Edições Série Estudos
Ferroviário & Rodoviário
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A SHR Serviços de Assessoria Ltda. é uma empresa de comunicação empresarial que atua no
mercado editorial brasileiro há 25 anos. Seus títulos – os anuários Série Estudos Rodoviário e
Série Estudos Ferroviário, bilíngues, Inglês-Português, editados sob a chancela do Sindicato
Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários (SIMEFRE)
- fizeram história nos respectivos segmentos e se posicionam como publicações verticais
dedicadas à análise do cenário político-econômico e seus reflexos nesses setores da economia
nacional, tornando-se importantes ferramentas de consulta para os principais players do
mercado, como indústrias, entidades de classe, bancos de fomento e desenvolvimento,
instituições governamentais, entre outras entidades representativas da sociedade.
Tiragem: 5 mil exemplares.
Distribuição Gratuita: Indústrias do setor, Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes,
Congresso
Nacional, Associados da FIESP, ABIFER; DNIT, ANTT, CNT, NTC, ANEOR,
ABCR, CNI, ANTP, ANTF, MPF, AEB, BR, CNC, CNA, BID, Anfavea, CREA's, Secretaria de
Transportes dos Estados e principais Municípios, BNDES, Banco Mundial, Institutos de
Engenharia, Clube de Engenharia, Associações Comerciais, entre outros órgãos e distribuição
em eventos do setor.
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Nossas publicações são bem recebidas também pelo mercado publicitário, que nesse período as
tem apoiado incondicionalmente.
Além da edição dos anuários em papel, disponibilizamos nossas publicações no portal de notícias
www.shreditorial.com.br que cobre diariamente os setores relacionados aos segmentos Ferroviário e
Rodoviário publicando as principais notícias e artigos tais como, transporte de cargas e de
passageiros, mobilidade urbana, concessões e projetos de privatização, desenvolvimento da
infraestrutura, empresas & pessoas, economia e política, importação e exportação, tecnologias,
desempenho da indústria. Enfim, todo e qualquer assunto relevante para os referidos segmentos.
O portal www.shreditorial.com.br tem um público fortemente selecionado e formador de opinião.
Enviamos cerca de dois mil e-mails dirigidos a executivos com poder de decisão
às terças e
quintas-feiras pela manhã, com o título Boletim de Notícias Série Estudos.
A SHR Serviços de Assessoria coloca à disposição do mercado toda a sua expertise para
desenvolver soluções de comunicação modernas que podem alavancar os negócios de sua empresa.
Você está convidado a navegar em nosso site e comprovar a eficiência da comunicação que fala
diretamente ao público alvo de seu interesse.
Caso haja interesse em receber nosso Boletim de Notícias Série Estudos, envie o seu e-mail e
teremos prazer em incluir no nosso mailing.
Informações:
Sergio Ribeiro : sergioribeiro@serieestudos.com.br 11 50838194/ 981473656
Eloisa Capra : eloisacapra@serieestudos.com.br 11 2945-6045 / 99394-3842

