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A EXAME é um exemplo de como a partir de um pensamento global se especializa um negócio
local. A Marca, um caso de sucesso no Brasil e a quarta revista do mundo com maior circulação,
foi introduzida em Angola em Dezembro de 2008, pelo Grupo Media Nova, que estabeleceu uma
parceria com a Editora Abril, e desde logo se impôs como um título de referência no mundo da
economia e dos negócios.
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EXAME
segmento com que comunica, que inspiram
a sua notoriedade. A EXAME, tanto coloca
o máximo rigor na abordagem de questões
mais macroeconómicas como procura um
diálogo aberto, verdadeiro, franco e solto com
os gestores e empresários, a cuja opinião e
actividade dá voz.
O suporte da comunicação da EXAME é uma
ima em orte, assente num rafismo muito
apelativo, impressivo mas não agressivo,
conferindo à imagem um lugar destacado
na informação, dando visibilidade às
circunstâncias, factos e protagonistas.
A revista já dedicou números especiais
a temáticas especializadas como a
Sustentabilidade ou a Banca, esta última
tratada no m ito de uma parceria firmada em
2013 com a Deloitte, onde a EXAME funciona
como "media sponsor" e modera a conferência
"Banca em Análise".
A EXAME participa ainda em várias
conferências e "workshops", para muitos dos
quais é convidada, assumindo-se mesmo
noutros como "media partner". Neste capítulo,
os pro ectos para

1 e

1 fi uram entre as

prioridades da agenda da revista.
O site da EXAME, outro instrumento de
comunicação da revista, conhecerá, em breve,
uma importante actualização.
VANTAGENS COMPETITIVAS
Conhecer o mercado e ser por ele conhecida é
o grande trunfo competitivo da EXAME.
O que oferece aos nossos leitores é um
produto em que a lin ua em r fica e a
fórmula editorial se tornaram mundialmente
A EXAME é actualmente inteiramente produzida
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Mercado e o Valor Económico.
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prosperou a partir de 2010, coincidindo
com o forte crescimento económico que o
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A EXAME encontra o seu público privilegiado
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e o Semanário Económico, todos eles
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SABIA QUE
• Até Setembro de 2016, a EXAME publicou 74
edições mensais e três edições especiais. Duas
dessas edições foram duplas, ou seja, atingiram
uma centena de páginas.
• Do total de capas (77), 25% são ilustrações
e 75% personalizadas (fotos), com excepção,
entre as últimas, de duas que ilustram artigos
temáticos. Entre as fi uras publicadas na capa
a larga maioria é de empresários e gestores,
havendo ainda que referir a presença de oito
líderes de institutos/ organismos públicos, cinco
ministros e quatro presidentes de empresas
públicas.
• A capa que mais vendeu foi a da edição n.º 7,
de Julho de 2010, que lançava a interrogação:
‘Angola/China – Casamento Perfeito?’. A procura
da revista levou à sua reimpressão, uma
originalidade em Angola.
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