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O Mundo RH foi criado no início de 2016 com o objetivo de fazer uma publicação 
de Recursos Humanos. A isenção e o compromisso de levar informação 
atualizada diariamente nos deram o reconhecimento e a confiança de 
profissionais de RH das principais organizações nacionais e internacionais, e 
as empresas especializas em oferecer soluções para RH.

O Mundo RH é uma criação da FKM Comunicação, e por meio de um conteúdo 
editorial focado em seus inúmeros processos de gestão de pessoas no dia a 
dia, o Maior Portal de Notícias para RH, está no ar para ser um facilitador para os 
profissionais da área de recursos humanos e carreiras em suas buscas por 
ferramentas de gestão.

FACEBOOK
+ 10 MIL SEGUIDORES
LINKEDIN
+ 30 MIL SEGUIDORES

AUDIÊNCIA
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Com um conteúdo dinâmico, moderno e relevante para o desenvolvimento da 
cultura da Gestão de Pessoas, somos um canal de interatividade entre os 
profissionais que atuam nas organizações e os especialistas em produtos e 
soluções para o RH no Brasil.
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Nossos valores estão intuitivamente ligados ao desenvolvimento das práticas 
que norteiam a Gestão de Pessoas dentro das organizações. Nossa conduta 
integra, inovadora e estratégica está presente na qualidade do conteúdo 
editorial e publicitário.
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Para manter estes profissionais da área de RH antenados às principais 
novidades do mercado, nossas informações são atualizadas diariamente com 
assuntos relacionados à realidade do setor, com:

. Artigos escritos por especialistas

. Entrevistas com os principais executivos de RH  e CEOs atuantes nas 
melhores organizações do Brasil

. Orientações para o desenvolvimento de carreiras 

. Matérias relacionadas à inclusão, gestão de pessoas, educação 
corporativa, negócios, qualidade de vida, saúde, segurança no trabalho, 
tecnologia, soluções para RH, treinamento e desenvolvimento, facilities, 
benefícios e as últimas notícias da área.

. Dicas de livros a agenda dos principais eventos do setor
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O Mundo RH é um facilitador para os profissionais da área de recursos 
humanos em suas buscas por ferramentas eficazes de gestão de pessoas, e 
atuamos como principal canal de interatividade entre os milhares de 
profissionais que atuam nas organizações e especialistas em produtos e 
soluções para o RH no Brasil. 
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TECNOLOGIA
O Mundo RH é desenvolvido com design responsivo, que adapta o layout para 
todos os tipos de aparelhos, seja smartphones, tablets, notebooks, entre 
outros. Dessa forma, os botões e o texto são reformatados para a qualquer 
tela, possibilitando que o visitante tenha uma ótima experiência no site, 
independente do aparelho que estiver usando. 
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FACEBOOK
+ 7,8 MIL SEGUIDORES
LINKEDIN
+ 25 MIL SEGUIDORES

AUDIÊNCIA

 

 

 
 

 
AUDIÊNCIA
+ 100 MIL VIEWS P/MÊS
NEWSLETTER SEMANAL
+ 50 MIL
FACEBOOK
+ 10 MIL SEGUIDORES
LINKEDIN
+ 30 MIL SEGUIDORES
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AUDIÊNCIA
+ 45 MIL VIEWS P/MÊS
NEWSLETTER SEMANAL
+ 50 MIL
FACEBOOK
+ 7,8 MIL SEGUIDORES
LINKEDIN
+ 25 MIL SEGUIDORES

 

 

 
 

 
AUDIÊNCIA
+ 100 MIL VIEWS P/MÊS
NEWSLETTER MENSAL
+ 50 MIL
FACEBOOK
+ 10 MIL SEGUIDORES
LINKEDIN
+ 30 MIL SEGUIDORES

PERFIL DO USUÁRIO

44,20% HOMEM
55,80% MULHER

26 a 35ANOS  - 58%
ACIMA DE 35 ANOS  – 28%
ATÉ 25 ANOS – 21%

IDADE MÉDIA

DISPOSITIVOS DE ACESSOS

50,62%

45,68% 

3,70% 

DADOS ATUALIZADOS EM 10 DE FEVEREIRO DE 2018

MÉDIA DE 100 MIL PÁGINAS 
VISITADAS POR MÊS

+ 3 MIL VIEWS DIÁRIOS

DESKTOP: 52,36%
MOBILE: 45,86%
TABLET: 1,79%
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Glaucimar Peticov, Diretora de RH do Bradesco

“
informações que contribuem para qualificar suas ações de gestão, estratégias e 
decisões, além de ampliar seus conhecimentos a partir de conteúdos sempre 
inteligentes e atualizados. O Portal ainda estimula o compartilhamento de ideias, 
aspecto essencial para todos os profissionais, principalmente para os que têm a 
responsabilidade de atuar na gestão de pessoas”

Os profissionais de Recursos Humanos encontram no Portal Mundo RH valiosas 

O MUNDO RH VISTO PELOS PROFISSIONAIS DE RH DO BRASIL 

“O nosso dia a dia é extremamente dinâmico e cada vez mais precisamos buscar 
informações de qualidade e de fácil acesso. O Mundo RH traz para mim exatamente 
isso. De uma forma muito bem diagramada e com assuntos atuais, eu rapidamente 
consigo obter informações de diversas áreas e pessoas com praticidade. O 
conteúdo que está disponível a todos é de extrema valia. Gosto muito das 
entrevistas e dos assuntos voltados para carreira. Como sempre sou solicitada por 
pessoas iniciando a carreira de dicas e sugestões, é uma opção muito boa para 
fazer referência” 
Claudia Meirelles, Diretora de RH da Adidas
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“O portal Mundo RH traz conteúdos bastante relevantes para os diferentes 
públicos corporativos: desde os profissionais que estão buscando novas 
colocações com dicas e reflexões importantes, passando pelos profissionais de 
RH que conseguem se manter atualizados com ferramentas e práticas 
inovadoras nos subsistemas de RH de instituições renomadas, colaboradores 
que passam a ter acesso ao conhecimento de personalidades do mundo 
corporativo por meio de entrevistas e executivos que podem conhecer e alinhar 
suas posições com a prática de empresas amplamente reconhecidas no 
mercado. Site completo para toda uma organização!”

O MUNDO RH VISTO PELOS PROFISSIONAIS DE RH DO BRASIL 

Rogério Moraes, Diretor de Recurso Humanos da Coca-Cola  FEMSA Brasil

“O Mundo RH informa de maneira objetiva e antecipa tendências em Recursos 
Humanos, baseando-se na experiência de profissionais relevantes do setor. 
Essa busca contínua de novos modelos é fundamental para quem busca inovar, 
visando melhorar produtividade, retenção e qualidade de vida dos 
colaboradores.” 
Marcelo Carvalho, Diretor de Recursos  Humanos da SAP Brasil. 
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“Nesta era digital a busca de informação e conhecimento tornou-se tão 

importante em nossa vida pessoal e profissional quanto a realização de nossas 

necessidades primárias. Acredito que na atualidade é questão de sobrevivência e 

empregabilidade no mercado de trabalho, estarmos constantemente em busca 

de assuntos que possam agregar mais valores e significados a nossa vida, como, 

por exemplo: conteúdos novos, diversificados e atraentes, gerando assim 

grande interatividade. Como profissional de RH gostaria de parabenizar esse 

excelente e educativo site Portal “MUNDO RH”, pois por meio dele consegui 

superar minhas expectativas quanto aos temas atuais relacionados a Recursos 

Humanos.Após acompanhar as matérias publicadas passei a ser um leitor 

assíduo desse importante meio de comunicação, que é referência na atualização 

de todos os profissionais de Recursos Humanos”

O MUNDO RH VISTO PELOS PROFISSIONAIS DE RH DO BRASIL 

Moacyr de Melo Júnior, Gerente de RH da Sama Mineração
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“Para mim o portal MUNDO RH é um dos mais completos que já conheci no 
mundo! Basta dar uma olhada no cardápio de informações disponível. Nele 
encontramos os assuntos que abrangem praticamente todo o universo da 
gestão de RH. Análises, depoimentos, dicas, tendências, só não se atualiza quem 
não quer. Um ponto que me chama a atenção é o relato dos casos e das 
experiências que empresas e colegas da área publicam no portal. Esses 
depoimentos e apresentações acabam por encorajar aqueles que não acreditam 
muito na possibilidade real de fazer mudanças em RH. As matérias ali 
demonstradas mostram que o RH pode modernizar-se, de fazer programas 
realmente uteis e pragmáticos de maneira simples, cada um adaptado e moldado 
as necessidades de cada organização.  Muito bom, saber que podemos contar 
com uma fonte assim, principalmente para selecionar o que realmente interessa 
nessa tão difícil missão da área de RH que é a de cuidar do patrimônio humano da 
empresa”

O MUNDO RH VISTO PELOS PROFISSIONAIS DE RH DO BRASIL 

Cícero Domingos Penha, Vice-Presidente Corporativo de Talentos Humanos da Algar
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BANNERS

TAMANHO: 
728*90

TAMANHO: 
300*250

MUND     RH

Mídia Kit 2019



O MAIOR PORTAL DE NOTÍCIAS
 PARA RH DO BRASIL

www.mundorh.com.br
MUND     RH

FALE COM O RH E APRESENTE SUAS  SOLUÇÕES 

 CAMPANHA MENSAL

728X90         4.200,00

300X250 3.600,00

BANNER    VALOR

 CAMPANHA PERÍODO 12 MESES

728X90         3.000,00

300X250 2.450,00

BANNER    VALOR

ARTIGO PATROCINADO

 (PUBLIEDITORIAL)

PERÍODO 30 DIAS – 1.500,00

CANAL MUNDO RH

VÍDEO INSTITUCIONAL– 850,00 

(PERÍODO DE 30 DIAS)

728X90         3.600,00

300X250 3.000,00

BANNER    VALOR

 CAMPANHA PERÍODO 3 MESES

+ bônus de 1 disparo de e-mail marketing para nossa base de 60 mil 
profissionais – (CEOs, gestores, consultores, especialistas em RH e 
outros profissionais ligados à área de Gestão de Pessoas e 
Negócios)
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CLIENTES ATENDIDOS
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Para 2019, a previsão é de que o número de contas de e-mails alcance aproximadamente o valor de 
5,1 bilhões. É neste contexto que entra uma das ferramentas mais poderosas para desempenhar 
este papel na internet: o E-Mail Marketing.

O marketing por e-mail é uma forma de marketing direto, embasado na política da permissão, além 
de um canal onde é possível criar e sustentar o relacionamento entre sua marca e seus clientes.

A FORÇA DO E-MAIL MARKETING NOS NEGÓCIOS
 

1 disparo de E-MAIL MARKETING para a nossa base de 60 mil profissionais – (CEOs, gestores, 
consultores, especialistas em RH e outros profissionais ligados à área de Gestão de Pessoas e 
Negócios)

O que oferecemos:

Inserção de 1 artigo e/ou matéria no Mundo RH

 Valor do investimento: R$ 5.400,00

Inserção de 1 banner 300x250 no Portal Mundo RH pelo  período de 30 dias
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CONHEÇA ALGUMAS EMPRESAS QUE RECEBEM NOSSAS NEWSLETTERS
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CONTATO:

Francisco Carlos

Diretor de Marketing e Conteúdo

Tels: (11) 4091-9446

         (11) 99620-1267

marketing@mundorh.com.br

redacao@mundorh.com.br
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