do Uai

Demonstração da posição 
de exibição na capa do Uai.

Posicionado após o hard news dos portais

ENTREGAS INCLUSAS
CONTEÚDO PATROCINADO



O conteúdo é pautado pelo cliente e 
redigido pela redação do
Estado de Minas.

É inserido na página do jornal com fio de 
contorno.

A diagramação da página é similar à 
diagramação convencional do jornal.

É assinado com a chancela:
PROJETO ESPECIAL LIVE TALK

Anúncio exclusivo do cliente no rodapé em 
conteúdos de página inteira
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Disponível nas 
multiplataformas do 
Estado de Minas

SEU ANÚNCIO AQUI

CONTEÚDO PATROCINADO IMPRESSO



MÍDIA EXCLUSIVA

Banner: anchor ads
320 x 50 px

Banner: 728 x 90px

Conteúdo patrocinado

LEADERBOARD

BILLBOARD

Banner: 970 x 250 px



EXIBIÇÃO NA TV ALTEROSA

Marca do cliente aplicada na 
vinheta de divulgação do 
vídeo com melhores 
momentos da Live.

Exibição de vídeo com 
melhores momentos da Live 
(até 3 minutos) no sábado.

Apresentado por



Vamos juntos?
Equipe comercial
(31) 9.9615-5442


