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O Grupo Glamurama é especialista em ativação de marcas por meio de um conteúdo 
editorial único, além de eventos especiais para públicos selecionados. Sob o olhar de 
Joyce Pascowitch, uma das mais premiadas jornalistas do Brasil, tem quatro braços 
principais: o portal Glamurama, no ar desde 2000, uma referência internacional; as 
revistas mensais J.P e PODER e as sazonais Modo de Vida e Moda; a área de eventos 

que cria o conceito e viabiliza ativações de marcas tanto para os eventos proprietários 
do Grupo, como eventos tailor made para os parceiros; e a menina dos olhos, as redes 

sociais que fazem barulho e movimentam centenas de milhares de seguidores fiéis. Um 
raro caso de pool de comunicação a se tornar influenciador digital por imprimir um 

olhar sofisticado e original. O Glamurama também se destaca pelos projetos especiais 
em crossmedia e multiplataforma que aproveitam todo o potencial de suas marcas 

consagradas para customizar as inserções de cada marca.

grupo glamurama



Joyce Pascowitch foi editora e publisher da Revista 
do “Gallery Around”, que depois mudou o nome 
para “A-Z”, um sucesso editorial dos anos 80 que 
foi comprado pela Editora Abril em 1990. Em 1986, 
ela foi contratada para assinar a coluna da segunda 
página do caderno Ilustrada do jornal Folha de 
São Paulo, que logo se tornou a área mais nobre 
do jornal. A Coluna da Joyce fez escola e até hoje 
é considerada um marco na transição do velho 
colunismo social para o atual foco jornalístico 
e abordagem de comportamento em que se 
transformaram as colunas.
Ainda nos 1980, iniciou sua carreira na televisão 
em um telejornal da TV Bandeirantes, o Jornal de 
Vanguarda, apresentado por Doris Giesse e com 
participação de William Bonner, Ricardo Boechat, 
Paulo Leminski e vários outros grandes nomes, 
além da própria Joyce.
Nos anos 1990, enquanto assinava a coluna mais lida 
do Brasil, voltou à TV no SBT como comentarista 
do Jornal do SBT. Algum tempo depois , final dos 
anos 90, foi contratada pela Globonews, onde 
ficou no por 8 anos fazendo comentários no Jornal 
das 10, o principal da emissora.
Em 1999, foi contratada a peso de ouro pela 
Editora Globo para assinar uma nova Coluna da 

Joyce na recém-lançada revista Época. Em 2004 
foi convidada a acumular o cargo de diretora de 
redação da revista “Quem”, que não ia bem. Joyce 
comandou a revista até 2006, época em que esta 
se tornou um dos principais produtos da Editora 
Globo. Além disso, é autora de quatro livros: Poder, 
Estilo & Ócio (2015), De alma leve: sutilezas do 
cotidiano (2005), Avental (1999) e Fotossíntese: 13 
anos de coluna (1999).
Em 2000, nasce o portal de internet IG e Joyce 
Pascowitch é convidada a lançar um site sobre 
comportamento para integrar o conteúdo do 
portal. É lançado o Glamurama, que logo se torna 
um ícone de comportamento. Em 2006, com o 
sucesso do site, Joyce Pascowitch decide lançar 
uma revista própria que leva seu nome. Nasce 
assim a Editora Glamurama. Em 2008, surge o 
segundo título, “Poder”. “Modo de Vida” é lançada 
no mesmo ano e, em 2010, surge a revista “Moda”. 
Em 2015, a TV Glamurama desponta com quadros 
que incluem o “Que Loucura É Essa?”, em que 
Joyce entrevista personagens diversos, sucesso 
imediato. Hoje, o Grupo Glamurama edita o site, 
as quatro revistas, além de guias de viagens, 
revistas customizadas e produção de eventos 
customizados para clientes.

joyce pascowitch



No ar desde 2000, é considerado um dos maiores portais de 
informação da atualidade. Cobre assuntos variados, de moda e 

celebridades ao mundo do poder, passando por comportamento, 
beleza, arquitetura, decoração e muita viagem. 

Também cobre os eventos mais importantes do país, com divulgação 
diária de galerias no canal Fotos, um dos mais acessados. O 

Glamurama é parte do “guarda-chuva” Uol, tendo chamadas na home 
daquele portal com conteúdos exclusivos, o que gera grande tráfego 

de usuários e potencializa a visibilidade dos nossos parceiros.

Em 2014, foi lançada a versão mobile do site, onde é possível conferir 
as galerias de fotos, notas e vídeos de forma responsiva. Hoje, os 

acessos do mobile já respondem por mais de 50% da audiência total. 
E esse número só aumenta!

glamurama.com



Glamurama é o mais influente portal de comportamento, 
tendência, estilo de vida, moda e consumo do país.

Há 16 anos no ar, o site foi criado pela jornalista  
Joyce Pascowitch e tornou-se referência inclusive  

para a mídia internacional, sendo citado por  
publicações como Vogue UK, Financial Times,  

New York Post eThe New York Times.

Segundo o Meio & Mensagem, a internet é a mídia mais 
indicada para se comunicar com os consumidores 

AAA. E, de acordo com pesquisas do Grupo GfK -  MCF 
Consultoria & Conhecimento, o Glamurama é o site mais  

acessado por esses consumidores.

colunismo digital



Glamurama foi o primeiro a retratar e divulgar o cotidiano  
das personalidades que são influenciadoras e formadoras de opinião, um raio-X de 

comportamento.

Glamurama mostra antes, dita tendências, revela o 
que acontece de mais bacana em vários segmentos:

•  Modo de vida

•  Beleza

•  Gastronomia

•  Comportamento

•  Moda

•  Cultura

•  Viagem

•  Consumo

CoNTEÚDo



O “guarda-chuva” Glamurama ainda conta com uma rede de blogs 
de formadores de opinião como Consuelo Blocker, Alberto Renault 

e Viagem e Gastronomia por Daniela Filomeno, entre outros, 
exclusivamente hospedados no portal.

parCErias EsTrElaDas



Ex.: canal Enjoy (by Cîroc), canal Carnaval (by Fiat). O mesmo também ocorre nas revistas, como o case mundial 
da Diageo  PODER, a seção On the rocks - em que dois poderosos convidados se conhecem e tomam Blue Label 
enquanto conversam sobre suas respectivas áreas de atuação. (Tem fila para participar!)

FormaTos EspECiais Há canais customizados no Glamurama, com adequação 
do conteúdo ao perfil da marca sponsor com técnicas de 
storytelling de forma a ser relevante de fato para o leitor, um 
tipo de comunicação de marca pioneiro, moderno,  ainda sem 
concorrentes à altura no Brasil.



auDiêNCia CaTiva E CrEsCENTE
O Glamurama teve  

um aumento de 76% de sua 
audiência no período de 

jan/2014 a dez/2015 - bem 
superior ao crescimento 

da internet brasileira.

12,8 milhões
pageviews/mês

3 milhões
unique visitors/mês

3,9 milhões
visitas/mês



Glamurama foi pioneiro na integração do conteúdo editorial  
com as redes sociais, reunindo no Twitter, no Facebook e no 

Instagram uma grande comunidade de formadores de opinião 
que compartilham ativamente o conteúdo produzido pelo grupo.

redes sociais

+140k

+100k

+240k

Facebook

Twitter

Instagram



Em 2015, foi lançada a versão 
mobile do site, onde é 
possível conferir as galerias 
de fotos, notas e vídeos de 
forma responsiva. Hoje, 
os acessos do mobile já 
respondem por mais de 50% 
da audiência total. E esse 
número só aumenta!

mobile



Até 20 anos 20 a 24 anos 25 a 34 anos

5% 17%

Acima de 45 anos

12%
35 a 44 anos

32%36%

64% 34%

perfil dos leitores
sexo faixa etária



formatos publicitários

arroba
banner



dhtml



full
banner



intervenção



super 
banner



super 
expansível



R$ 90,00
R$ 80,00
R$ 50,00

R$ 100.000,00

R$ 3.500,00
R$2.500,00
R$ 75.000,00

R$ 8.000,00
R$ 6.000,00
R$ 8.000,00
R$ 6.000,00
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
R$ 15.000,00
R$ 12.000,00 
R$ 20.000,00

super banner expansível
super banner
full baner

canal customizado

diaria em um canal (home, notas ou fotos)
diaria em um canal (moda, beleza, poder, pelo mundo)
patrocínio mensal com todos os formatos (todos os canais)

arroba banner home, notas e fotos
arroba banner - outros canais
dhtml home, notas e fotos
dhtml - outros canais
instagram - post customizado
nota customizada - site glamurama
intervenção na home, notas e fotos
intervenção - outros canais
background home

formatos por cpm

formatos por diária

formatos por mês

mobile




