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Sobre a Virtuous
A Virtuous atua no segmento educacional, desenvolvendo portais com conteúdos gratuitos e abertos à comunidade, além de produzir e
comercializar produtos como videoaulas, jogos e CDs com materiais didáticos. O primeiro portal da Virtuous foi criado em 1998, sendo
atualmente o maior e mais acessado site de Matemática da Web. Com mais de 1 milhão de usuários cadastrados, o Só Matemática
(www.somatematica.com.br) tornou-se referência no ensino de Matemática na Internet, recebendo mensalmente milhões de acessos
oriundos de todos os países de língua portuguesa.
Posteriormente, a empresa desenvolveu outras ferramentas educativas on-line, além de portais nas áreas de exatas, humanas e biológicas,
os quais totalizam mais de 20 milhões de acessos mensais e constituem uma grande rede educacional. Todos esses projetos são de acesso
gratuito e reconhecidos por estudantes e professores da maioria das escolas brasileiras.
Atuando também no segmento de produção e comercialização de produtos educacionais, a Virtuous conta com equipes especializadas em
cada área para desenvolver jogos divertidos, materiais didáticos, videoaulas e aplicações, realizando uma união perfeita entre pedagogia,
informática e entretenimento. Aplicar a tecnologia à educação: esse é o nosso negócio.

Nossos portais
http://www.somatematica.com.br
Criado em 1998, o maior e o mais antigo portal do Grupo tornou-se referência no ensino de Matemática na
Internet. Possibilita aos usuários aprenderem Matemática de maneira descontraída, tanto na teoria como na
prática. Contém materiais de apoio para ensino fundamental, médio e superior, além de biografias de
matemáticos, trabalhos de alunos, provas on-line, softwares matemáticos, artigos, jogos, curiosidades,
histórias, fóruns de discussão e muito mais.
http://www.sobiologia.com.br
Um portal completo, que aborda desde o conteúdo de Ciências do ensino fundamental até os conteúdos de
Biologia do ensino médio. Apresenta ainda informações da atualidade, biotecnologia, curiosidades, glossário
biológico, jogos, macetes, grandes cientistas, exercícios, provas on-line, entre outras seções.
http://www.soportugues.com.br
Além de apresentar uma gramática completa, o portal Só Português possui um amplo acervo de materiais e
ferramentas indispensáveis para quem precisa esclarecer as dúvidas do dia a dia sobre a língua portuguesa.
Exercícios resolvidos, dicas de português, jogos, expressões idiomáticas, curiosidades, erros frequentes,
história da língua portuguesa, notícias, artigos e reportagens fazem parte do conteúdo oferecido pelo site.
http://www.sogeografia.com.br
Contém materiais didáticos de Geografia, assim como consultar um guia de bandeiras, escutar os hinos de
todos os países, praticar a Geografia por meio de jogos e usufruir de outras seções com curiosidades,
exercícios, provas on-line, mapas e muito mais.
http://www.solinguainglesa.com.br
Indispensável para quem quer aprender inglês de maneira eficiente e descontraída. Criado para auxiliar
professores e estudantes de língua inglesa, o portal apresenta uma gramática bastante didática, repleta de
exemplos, além de seções sobre vocabulário, situações diárias, vídeos, letras de músicas, exercícios, artigos,
reportagens, entre outras. O material contém diversas ilustrações, sendo que algumas seções permitem ao
usuário escutar a pronúncia das palavras e frases apresentadas.

http://www.soespanhol.com.br
Veio para servir de apoio aos estudantes que desejam aprender a língua espanhola, um idioma que está em
franca ascensão e em breve deverá tornar-se obrigatório nas escolas brasileiras. O site ensina gramática,
vocabulário e situações diárias, além de conter exercícios, provas, simulados e proporcionar diversão por meio
de jogos, letras de músicas, etc.
http://www.sofisica.com.br
O segundo portal criado pelo Grupo na área de exatas veio para servir de apoio aos estudantes que enfrentam
dificuldades nesta disciplina tão temida por muitos. O Só Física contém materiais didáticos, guia de fórmulas,
biografias de físicos, exercícios resolvidos, curiosidades, jogos on-line, vídeos interessantes, dicionário e muito
mais.
http://www.pedagogia.com.br
Referência para profissionais da área de Pedagogia, este portal apresenta uma série de atividades pedagógicas
classificadas por níveis e assuntos, além de um grande acervo de artigos escritos pelos próprios professores
que acessam o site. Contém ainda seções com dicas de projetos, biografias, história da educação, desenhos
para colorir, jogos on-line, contos e poesias.
http://www.sohistoria.com.br
Criado para preencher uma lacuna no ensino de História na Web, este portal aborda desde os conteúdos de
ensino fundamental até os assuntos mais avançados sobre História. Possui ainda seções com informações
históricas importantes, datas comemorativas, curiosidades, efemérides, atualidades, vídeos, personalidades,
jogos on-line, exercícios resolvidos e muito mais.
http://www.sonutricao.com.br
Manter uma alimentação saudável e balanceada é um assunto de interesse geral. Com o objetivo de auxiliar a
população nesse sentido, o site Só Nutrição apresenta, além de conteúdos teóricos, seções com dicas
nutricionais, mito ou verdade, artigos, notícias, curiosidades, guia de alimentos e jogos on-line. Oferece ainda
uma seção de cálculos on-line, na qual voce pode descobrir seu peso ideal, IMC, necessidade de calorias
diárias, etc.

http://www.soquimica.com.br
Foi o terceiro portal criado pelo Grupo na área de exatas. Com o objetivo de aprofundar os conteúdos de
Química existentes nos portais relacionados (Biologia, Nutrição e Física), o Só Química apresenta materiais
didáticos, dicionário, fórmulas, dicas, biografias de químicos, exercícios resolvidos, entre outras seções.
http://www.soliteratura.com.br
Tem como foco o conteúdo referente à Literatura Brasileira, desde seus primeiros registros até as produções
contemporâneas em prosa e poesia. O Só Literatura conta com material didático abordando os principais
movimentos literários, além de conteúdo adicional como linha do tempo, biografia dos autores, glossário de
termos literários, entre outros. O portal oferece ainda exercícios, jogos e provas de vestibular para o usuário
testar seus conhecimentos.
http://www.socontabilidade.com.br
Apresenta desde os conteúdos mais básicos, para quem deseja aprender contabilidade, até assuntos mais
avançados, podendo ser utilizado por estudantes ou profissionais da área. Além de um abrangente material
didático, contém outras seçoes interessantes como glossário, exercícios, curiosidades, biografias, questoes do
Exame de Suficiencia, cálculos on-line, jogos interativos e muito mais.

Audiência dos portais
Nome do site
Só Matemática
Só Português
Só Biologia
Só História
Só Física
Só Química
Só Geografia
Só Língua Inglesa
Só Contabilidade
Só Nutrição
Só Espanhol
Só Pedagogia
Só Literatura

Visitantes únicos/mês*
Impressões de páginas/mês*
2.625.870
6.109.458
2.062.316
4.503.754
1.370.650
2.224.235
1.224.712
1.739.229
559.369
924.401
317.488
439.536
296.465
369.639
287.016
408.628
166.381
244.575
161.159
197.004
145.935
211.933
156.496
202.989
89.784
120.128
Total aproximado de impressões (page-views/mês) dos portais:
20.000.000 (vinte milhões)
Fonte: Google Analytics

* Os números da tabela acima representam a média dos últimos meses. O número de visitantes únicos considera apenas visitantes com IP diferentes, ou
seja, caracteriza com exatidão o número de pessoas que acessaram o site.

Dispositivos
Desktop (computadores, notebooks) - 40%
Mobile (celulares e tablets) – 60%

Perfil do usuário
Sexo:
Feminino – 51%
Masculino – 49%

Formatos e valores dos anúncios
Desktop (computadores, notebooks)
Banner grande no cabeçalho
Valor: R$ 20,00 CPM (custo por mil impressões)
Dimensões: 970 pixels x 250 pixels
Arquivo: GIF/ JPG / PNG
Peso: até 100k
Visibilidade: 100% das páginas do site
Contratação mínima: 50 mil impressões (equivalente a R$ 1 mil)
Localização: no topo de todas as páginas do site

Banner lateral
Valor: R$ 20,00 CPM (custo por mil impressões)
Dimensões: 300 pixels x 600 pixels
Arquivo: GIF/ JPG / PNG
Peso: até 100k
Visibilidade: 100% das páginas do site
Contratação mínima: 50 mil impressões (equivalente a R$ 1 mil)
Localização: ocupa toda a parte lateral do site, em todas as páginas

Mobile (celulares e tablets)
Banner no cabeçalho mobile
Valor: R$ 10,00 CPM (custo por mil impressões)
Dimensões: 300 pixels x 250 pixels
Arquivo: GIF/ JPG / PNG
Peso: até 100k
Visibilidade: 100% das páginas do site
Contratação mínima: 100 mil impressões (equivalente a R$ 1 mil)
Localização: no topo de todas as páginas do site acessadas por
dispositivos móveis.

Especificações
- O banner do anúncio pode ser fornecido em formato JPG, GIF ou PNG.
- O tamanho do arquivo não pode ser muito grande, de preferência não ultrapassando 100kb.

Para anunciar ou obter mais informações, entre em contato conosco por meio da seção “Fale conosco” de qualquer um de nosssos portais ou pelo
telefone (51) 3026.2095, em horário comercial.

