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O que é o Diário do Verde?
Um dos principais e maiores blogs ambientais do país.
Criado em 07 de Fevereiro de 2009, o Diário do Verde surgiu pelas mãos de Antonio Gabriel, jovem paulistano com
espírito empreendedor. Seu objetivo é criar o conhecimento sobre sustentabilidade através da opinião dos diversos
stakeholders (partes interessadas). Por isso, embora o Diário do Verde seja um blog, ele é composto de diversos
autores e colaboradores provenientes de diferentes áreas e regiões do Brasil.
Muitas pessoas fizeram e fazem parte da nossa história. São elas que dão vida a este maravilhoso projeto, único e
inovador, a favor do nosso planeta.
Vem com a gente, participe você também!

Coletivo Editorial

Antonio Gabriel Cerqueira Gonçalves (19) – Idealizador e Editor-Chefe / Licenciando em Geografia (UFSCAR), é técnico nas
áreas de Administração (ETEC Fernando Prestes - Centro Paula Souza), Qualidade (Colégio Técnico Mentor) e Meio Ambiente
(SENAC).
Luiz Felipe da Cunha Chacon (26) – Editor / Pós-graduando em Gestão e Tecnologias Ambientais (USP), possui graduação em
Ciências Biológicas (Universidade Metodista de São Paulo) e cursos complementares na área de meio ambiente.
Marcela Beraldo de Paiva (32) – Autora / Formada em Relações Públicas (UNESP), atuou em produções culturais durante 8
anos e atualmente é integrante do time de comunicação da ESCAS.
Rafael Morais Chiaravalloti (29) – Editor / Doutorando (University College London), Mestre em Desenvolvimento Sustentável
(ESCAS) e graduado em Biologia (UFMS). Autor do livro “Escolhas Sustentáveis: discutindo biodiversidade, uso da terra, água
e aquecimento global”, junto com Cláudio Pádua.
Raphaela Aleixo Costa (19) – Autora / Graduanda em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo para Mídias Digitais
(Estácio de Sá).
Sandro Henrique Rodrigues Menezes (39) – Autor / Psicólogo e Bacharel em Psicologia (UFPA).
Vitor Casadei (20) – Autor / Bacharelando em Ciência da Computação (UFSCAR).

Para maiores informações (e fotos), acesse a seguinte página: http://diariodoverde.com/sobre/autores/ e saiba mais sobre
nós.

Vale a pena ser sustentável1?
o
o
o
o

90% dos consumidores brasileiros respeitam empresas sustentáveis.
86% dos entrevistados no Brasil estão dispostos a recompensar empresas que possuem ações sustentáveis.
48% estariam dispostos a pagar 10% a mais por produto sustentável.
70% associam o tema "Sustentabilidade" aos atributos integridade, saúde, oportunidade e futuro.

Este mercado está crescendo2?
 Apenas na Europa, o investimento em sustentabilidade passou de 12 milhões em 2000 para 1,25 bilhão em 2006.
 Nos Estados Unidos, em 2007, a cada 9 dólares investidos, 1 dólar referia-se a investimentos sustentáveis.
 Em 2010 mais de 2 mil grandes empresas publicaram relatórios de sustentabilidade através do Global Reporting
Initiative.
 O consumo de produtos com o símbolo “Fair Trade” (que consideram questões sociais, ambientais e econômicas)
tem crescido cerca de 22% por ano.
 Somente no que se refere ao consumo de produtos orgânicos, a produção mundial já movimenta cerca de 300
bilhões e tem tido um aumento de 14% anualmente.
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Dados de acordo com estudos feitos no Brasil pelas agências de publicidade Z+, MediaContacts, Mobext e TNS Global Market Research.
Escolhas Sustentáveis: discutindo biodiversidade, uso da terra, água e aquecimento global, Rafael Morais Chiaravalloti e Cláudio Pádua, Editora Urbana, 2011.

Diferencial Competitivo
De acordo com a Boo-Box - Tecnologia de Publicidade & Mídias Sociais, em Análise de Conteúdo dos Blogs no Brasil
(1º Semestre de 2011), apenas 2% da blogosfera brasileira abrange em seu conteúdo o meio ambiente. Ou seja: dos
20.000 blogs aferidos pela tecnologia Meaning Tool da Popego, apenas 400 são direcionados ao verde.
Isto nos faz chegar as seguintes conclusões: a) o nicho apresenta um enorme potencial de crescimento, tanto em
quantidade como qualidade - o que reflete diretamente em visitas e retorno de investimentos; b) o Diário do Verde é
pioneiro naquilo que faz, com grandes chances de se tornar, a curto-médio prazo, líder em seu segmento.
Um outro estudo, do Technorati - maior serviço de pesquisa e indexação de blogs do mundo, revela que diariamente,
mais de 150 mil blogs são criados, mas apenas 5% disso - 7,5 mil, sobrevive após 3 meses. A taxa de desistência é
assustadora: 95%. A pesquisa é indicadora de que estamos no caminho certo: sobrevivemos!

Dados Estatísticos de 2014 – Janeiro a Outubro

Métricas atuais do Diário do Verde
5 Pagerank, detendo excelente colocação frente ao Google;
8 minutos e 42 segundos é o tempo de permanência no blog, em média;
+900 artigos publicados (http://diariodoverde.com/);
9.288 seguidores no Twitter (https://twitter.com/diariodoverde);
135 leitores | 273 assinantes de RSS/Feed (http://feeds.feedburner.com/diariodoverde);
2.339 seguidores no Facebook (http://www.facebook.com/diariodoverde);
42 seguidores via Networked Blogs (http://www.networkedblogs.com/blog/diariodoverde).

Perfil dos Leitores
Pesquisa realizada entre os meses de Dezembro de 2011 e Janeiro de 2012, com os visitantes do Diário do Verde (30 no
total), traz a público as seguintes informações:

Visão Geral
Usuários

Diário do Verde
Frequência de acompanhamento:
Alta, Diariamente/Semanalmente
Preferências de interação e contato (principais meios):
Redes Sociais e Blog
Conheceram o blog:
Em sua maioria, através das Redes Sociais
Notas
Avaliação Média e Geral (escala de 0 a 10): 9.07 (A)
Layout/Design: Excelente
Facilidade e Usabilidade: Muito Fácil

Sexo:
Feminino
Idade:
26-34 anos
Estado Civil:
Solteiro (a)
Renda Familiar (mês): Média-Alta
Escolaridade: Ensino Superior e Pós Graduação
Perfil Social:
Estudante e Pessoas que estão Trabalhando, que
exercem uma única ou ambas funções.
Acesse a pesquisa na íntegra, clique aqui.

Quem já anunciou

Espaços Disponíveis
Segue a lista de formatos e valores disponíveis para você anunciar, no Diário do Verde:
 Artigo Patrocinado (PUBLIEDITORIAL)1

Texto padronizado para ser publicado no blog, de acordo com o cliente. Página interna (uma postagem), é arquivado
permanentemente no blog.
R$ 500,00 – enviado pelo cliente
R$ 1.000,00 – criado pelo Diário do Verde (Editor-Chefe ou Equipe)
 Banners2

Anúncio fixo* (não some com a rolagem) – 125pxl por 200 pxa. Valor: R$ 1.000,00
Anúncio na barra lateral – quadrado – 245pxl por 245 pxl. Valor: 500,00
Anúncio no rodapé – 830pxl por 110 pxa. Valor: R$ 500,00
Anúncio no cabeçalho – 580pxl por 105 pxa. Valor: 1.000,00
*Localização: lateral esquerda ou direita do blog.

 Tweet Patrocinado (#TP)

Divulgue a sua marca/o seu produto para os mais de 9.200 seguidores do @diariodoverde!

• Crie seu texto e inclua o link para seu website com até 136 caracteres.
• São reservados 4 caracteres para a identificação “#TP” ao final.
• Sugerimos o uso de até 120 caracteres para permitir a ReTweetagem (RT), ou seja, reenvio da mensagem pelos leitores para
seus respectivos seguidores, tornando o alcance ainda maior.
Valor unitário: R$ 150,00
1

Os artigos patrocinados veem, no final do texto, com uma explicação de que o conteúdo é material publicitário.
Automaticamente, é divulgado no Twitter e no Facebook. O conteúdo é ainda recebido pelos inscritos no RSS/Feed do blog.
Tudo isso gratuitamente. Valor unitário.
2
Áreas sujeitas à disponibilidade. Tempo de exibição: 1 mês.

 Todos os planos acima listados tem um prazo máximo (sem reajustes) de validade: 12 meses consecutivos.
 Ao adquirir mais de um plano, serão oferecidos descontos especiais, a combinar.
 Estamos abertos à convites para cobertura de eventos e visitas a projetos/ações/ONGs relacionados à temática da
sustentabilidade (o dinheiro das passagens e a hospedagem ficará sob responsabilidade do cliente).
 Outros formatos podem ser oferecidos, a fim de corresponder o cliente, mediante consulta prévia.

Observações
É reservado ao Diário do Verde o direito de avaliar o conteúdo das peças publicitárias antes de aprovar a sua veiculação (e
vetar, eventualmente, se necessário). É válido e importante ponderar também que o blog poderá suspender imediatamente a
veiculação de uma peça em exibição, caso esta não venha a cumprir com o que foi acordado. A responsabilidade e
transparência do Diário do Verde não estão à venda.

Entre em Contato
Você está a um passo de anunciar no Diário do Verde. Se ainda restar alguma dúvida, não hesite em perguntar. Envie a sua
proposta para o e-mail: diariodoverde@diariodoverde.com. Desejamos formar parcerias de sucesso!

Votorantim - SP, 07 de Novembro do Ano de 2014.

Antonio Gabriel - Editor-Chefe| (15) 99606-4734
www.diariodoverde.com

MEIO AMBIENTE, EM 1º LUGAR!

