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PARA VENDER MAIS AOS 
LATICÍNIOS, ANUNCIE NA 

REVISTA DELES.

NÃO É FÁCIL SURPREENDER DEPOIS DE 25 ANOS. 
MAS CONTINUAMOS EVOLUINDO.

Para vender mais aos laticínios, continue anunciando na revista deles. 
Se você quer vender embalagens, máquinas, equipamentos, ingredientes, produtos 

químicos e serviços, sua empresa tem que anunciar aqui. O canal direto com 
o comprador da indústria de leite e derivados.

2525

Nossos lei tores são os quadros dir igentes, 
administrat ivos e industr iais dos fabricantes de 
produtos lácteos e das empresas fornecedoras. 
São empresários, gerentes de produção, de compras 
e suprimentos, de marketing e de produtos, 
engenheiros, químicos industr iais, técnicos 
lat icinistas, especial istas e pesquisadores que 
inf luenciam e tomam decisões no setor lácteo.

Negócios e tecnologias, reportagens e artigos 
técnicos, dados de mercado e artigos analíticos.

Distribuição % Brasil por Região - 
Sudeste: 45, Sul: 21, Centro Oeste: 17, 
Nordeste: 11, Norte: 6

Em cada edição, um amplo 
panorama do setor lácteo

Tem formação superior

Ocupam cargos de 
direção e gerência

Valorizam a 
publicidade na revista

Pretendem lançar 
novos produtos

Visitam feiras e 
exposições comerciais

Guardam a revista para 
consultas futuras
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Perfil do Leitor
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A revista IL - Indústr ia de Laticínios, há 25 anos, 
é um excelente veículo para sua empresa divulgar 
produtos e ser viços para os profissionais que atuam 
na indústr ia láctea. Como revista especial izada, ela 
é uma fonte indispensável de informação e formação 
desses profissionais, trazendo entrevistas, repor tagens 
e ar t igos sobre temas atuais que afetam o sistema 
agroindustr ial  do lei te no Brasi l  e Mercosul. 



Edição 148 – Janeiro/Fevereiro – deadline 28/01

• OS 100 MAIORES LATICÍNIOS NO BRASIL – QUEM É QUEM + PERSPECTIVAS 2021 

Ranking dos fabricantes com base em vendas.

Estatísticas do mercado consumidor – Principais categorias – Dados de institutos especializados.

Entrevistas com players do setor – fornecedores, pesquisadores e indústrias farão balanço analítico 

do ano de 2020 em suas áreas de atuação.

• Laticínios - Top 10 - matéria com os 10 primeiros colocados no ranking e líderes de categorias.

• Circulação na Forlac com o Catálogo Oficial dos Expositores

• Histórias da Indústria – Perfil e retrato de laticínios brasileiros

• Histórias do fornecedor – Perfil e retrato de empresas fornecedoras

Edição 149 – Março/Abril – EDIÇÃO NOVA - deadline 20/03

• ANUÁRIO DO MERCADO DE PRODUTOS LÁCTEOS

 A PRODUÇÃO E O CONSUMO DE PRODUTOS LÁCTEOS 

– DADOS E ANÁLISES – DESTAQUES DE CATEGORIAS 

– HISTÓRIAS DE LATICÍNIOS

• Dados e Análises - Com base em relatórios de institutos de pesquisa de consumo

• Destaques de Categorias - As categorias que se destacaram no último ano e o 

comportamento do consumidor durante e pós Covid-19.

• Distribuição na Apas Show

• Histórias da Indústria – Perfil e retrato de laticínios brasileiros

• Histórias do fornecedor – Perfil e retrato de empresas fornecedoras

PROGRAMAÇÃO EDITORIAL
6 edições bimestrais – 2 edições especiais

Edição 150 – Maio/Junho – EDIÇÃO ESPECIAL – deadline 07/06

GUIA 2021/2022 DE FORNECEDORES – ANUÁRIO DO COMPRADOR DA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS

O Guia de Fornecedores é uma obra de consulta anual, referência para as indústrias de leite 

e derivados, que traz ampla listagem de empresas fornecedoras e seus produtos. 

Informações divididas em cadernos setoriais: Embalagens, Ingredientes e Aditivos, 

Máquinas e Equipamentos, Refrigeração e Transporte, Equipamentos para 

Laboratórios e Serviços Industriais.

Canais de contato dos fornecedores, com endereços, redes sociais e logotipo.

• Conteúdo Técnico - Artigos de divulgação técnica das empresas fornecedoras 

sobre tecnologias e aplicações nas diversas etapas da produção industrial. 

GUIA DOS EXPOSITORES DA FISPAL TECNOLOGIA

Distribuição na Fispal Tecnologia e Cobertura da FORLAC

• Histórias da Indústria – Perfil e retrato de laticínios brasileiros

• Histórias do fornecedor – Perfil e retrato de empresas fornecedoras



Edição 152 – Setembro/Outubro – deadline 20/08

• INGREDIENTES E SOLUÇÕES PARA PRODUTOS LÁCTEOS

Tecnologias, sistemas, soluções e alternativas oferecidas pela indústria de ingredientes para aplicação em produtos lácteos. 

Culturas para lácteos, probióticos, prebióticos, fermentos , soro de leite, substitutos de gorduras, análogos, hidrocolóides, 

amidos, açúcares e edulcorantes, corantes e aromas, vitaminas e minerais.

Cobertura da Minas Láctea e da FiSA

• Histórias da Indústria – Perfil e retrato de laticínios brasileiros

• Histórias do fornecedor – Perfil e retrato de empresas fornecedoras
Cobertura
Expositores
em Destaque 

Pós-Show

2021

MINAS
LÁCTEA

Pós-Show

Edição 151 – Julho/Agosto – EDIÇÃO ESPECIAL 

– deadline 25/06

- EDIÇÃO ESPECIAL DA MINAS LÁCTEA

- A mais ampla edição com tudo o que vai acontecer 

no tradicional evento do setor lácteo.

- GUIA DOS EXPOSITORES – Perfis de empresas, 

lançamentos e novidades dos expositores e mapa da feira.

- CNL – CONGRESSO NACIONAL DE LATICÍNIOS – 

Programação técnica das palestras e seminários.

- EDIÇÃO COMEMORATIVA DE 25 ANOS DA REVISTA

 A RiL completa 25 anos de circulação e trará matéria especial 

com a trajetória do setor de leite e derivados 

no período, registrando na linha do tempo os principais 

acontecimentos do setor. Um pouco da história do 

leite e da ação da revista líder.

Ação especial durante a feira: - LANÇAMENTO DO NOVO LIVRO 

DE MÚCIO FURTADO: RECEITUÁRIO BRASILEIRO DE QUEIJOS

Tiragem adicional para distribuição na Minas Láctea e na FiSA.

2021

MINAS
LÁCTEA2019

MINAS
LÁCTEA

Guia dos Expositores
Expomaq-Minas Láctea
Guia dos Expositores
Expomaq-Minas Láctea

2021

MINAS
LÁCTEA
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Guia dos Expositores
Fi - Food Ingredients
Guia dos Expositores
Fi - Food Ingredients

Edição 153 – Novembro/Dezembro – deadline 20/10

• OS 100 MAIORES LATICÍNIOS NO BRASIL – QUEM É QUEM + PERSPECTIVAS 2022 

Ranking dos fabricantes com base em vendas.

Estatísticas do mercado consumidor – Principais categorias – Dados 

de institutos especializados.

Entrevistas com players do setor – fornecedores, pesquisadores e indústrias 

farão balanço analítico do ano de 2021 em suas áreas de atuação.

• Laticínios - Top 10 - matéria com os 10 primeiros colocados no ranking 

e líderes de categorias.

• COOPERATIVAS – A importância das cooperativas no setor de leite e derivados.

• Histórias da Indústria – Perfil e retrato de laticínios brasileiros.

• Histórias do fornecedor – Perfil e retrato de empresas fornecedoras.



  

Trabalhamos com o melhor ingrediente 
para a indústria de alimentos e 

bebidas: seu anúncio e seu produto. 

Se você quer vender ingredientes e aditivos, 
matérias-primas, insumos diversos, produtos, 

materiais e equipamentos de laboratórios e de  
processos, sua empresa tem que anunciar aqui.

Indústria de 14

Perfil do Leitor
São profissionais das indústr ias de 
al imentos e bebidas, atuantes nos 
depar tamentos de marketing, planejamento, 
gestão, pesquisa e desenvolvimento 
de produtos e compras, entre outros, 
cadastrados em nosso mail ing e que, 
a cada três meses, recebem gratuitamente 
uma nova edição. A I t  também é distr ibuída 
a pesquisadores, professores e especial istas 
de universidades e centros de pesquisa 
atuantes no Brasi l . 

Pesquisa & 
Desenvolvimento

Distr ibuição e Logíst ica

Controle de Qual idade

Impor tação / Expor tação

Compras

Produção

Administrat ivo

Marketing

Comercial
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A revista I t  - Indústr ia de Ingredientes e Al imentos é um impor tante veículo de comunicação para os 
fornecedores de ingredientes e adit ivos e os profissionais das indústr ias de al imentos e bebidas.
Com foco em pesquisa, desenvolvimento e inovação na indústr ia de al imentos e bebidas é uma base 
de lei tores já consol idada. A cada três meses, a I t  traz um conjunto de notas, matérias e ar t igos sobre 
ciência, tecnologia e inovação em al imentos e as estratégias de negócios das empresas neste setor.

Em cada edição, um amplo panorama 
da indústria alimentícia

PARA VENDER MAIS ÀS INDÚSTRIAS 
DE ALIMENTOS E BEBIDAS, 

ANUNCIE NA REVISTA DELAS.



 

PROGRAMAÇÃO EDITORIAL
4 edições trimestrais – 2 edições especiais

Edição 53 - Julho/Agosto/Setembro – Deadline 06/08
• EDIÇÃO ESPECIAL -   ABI 2021/2022 ABI – ANUÁRIO BRASILEIRO DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS
O ABI é o Anuário da revista It, que traz ampla relação de ingredientes e aditivos, utilizados nas indústrias 
de alimentos e bebidas, indicando os canais de contato das indústrias fornecedoras.
Em 2021, o ABI tem novidade:  trará um anuário estatístico da produção e consumo de alimentos, com 
dados de institutos de pesquisa de mercado.
• Ingrediente - PROTEÍNAS, VITAMINAS e SUPLEMENTOS - Tipos de vitaminas e suplementos, 
tecnologias, origens de proteínas animal e vegetal, aplicação e desenvolvimento.
• HISTÓRIAS DA INDÚSTRIA – Perfil e trajetórias de indústrias, marcas e produtos alimentícios.
• HISTÓRIAS DO FORNECEDOR – A história e trajetória de empresas fornecedoras.
• GUIA DE EXPOSITORES DA FiSA 2021 – Em pré-show da FiSA. a edição trará entrevistas, lista de 
expositores, releases e artigos técnicos, novidades, lançamentos e destaques dos expositores. 
A edição terá tiragem adicional para distribuição aos visitantes da feira.

Edição 54 – Outubro/Novembro/Dezembro – Edição especial – Deadline 10/10
AS 100 MAIORES INDÚSTRIAS DE  ALIMENTOS E BEBIDAS E PERSPECTIVAS PARA 2022
Ranking das 100 maiores indústrias de alimentos e bebidas no Brasil. Análise do desempenho 
de produção e consumo dos vários segmentos da indústria alimentícia. 
Categoria de produtos, números de mercado e tendências de consumo. 
Artigos de especialistas com análises setoriais e perspectivas para 2022.
• FiSA 2021 - Pós Show – Expositores em Destaque
Cober tura da par ticipação dos principais expositores, com matéria de página inteira e fotos 
do estande ou de produtos. Entrevistas com executivos. Lançamentos e resultados do evento.
• HISTÓRIAS DA INDÚSTRIA – Perfil e trajetórias de indústrias, marcas e produtos alimentícios.
• HISTÓRIAS DO FORNECEDOR – A história e trajetória de empresas fornecedoras.

Edição 51 – Janeiro/Fevereiro/Março – Deadline 25/02
AS 100 MAIORES INDÚSTRIAS DE  ALIMENTOS E BEBIDAS E PERSPECTIVAS PARA 2021
Ranking das 100 maiores indústrias de alimentos e bebidas no Brasil. Análise do desempenho de produção 
e consumo dos vários segmentos da indústria alimentícia. 
Categoria de produtos, números de mercado e tendências de consumo. 
Artigos de especialistas com análises setoriais e perspectivas para 2021.
• CHOCOLATE E RECHEIOS – Versatilidade em aplicações
• INGREDIENTES – ÓLEOS, GORDURAS E SUBSTITUTOS – Alternativas 
e inovações para diversos tipos de produtos
• HISTÓRIAS DA INDÚSTRIA – Perfil e trajetórias de indústrias, marcas e produtos alimentícios.
• HISTÓRIAS DO FORNECEDOR – A história e trajetória de empresas fornecedoras.

Edição 52 – Abril/Maio/Junho – Deadline 25/05
• INDÚSTRIA DE CARNE E DERIVADOS - Panorama da produção, consumo e exportação. Tama-
nho do mercado de carnes, embutidos e demais derivados. Soluções em ingredientes e aditivos para 
a indústria da carne e legislação. Cortes diferentes e congelados para mais praticidade.  Embutidos – 
Soluções em redução de gordura, sal e mais sabor.
• Tecnocarne – As novidades, os lançamentos, o perfil e as ações dos expositores.
• Ingrediente – Panorama de amidos, farinhas e derivados de soja
• Os ingredientes funcionais, naturais e nutracêuticos e o novo consumidor 
Como a indústria de ingredientes está respondendo às novas demandas.
 - Colágeno – ingrediente versátil para pele e articulações.
 - Fibras – tipos de fibras e aplicações.
 - Probióticos, Prebióticos.
 - Vitaminas e Proteínas.
Distribuição nas feiras: NIS – Nutri Ingredients Summit e Tecnocarne. Cobertura da Mercoagro
• HISTÓRIAS DA INDÚSTRIA – Perfil e trajetórias de indústrias, marcas e produtos alimentícios.
• HISTÓRIAS DO FORNECEDOR – A história e trajetória de empresas fornecedoras.

Guia dos Expositores
Fi - Food Ingredients
Guia dos Expositores
Fi - Food Ingredients

Pré-Show

100
Maiores Indústrias de 
Alimentos e Bebidas

100
Maiores Indústrias de 
Alimentos e Bebidas

Expositores em Destaque

Pós-Show



  

DUAS REVISTAS – O MESMO PREÇO

Edição impressa Por edição Pacote Anual
6 edições / por edição

1/4 página - 9 x 13                            2.100,00 1.500,00

1/3 página - 21 x 6   2.900,00 2.000,00  

1/2 página - 21 x 14 4.100,00 2.900,00

1/1 página - 21 x 28 6.300,00  4.460,00

Módulo 6 x 8 750,00 520,00

·  Banners no site - preço por mês

Pixels 6 meses 12 meses
180 X 120   790,00 660,00  

300 X 125 1.020,00 900,00

300 X 250  1.350,00  1.150,00

·  Edição digital - média de 350 visitas diárias

Formato em cm Por edição Pacote Anual 
6 edições / por edição

1/4 página - 9 x 13                            1.575,00 1.125,00

1/3 página - 21 x 6   2.175,00 1.500,00  

1/2 página - 21 x 14 3.075,00 2.175,00

1/1 página - 21 x 28 4.725,00  3.345,00

Módulo 6 x 8 635,00 442,00

- POR QUE ANUNCIAR?
 - Público alvo perfeito e qualif icado
 - Mailing seletivo e atualizado
 - Conteúdo relevante e qualidade gráfica e visual
 - Expertise, experiência e foco na indústria de alimentos e bebidas
 - Anuários com guia dos fornecedores
 - Distribuição adicional nas principais feiras e eventos do trade: Fispal Tecnologia, 
Minas Láctea, Food ingredients, Dairy Vision, TecnoCarne, Mercoagro e Forlac.

REDES SOCIAIS – WEBINARS – GRUPOS DE WHATSAPP e E-MAIL MARKETING
- Traga sua ideia e consulte preços para ações dirigidas

TODOS OS FORMATOS. 

PARA VOCÊ ESCOLHER O SEU.

Tiragens básicas 
iL – 5000 exemplares 
It – 6500 exemplares

MÍDIA DIGITAL – REDES E WEBINARS
Além da edição impressa, o conteúdo da revista é disponibilizado no seu site 

e em sites de parceiros, com acesso gratuito.
Opções para redes Facebook, WhatsApp e LinkedIn.

 

Organização de webinars sobre temas de atualidades com parceiros 
especialistas, como consultorias, institutos e universidades.

011 94556 4570 - WhatsApp



A Setembro Editora, especializada em food industry,  
publica livros técnicos de pesquisadores, professores 
e especialistas, voltados para a área de alimentos 
e bebidas, e realiza webinários sobre temas de 
atualização e mercado.

São projetos especiais patrocinados por empresas 
fornecedoras que desejam ampliar sua comunicação 
técnica com profissionais da indústria de alimentos, 
de forma mais verticalizada.

Consulte as opções de patrocínio de livros e webinários.

A Setembro Editora também 
pode publicar o material 
da sua empresa – livros 
corporativos e relatórios 
anuais. Consulte.

PROJETOS PATROCINADOS – LIVROS E WEBINÁRIOS

COMO ANUNCIAR
lu iz.souza@revistalat icinios.com.br
luiz.souza@revistait .com.br
11 96980 8387 - 11 94556.4570
R. Manoel Maria Castanho, 87
Por tal do Morumbi
05639-150, São Paulo, SP, Brasi l
11 3739.4385
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www.revistalaticinios.com.br

2525

www.revistait.com.br

Exemplo ilustrativo – 
edição de terceiros
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