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Fintechs Brasil é um Portal de 

Notícias criado pela jornalista Léa

De Luca em outubro de 2020. Hoje, 

já é um dos sites mais relevantes de 

notícias sobre fintechs no país e se 

tornou um hub para investidores, 

executivos, empresários e 

fornecedores neste ecossistema em

rápido crescimento. Fintechs Brasil

é seguido por mais de 13.000 

pessoas nas redes sociais e atingiu

mais de 300.000 visualizações.

www.fintechsbrasil.com.br

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


PERFIL DO PÚBLICO FONTE: Google Analytics



TOP CANAIS



FONTE: Google Analytics

PERFIL DO PÚBLICO



SIGA AQUI!

https://www.instagram.com/fintechs.brasil/
https://www.instagram.com/fintechs.brasil/


SE INSCREVA AQUI!

https://www.youtube.com/c/fintechsbrasilnoticiasenegocios
https://www.youtube.com/c/fintechsbrasilnoticiasenegocios


SIGA AQUI!

https://www.linkedin.com/company/fintechs-brasil/
https://www.linkedin.com/company/fintechs-brasil/


PARCEIROS



PATROCÍNIO 

1 2

CONTEÚDO DE MARCA

3

PROJETOS ESPECIAIS

SOB DEMANDA

4

• O desempenho é monitorado por 
Analytics do Google, Wordpress
e das redes sociais

• Relatórios de cliques, 
impressões, engajamento e 
alcance

• Todas as opções de 
investimento podem ser 
combinadas entre si

• Todas as configurações e 
valores podem ser negociados
caso a caso

BANNERS DIGITAIS 

EXTRAS

5



ÂNCORAPATROCÍNIO

• Contrato anual;

• UM conteúdo patrocinado mensal escrito pela redação

+ 2 webinars/ano + banner/logo na newsletter & no 

website + 2 entrevistas para canal no Youtube

• Compartilhado e impulsionado nas redes sociais do 

portal (LinkedIn, Instagram, Youtube, Facebook e 

Twitter)



Branded content 

Newsletter

Posts patrocinados Home 

Page Fintechs Brasil

Logo Newsletter

ÂNCORAPATROCÍNIO



Logo Home

Posts patrocinados 

nas redes sociais

Youtube

ÂNCORAPATROCÍNIO



• Contrato semestral;

• Banner fixo barra lateral (home e páginas dos artigos) 

+ banner na newsletter;

• Três entrevistas para o canal no Youtube;

COTASPATROCÍNIO



Logo Newsletter

Youtube

Youtube

Posts patrocinados Home 

Page Fintechs Brasil

Branded content 

Newsletter

Logo Newsletter

COTASPATROCÍNIO



Posts programados ou edições especiais

• Contrato trimestral, 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;

MARCACONTEÚDO DE



Banner website

Logo Newsletter

Youtube

MARCACONTEÚDO DE



Banners 

digitais

• Top Banner: 728x90 pixels

• Side Banner: 300X250 pixels 

• Mid-Page Banner: 728x300 pixels 

• Banners newsletter:
• Opção 1: 300x250

• Opção 2: 728x300



Side banner

Top banner

Mid - page 

banner

Banners newsletter



Projetos especiais 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.



O que é: série de reportagens publicadas
semanalmente no portal e na newsletter.
Ao final será produzido um E-BOOK. 
O patrocinador terá direito a um banner inserido
em cada uma das reportagens veiculadas
semanalmente no portal e na newsletter; e um 
anúncio na contracapa do E-BOOK 

Objetivo: associar sua marca a um assunto
relacionado ao seu nicho específico

- Conteúdo relacionado ao mercado de fintechs
- Distribuição a seguidores das redes sociais, 
assinantes da newsletter e do site de Fintechs
Brasil
- Envio para mailing próprio por conta do cliente

Editoriais temáticos

Banner: 728x90 pixels



E-book

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

- Envio para mailing próprio por conta

do cliente



Objetivo: promover a marca como

referência em um assunto, produto ou

serviço para um público segmentado

- Prazo mínimo de três meses

- Conteúdo relacionado ao mercado 

de fintechs

- Distribuição a seguidores das redes 

sociais, assinantes da newsletter e do 

site de Fintechs Brasil

- Envio para mailing próprio por conta

do cliente

Newsletter



Blog

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

- Divulgação a seguidores das redes 

sociais, assinantes da newsletter e do 

site de Fintechs Brasil

- Design e gestão de TI por conta do 

cliente



EXTRAS: Mediação de debates, lives e podcasts 

Profissional: jornalista e editora-

chefe do portal, Léa De Luca



Pesquisa sobre tema de interesse do cliente
junto aos leitores e seguidores do portal nas
redes, com geração de leads

Pesquisa com geração de leads:



REVISTA DIGITAL



Fintechs Brasil também é revista! Uma revista digital recheada de histórias 

garimpadas por nossa equipe de jornalistas, a PENEIRA também pode ser sua.

Como participar?

1) Patrocínio exclusive: da direito à mensagem do patrocinador e uma foto

2) Encomendar uma edição PENEIRA ESPECIAL com notícias do portal 

selecionadas por seu time, de acordo com seus interesses 

3) Co-patrocinar, com um anúncio (com direito a link) uma das páginas da revista

Vantagens?

1) Associar sua marca a um conteúdo jornalístico especializado no segmento, 

diferenciado, de qualidade e com uma apresentação impecável

2) Dar de presente o conteúdo e a experiência para seus clientes e prospects 

3) Ser lido/visto pelo público altamente qualificado de seguidores do portal 

Fintechs Brasil

clique para ver o teaser

https://fintechsbrasil.com.br/teaser-revista-peneira/
https://fintechsbrasil.com.br/teaser-revista-peneira/
mailto:https://fintechsbrasil.com.br/teaser-revista-peneira/
mailto:https://fintechsbrasil.com.br/teaser-revista-peneira/
mailto:https://fintechsbrasil.com.br/teaser-revista-peneira/


Obrigado!


