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Um portal de notícias sobre fintechs lançado em 2020 

pela jornalista LÉA DE LUCA. O portal vem se 

consolidando como um hub de negócios, fonte de 

informação para o ecossistema e ponto de encontro de 

investidores, empreendedores, fornecedores e 

reguladores. Com mais de 250 mil views, e mais de 5 

mil seguidores ativos nas redes sociais, conversa 

diariamente com um público altamente qualificado. 

LÉA DE LUCA é jornalista especializada em negócios, 

economia e finanças, com mais de 30 anos de 

experiência. Foi repórter e editora em veículos como Folha 

de S. Paulo, Gazeta Mercantil, Valor Econômico, Exame, 

Harvard Business Review Brasil e muitos outros. 

https://www.linkedin.com/company/69494795/admin/
https://www.facebook.com/fintechs/
https://www.instagram.com/fintechs.brasil/?hl=pt-br
https://twitter.com/FintechsB
https://www.youtube.com/c/fintechsbrasilnoticiasenegocios


• Âncoras

• Cotas

• Edições

especiais

• Home Page

• Newsletter

• Posts 

programados

• Edições especiais

• Newsletter

• E-books

• Blogs



ÂNCORA
PATROCÍNIO

Contrato anual;

• Conteúdo patrocinado semanal escrito pela redação + 2 webinars/ano + banner na

newsletter & no website + entrevistas para canal no Youtube;

• Compartilhado e impulsionado nas redes sociais do portal (LinkedIn, Instagram, Youtube, 

Facebook e Twitter);

• Posts enviados para base de +2,5 mil assinantes



Contrato semestral;

• Banner fixo em todos os posts de uma

seção específica (exclusivo, E&R, gente, 

vídeos) + banner na newsletter;

• Uma entrevista para o canal no Youtube;

• Um conteúdo patrocinado por mês

COTAS
PATROCÍNIO

https://fintechsbrasil.com.br/


CHAMADA DE POST 
NA HOME PAGE

BANNER NA HOME 
PAGE

POST INTERNO DESIGN PARA EDIÇÃO 
ESPECIAL

https://fintechsbrasil.com.br/fintechs-brasil-news/
https://fintechsbrasil.com.br/fintechs-brasil-news/
https://fintechsbrasil.com.br/category/patrocinado/
https://fintechsbrasil.com.br/


Contrato mensal, pode ser renovado

automaticamente;

• Quatro posts de conteúdo patrocinado por mês* (escalonados

semanalmente ou publicados em bloco como Edição

Especial);

• Entrevista no Youtube

• Banner na newsletter & no website

• Compartilhado e impulsionado nas redes sociais do portal;



Home Page

Super banner no corpo de matérias na homepage - 728x300 pixels

Banner barra lateral (home + todos os

posts) – 300X250 pixels

https://fintechsbrasil.com.br/fintechs-brasil-news/
https://fintechsbrasil.com.br/fintechs-brasil-news/


A newsletter é distribuída semanalmente para 

um mailing de +2500 profissionais e assinantes

atuantes do setor. 

Opção 1: 300x250

Opção 2: 728x300

https://app.rdstation.email/mail/053245e7-d890-4442-a649-0f381117c9a3?utm_campaign=fintechs_brasil_news_-_42&utm_medium=email&utm_source=RD+Station


Com nossa expertise em jornalismo e 

marketing digital, mais nosso conhecimento

do mercado de fintechs, produzimos o 

melhor conteúdo para ajudar sua empresa a

atingir seus objetivos de negócios.

Trabalhamos com três formatos: 

newsletters, e-books e blogs/websites



NEWSLETTER
PROJETOS ESPECIAIS

Objetivo: promover a marca como referência em um assunto, produto ou serviço

para um público segmentado

-Prazo mínimo recomendado:  três meses

-Periodiodicidade mínima recomendada: 2 x mês

-Conteúdo relacionado ao mercado de fintechs

-Distribuição a seguidores das redes sociais, assinantes da newsletter e do site de Fintechs Brasil



E-BOOKS
PROJETOS ESPECIAIS

Preço: R$ 8.000,00 por edição de 10 mil caracteres + imagens

Objetivo: fixar conteúdo de uma live/webinar ou

evento presencial patrocinado pela marca

-Periodicidade a critério do cliente

-Conteúdo do evento, relacionado ao mercado de fintechs

- Distribuição a seguidores das redes sociais, assinantes da 

newsletter e do site de Fintechs Brasil



BLOGS E WEBSITES
PROJETOS ESPECIAIS

Preço: sob demanda, a partir de R$ 10 mil/mês

Objetivo: promover a associação da marca a um segmento do mercado, 

com maior alcance

-Prazo mínimo de um ano

-Conteúdo relacionado ao mercado de fintechs (três posts por semana)

-Pode incluir gestão das redes sociais

-Divulgação a seguidores das redes sociais, assinantes da newsletter e do site de 

Fintechs Brasil

-Design e gestão de TI por conta do cliente



• Mediação de debates, lives e podcasts 

• Profissional: jornalista e editora- chefe do portal, Léa De Luca

https://www.youtube.com/watch?v=BHQo-iG_D6A
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