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Fintechs Brasil é um portal de notícias sobre 
startups do mercado financeiro, criado pela 
jornalista Léa De Luca em 2016.

Léa é especializada em jornalismo econômico e 
financeiro há mais de 30 anos: trabalhou para 
publicações como Gazeta Mercantil, Folha de S. 
Paulo, Harvard Business Review Brasil e Brasil 
Econômico, além de colaborar para várias outras, 
entre elas Valor Econômico, Exame, DCI e Forbes.

Os leitores do Fintechs Brasil são empreendedores do 
setor, estudiosos do assunto, consultores, investidores, 
interessados em inovação financeira.

Fintechs Brasil é o espaço ideal para bancos, varejistas, 
investidores, fornecedores de produtos e serviços de 
tecnologia, consultores, reguladores e auditores 
conversarem com esse público. 

Além de publicar notícias, nosso objetivo é apoiar o setor, 
facilitar conexões e ajudar a fomentar negócios.

1. APRESENTAÇÃO



O PORTAL - HOME PAGE
www.fintechsbrasil.com.br

1.

http://www.fintechsbrasil.com.br/


2. POR QUÊ INVESTIR
PÚBLICO QUALIFICADO

Perfil da audiência:

31% são do mercado financeiro, muitos deles investidores

34% são fãs de viagens, esportes, luxo e bem estar

18% são líderes da área de RH

6%    são da área de tecnologia

Segundo dados do Google Analytics...



ESCRITO POR JORNALISTAS

Somos um portal de notícias sobre fintechs feito por jornalistas.

A experiência e credibilidade dos editores garante acesso a fontes que 

decidem e ditam tendências, bem como a confiabilidade dos números, 

dados e fatos. 

Aqui não tem anúncio disfarçado de notícia. Os espaços são claramente 

delimitados.

Por isso, leitores e anunciantes do ecossistema acreditam no portal, 

compartilham as novidades, querem estar aqui.
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PIONEIRO E INOVADOR

Somos pioneiros: nascemos em 2016 e somos referência do mercado no Brasil

Até hoje, Fintechs Brasil é o único que

Øune notícias à prestação de serviços (informações sobre regulamentação, 

estudos, e educação sobre o setor) 

Øantecipa tendências

Ø tem um canal no YouTube

Ø facilita relacionamentos e fomenta negócios

Øe em breve, será o único portal sobre fintechs associado a um aplicativo 

totalmente revolucionário no mercado.
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Relatório | Análise
Serviços financeiros: 
entendendo o consumidor 
por meio de buscas na 
internet e notícias online 
Fonte: Cortex PR

SEGUNDO PESQUISAS...
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https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms%2Ffiles%2F9391%2F1601501049Relatrio_servios_financeiros.pdf


PORTAL:
REDES SOCIAIS:

Fonte: Wordpress (nov/2020)

AUDIÊNCIA CRESCENTE
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Fonte: Google Analytics - 15/10/2020

Acesso ao conteúdo website Contribuição para visualização 
de páginas

Acesso ao website – Por usuários 

WEB + REDES SOCIAIS 
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üPATROCÍNIO – INTEGRAL OU COTAS (ÂNCORAS)

üBANNERS – WEBSITE E/OU NEWSLETTER

üCONTEÚDO PATROCINADO 

üCOLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA (VIA SITE DE CROWDFUNDING CATARSE)
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Oferecemos duas possibilidades:

PATROCÍNIO

Âncoras

Cotas

ü contrato anual
ü dois espaços fixos: banner na Newsletter 

e/ou no site (sujeito à disponibilidade)

ü contrato semestral
ü patrocínio a uma (ou mais de uma) sessão 

específica (negócios, notícias, especial, E&R, 
RH, vídeos, podcasts) 

4. COMO INVESTIR

EM AMBAS AS MODALIDADES, É POSSÍVEL NEGOCIAR UMA CARÊNCIA INICIAL,
E ATRELAR OS VALORES NEGOCIADOS À EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO (VIEWS) DO PORTAL



BANNERS NA HOME

Banner no cabeçalho da homepage - 728x90 pixels Super banner no corpo de matérias da 
homepage - 728x300 pixels



NEWSLETTER SEMANAL

A newsletter é distribuída semanalmente 
para um mailing de profissionais e 
assinantes atuantes do setor.

Opções de anuncio: top banner (antes do 
“recado da editora”) ou rodapé (antes dos 
ícones das redes sociais).

Desempenho: em cinco edições já 
enviadas, a taxa de abertura é de 25,4% 
em média; até agora, somente tivemos um 
descadastro e nenhum marcação como 
spam. 

4. COMO INVESTIR



.
BRANDED CONTENT
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Oferecemos três possibilidades:

ü Definir o conteúdo em conjunto e “alugar” nosso espaço 

para publicação do artigo produzido pelo cliente

ü Definir a pauta e desenvolver o tema/artigo/entrevista 

ou cobertura do evento, e “alugar” nosso espaço para 

publicação

ü Patrocínio de especial temático, incluindo realizaç˜åp

de webinar e e-book

BRANDED CONTENT
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Fintechs Brasil oferece ao leitor a possibilidade de 
contribuir voluntariamente com o portal via a 
plataforma de crowdfunding CATARSE. Os valores 
serão utilizados:

• No investimento dos meios necessários para a 

investigação dos assuntos do portal (contatos, 

assinaturas, reuniões, viagens); 

• Na contratação de repórteres; 

• Na diversificação de canais (vídeos, podcasts, lives)

• No desenvolvimento do aplicativo

COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA
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QUEM FAZ

LÉA DE LUCA é jornalista especializada em escrever sobre finanças, negócios e tecnologia 
desde 1986. Tem experiência em veículos da grande imprensa,  como Folha de S. Paulo, 
Harvard Business Review Brasil, Gazeta Mercantil, Brasil Econômico , entre outros. Como RP, 
atendeu Febraban, Mastercard, Unibanco, Abrapp e, mais recentemente, a Smiles.

O PORTAL

FINTECHS BRASIL, lançado em 2016, já é a melhor referência para encontrar tudo sobre 
fintechs no Brasil. Lá voce encontra tudo sobre o segmento, desde a movimentação de 
pessoal, quem entrou, quem saiu, estudos e relatórios, legislação, artigos, ultimas noticias, 
vídeos.

www.fintechsbrasil.com.br

5. SOBRE



Novos negócios

Fábio Cardo
tel: 11 99368-2071
email: fintechsbrasil@gmail.com

Entre em contato para fazer uma proposta. 
Comporemos os melhores formatos para 
atender os interesses estratégicos de 
comunicação de sua empresa.

6.CONTATO

mailto:fintechsbrasil@gmail.com

