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O CASA.com.br é o maior portal de conteúdo e 
serviços no segmento morar.

E agora está sob comando da equipe CASACOR, a 
mais completa mostra de arquitetura, design de 
interiores, decoração e paisagismo das Américas.

O portal inclui os conteúdos das marcas CASACOR, 
Arquitetura & Construção e Minha Casa.

O MAIOR PORTAL 
DO SEGMENTO 
MORAR NO PAÍS



NOSSAS MARCAS

Com 30 anos,  
Arquitetura & Construção

se relaciona com um 
momento especial da vida 

das pessoas: a realização do 
sonho de construir ou 

reformar o lugar para morar. 

Desde 1987, a 
CASACOR apresenta 
tendências e serve de 

palco para profissionais 
mostrarem seus projetos 

e empresas lançarem 
seus produtos. 

Lançada em 2010, 
Minha Casa tem como 

missão ajudar as pessoas a 
colocar em prática o sonho 

de decorar, reformar e 
construir, com orçamento 

enxuto e planejamento.



COBRIMOS O
CICLO COMPLETO
DO MORAR
NOSSOS PERSONAGENS
Morador | Profissional | Fornecedor

NOSSOS TEMAS
Arquitetura | Antes & Depois | Construção | 
Decoração | Design |  Faça-Você-Mesmo  | Feiras 
e Eventos | Jardim e Paisagismo | Lançamento de 
Loja | Lançamento de Produtos | Reforma | 
Sustentabilidade | Urbanismo | Organização



AUDIÊNCIA | MOBILE | DESKTOP



Internautas apaixonados pelo morar. 

Grande número de arquitetos, designers de 
interiores e profissionais da área.

Acesso ao site no momento de decisão de 
compra.

40% classe A/B
60% classe C
51% têm entre 25 e 44 anos
87% mulheres

NOSSA 
AUDIÊNCIA

*navegg
junho 2019



MOBILE
E DESKTOP

2,6 MM page views

1,7 MM unique visitors

3:32 min time spent

65% mobile

35% desktop

O CASA.com.br conta com uma 
grande audiência

*google analytics
maio 2019



TRÁFEGO



TRÁFEGO

47,6% audiência via busca orgânica 
9,3% audiência direta
5,4% outras audiências
37,7% audiência total 
via redes sociais

55% facebook
42% pinterest
3% outros

*google analytics
maio 2019



CASA.com.br

728K seguidores
1,5 MM contas 
alcançadas/mês

10,5MM impressões/mês
51,7K interações/mês

1,7MM fãs
460K interações

5MM alcance/mês

447K seguidores
11MM visualizações/mês
83MM impressões/mês

47,4K seguidores 14 seguidores*
*Recém lançada

114 inscritos*
*Recém lançada

Maior rede de contatos dos 
profissionais de arquitetura e design de 
interiores do Brasil

20K inscritos na newsletter 



REDES SOCIAIS

1,2M 185K 66K 21,2K

577K 2,2M 3,1K

356K 4,7M –

2,2K

–

42,5K

–

–

15K

3,8K

–

*seguidores
junho 2019

728K 1,7M 447K 47,4K 14 114



Sabemos onde e como contar uma 
boa estória

Behavioral Targeting
Co-branded 
Native Ad 
Publieditorial
Banners

TIPOS DE
MÍDIA



BEHAVIORAL TARGETING
Análise do comportamento de navegação da audiência, classificação dos 
internautas de acordo com vários critérios: gênero, idade, interesses
de compra, classe social, carreiras, religião, etc.

Com essas informações, é possível direcionar e 
segmentar sua campanha, de forma a impactar 

apenas a audiência relevante para seu produto.*navegg
junho 2019



Uma matéria customizada que se utiliza
da linguagem nativa do site para
abordar temas familiares à marca que
apresentará o conteúdo.

Criado a partir da colaboração entre
cliente e redação, traz formatos
diferenciados como quiz, infográfico,
galeria e outros. Além de ter seu logo
exposto no formato “apresentado por”, a
marca ainda envelopa o conteúdo com
banners institucionais.

PUBLIEDITORIAL



Os interesses do internauta e do
anunciante pautam histórias. Não há
dúvida que o conteúdo é patrocinado,
mas proporciona uma experiência mais
natural, sem interrupções, entre o
usuário e a sua marca.

É um conteúdo entregue ao leitor com a
mesma apresentação de um conteúdo
editorial. O anunciante escolhe o tema,
que é desenvolvido por redatores
especialistas.

NATIVE AD



CO-BRANDED
Uma temática ou causa, com conteúdo
produzido e difundido em parceria entre
a nossa expêrtise editorial e uma marca
anunciante, que partilham de um mesmo
valor.

Por trazer o tema de interesse comum
com o anunciante, esta aliança garante
credibilidade e independência
ao conteúdo desenvolvido, aumentando
o alcance da mensagem.



O Portal CASA.com.br possui diversos
formatos de mídia

SUPERBANNER

BANNERS RETÂNGULO

MOBILE 
BANNER

R$ 175,00
(determinado e BT)

R$ 145,00
(R.O.S)

CPM

SUPERBANNER/ 
RETÂNGULO

R$ 175,00
(determinado e BT)

R$ 145,00
(R.O.S)

CPM



BILLBOARD

R$ 175,00
(CPM - determinado e BT)

R$ 145,00
(R.O.S)

HALF-PAGE
R$ 210,00

(CPM – Internas e BT)

R$ 1.300,00
(diária - Home)

BANNERS HALF-PAGE

BILLBOARD



CASES



Os posts do blog são em diferentes formatos:

- Imagem e texto
- Listas
- Infográficos
- Vídeos antes e depois

As pautas são definidas utilizando a expertise do 
casa.com.br junto a necessidade do cliente, a partir 
dos produtos e temas que são foco para o plano de 
comunicação da CORAL.

CONTEÚDO

OBJETIVO 
Posicionar as tintas CORAL como referência no 
segmento, vinculando a marca a conteúdos de 
qualidade e credibilidade na casa.com.br

CORAL

BLOG COM PUBLIEDITORIAIS + MÍDIA



Clique aqui para acessar o vídeo

OBJETIVO
Mostrar a multifuncionalidade do uso de produtos e criar um conteúdo que ligue a marca Duratex com
o consumidor

DURATEX

VÍDEO PUBLIEDITORIAL

https://www.youtube.com/watch?v=qQJkdJvRvsY


OBJETIVO 
Reverberar a participação da marca na CASACOR, além de mostrar a variedade de categorias e 
versatilidade dos produtos Leroy Merlin

LEROY MERLIN

PUBLIEDITORIALPUBLIEDITORIAL



OBJETIVO
Gerar awareness para o lançamento da linha Starbucks at Home, posicionando o produto no 
contexto do lar, além de amplificar a participação na CASACOR SP 2019

STARBUCKS

PUBLIEDITORIAL PUBLIEDITORIAL + VÍDEO + INSTAGRAM



Evento co-branded realizado pela CASACOR na loja da DUNELLI, marca patrocinadora, onde o 
evento foi customizado conforme as necessidades do cliente

Clique aqui para acessar o vídeo

EVENTO
TENDÊNCIAS DE MILÃO

https://www.youtube.com/watch?v=whMsX4CqIXs


NOSSOS
CONTATOS

REDAÇÃO

Marcia Carini
marcia.carini@gmail.com

Alex Alcantara
alex.alcantara@abril.com.br

COMERCIAL

Cleide Gomes
cleide.gomes@abril.com.br

Carla Delgado
carla.delgado@abril.com.br

MARKETING

Alex Stevens
alejandro.stevens@abril.com.br

MARKETING 
PUBLICITÁRIO

Ana Porto
ana.porto@abril.com.br

Cadu Torres
cadu.torres@abril.com.br
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