MISSÃO:
Ampliar as conexões entre o capital e os negócios para a
fertilização de projetos de impacto

sobre a
capital aberto

VISÃO:
Ser o lugar de expansão do conhecimento, da capacitação
e das relações dos profissionais que atuam nas diferentes
áreas do mercado de capitais brasileiro

VALORES:
Independência; contraposição; pluralidade; descontração;
design; profundidade; impacto

audiência

65%

PERTENCEM À ALTA
ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS

SÓCIOS, PRESIDENTES,
CONSELHEIROS, VICE-PRESIDENTES
E DIRETORES

- DECISOR
- FORMADOR DE OPINIÃO
- CONSUMIDOR ALTA RENDA

PRESTADORES DE SERVIÇO
COMPANHIAS ABERTAS

14%

76

% NA REGIÃO
SUDESTE

(Escritórios de advocacia, auditorias, consultorias,
agentes fiduciários, agências de rating)

12% 8%

INVESTIDORES
(Gestoras de recursos, fundos,
investidores individuais e seguradoras)

6%

EMPRESAS DE
CAPITAL FECHADO

45%

5% GOVERNO

INTERMEDIADORES
(Bancos de investimento, corretoras,
distribuidoras de bolsas de valores)

6%

INSTITUIÇÕES
DE ENSINO

audiência

GRUPOS DE
DISCUSSÃO,
ENCONTROS
E CURSOS

7.000

DIGITAL

56.630

22.000

(fev 2019)

(por mês)

VISUALIZAÇÕES

ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DAS REDES SOCIAIS

USUÁRIOS

18.278
SEGUIDORES

10.842

DOWNLOADS
(do app)

MÍDIAS
SOCIAIS

INSCRIÇÕES

(nos últimos 3 anos)

NEWS
LETTER

18.000
LEITORES

ENVIOS DE NEWSLETTER SEMANAL

EDITORIAL:
Colaborações voluntárias * de conteúdo com o departamento de jornalismo,
integralmente sujeitas à disponibilidade de espaço, à avaliação e aos critérios

oportunidades
de parceria

e padrões editoriais da Capital Aberto.
Não há ação de posicionamento de marca ou publicidade institucional
envolvida (logo, linguagem visual, periodicidade definida, destaque de
divulgação, etc).
A aproximação com a equipe de jornalismo poderá ser feita diretamente ou
via assessoria de imprensa, em contato com seus editores

Artigos, ensaios e colunas;
Participações como painelista ou debatedor em
workshops e Grupos de Discussão;
Aulas em cursos presenciais e on-line

*

A condução das aulas nos cursos, excepcionalmente, é remunerada pela Capital Aberto

oportunidades de parceria

PUBLICIDADE E
PATROCÍNIOS:
Ações de posicionamento de marca e
publicidade institucional mediadas pela
Capital Aberto e disseminadas em suas
plataformas: newsletter, portal, app, redes
sociais, edição impressa.

Dois grupos de ações:
PUBLICIDADE TRADICIONAL
CONTEÚDOS PATROCINADOS

oportunidades de parceria publicidade e patrocínios
PUBLICIDADE TRADICIONAL
A Capital Aberto oferece diversos formatos de espaços
publicitários em suas versões digitais e impressas. São três as
edições regulares:
Semanal: toda sexta-feira, novos conteúdos vão ao ar;
Bimestral: edição impressa bimestral, com compilado dos mais
importantes conteúdos publicados on-line
Especiais: Anuário de Governança Corporativa das Companhias
Abertas, publicado em outubro; outras edições eventuais.
Página simples
Página dupla
4ª capa
3ª capa
Patrocínio anuário (logo na capa + página
de conteúdo + espaço publicitário)
Banners no portal
Banner no app

oportunidades de parceria publicidade e patrocínios

CONTEÚDOS PATROCINADOS
A Capital Aberto oferece uma série de oportunidades de
posicionamento de marca, captação de leads e relacionamento
com audiências desejadas por meio da exposição de conteúdos.
Elas dividem-se em três grupos principais:
•

Publicações – Canal, Posts, Customizados

•

Séries de podcasts

•

Encontros – Grupos de discussão e Encontros

oportunidades de parceria publicidade e patrocínios
Acesse os canais
patrocinados:
NFA

PUBLICAÇÕES

PINHEIRO NETO

São soluções de conteúdo, periódicas ou não, voltadas a expor os talentos e o repertório do

PWC
CTP

patrocinador e associar a sua marca a determinadas áreas do conhecimento. Todas oferecem

DELOITTE

ferramenta para captação de leads e são exibidas no sistema multiplataformas da Capital Aberto.

CPBS

Ficam também disponíveis para uso do patrocinador em suas próprias redes.

B3

•

FELSBERG

Canal patrocinado: espaço reservado nas plataformas Capital Aberto, customizado com logo

e linguagem visual do anunciante, voltado à divulgação de até dois conteúdos por mês, com
formulário para captação de leads.
•

Publicações customizadas: desenvolvidas pelo Estúdio Capital Aberto para explorar temas

atuais em linguagem jornalística e atraente ao público leitor.
• Posts patrocinados (novo!) : textos desenvolvidos pelo Estúdio Capital Aberto para
ampliar a divulgação de eventos específicos. No formato digital, ampliamos a visibilidade, com
impulsionamento pago em nossas redes sociais (Facebook, LinkedIn, Instagram e Twitter),
divulgação na newsletter da Capital Aberto, redirecionamento para landing page personalizada
como forma de captação direta de leads, com formulário para agendar um call. Recurso ideal para

PUBLICAÇÕES
CUSTOMIZADAS

anunciar ações pontuais e captar leads.

Navarro Advogados

Banco Itaú

FoxBit

Mayer Brown & Tauil
Chequer Advogados

NF&A Advogados

Para saber mais, clique nas peças

oportunidades de parceria publicidade e patrocínios

SÉRIES DE PODCASTS
Produzidas a partir de conversas com porta-vozes do patrocinador e
convidados, as séries de podcast têm o intuito de educar o ouvinte
sobre determinado tema e expor seus aspectos críticos. São excelentes
para perenizar conteúdos, associando a marca do patrocinador a esses
tópicos e expondo a expertise de seus porta-vozes.

Acesse! Disponível nas plataformas:

&

Plataformas digitais
Capital Aberto

oportunidades de parceria publicidade e patrocínios

ENCONTROS
Produzidos com abordagem jornalística, privilegiando a interação, o contraponto e a interatividade,
os encontros Capital Aberto são uma oportunidade de originar vivências positivas de aprendizado e
relacionamento e de posicionar a marca do patrocinador como anfitriã de debates de excelência.

GRUPOS DE DISCUSSÃO
Cafés da manhã dedicados a debater

Exposição de conhecimento e talentos:

tópicos que impactam o universo das

espaço para expor sua especialização

finanças e dos negócios, os GDs se

no tema a uma audiência altamente

propõem a reunir as vozes essenciais para

interessada;

uma discussão plural e intrigante.

VÍDEOS

ÁUDIOS *

COBERTURA

Melhores momentos
do encontro

exclusivo para assinantes
do Clube de Conhecimento

disponível no site

*

PAPER

São três os atributos principais dos GDs

Relacionamento e captação de leads:

para os patrocinadores:

interações presenciais com públicos novos

Posicionamento de marca (branding):

e potenciais clientes e obtenção das listas

marca associada em toda a divulgação

de contatos para início de uma jornada de

prévia e posterior ao encontro;

relacionamento, nutrição e conversão.

disponível no site
e para impressão

clique e acesse

Para saber mais, acesse: capitalaberto.com.br/encontros/grupos-de-discussao

oportunidades de parceria publicidade e patrocínios

ENCONTROS

GRUPOS DE DISCUSSÃO
TEMAS:

Governança em companhias abertas
Inovação e Tecnologia
Private equity e M&A
Comunicação corporativa
Tributação
Sustentabilidade
Fundos de investimento
Captação de recursos
Compliance
Contabilidade
Gestão de recursos
Governança em companhias fechadas
Infraestrutura
Relações com investidores
Relações societárias
Sustentabilidade no mercado de seguros
Venture capital e empreendedorismo
Securitização e negócios imobiliários

oportunidades de parceria publicidade e patrocínios

ENCONTROS

ENCONTROS CUSTOMIZADOS
Desenhados especialmente para
a ocasião desejada, os encontros
customizados são abertos
exclusivamente para convidados e
divulgados a uma base de contatos
selecionada conforme o interesse
do patrocinador.
São o formato ideal para consolidar,
por meio de debates de excelência,
ações como: datas de comemoração
corporativa (aniversário da
empresa, abertura de capital);
campanhas de marketing;
inaugurações; lançamentos de
produtos ou serviços, entre
outras novidades que requerem
experiências diferenciadas.
Acesse: capitalaberto.com.br/encontros/customizados

RELAÇÕES COM INVESTIDORES M&A E PRIVATE EQUITY

oportunidades de parceria publicidade e patrocínios

COMPLIANCE CAPTAÇÃO DE RECURSOS INFRAESTRUTURA
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA FUNDOS DE INVESTIMENTO
GESTÃO DE RECURSOS CONTABILIDADE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
GOVERNANÇA EM COMPANHIAS ABERTAS TRIBUTAÇÃO

100 realizados desde 2014
Grupos de Discussão

PRIVATE EQUITY E M&A COMPLIANCE RELAÇÕES SOCIETÁRIAS
SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA EM EMPRESAS FECHADAS
SECURITIZAÇÃO E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS PRIVATE EQUITY
INFRAESTRUTURA VENTURE CAPITAL E EMPREENDEDORISMO

RELAÇÕES COM INVESTIDORES M&A E PRIVATE EQUITY

COMPLIANCE CAPTAÇÃO DE RECURSOS INFRAESTRUTURA
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA FUNDOS DE INVESTIMENTO
GESTÃO DE RECURSOS CONTABILIDADE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
GOVERNANÇA EM COMPANHIAS ABERTAS TRIBUTAÇÃO

PRIVATE EQUITY E M&A COMPLIANCE RELAÇÕES SOCIETÁRIAS
SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA EM EMPRESAS FECHADAS
SECURITIZAÇÃO E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS PRIVATE EQUITY
INFRAESTRUTURA VENTURE CAPITAL E EMPREENDEDORISMO
RELAÇÕES COM INVESTIDORES M&A E PRIVATE EQUITY
COMPLIANCE CAPTAÇÃO DE RECURSOS INFRAESTRUTURA
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA FUNDOS DE INVESTIMENTO
GESTÃO DE RECURSOS CONTABILIDADE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
GOVERNANÇA EM COMPANHIAS ABERTAS TRIBUTAÇÃO

PRIVATE EQUITY E M&A COMPLIANCE RELAÇÕES SOCIETÁRIAS
SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA EM EMPRESAS FECHADAS
SECURITIZAÇÃO E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS PRIVATE EQUITY
INFRAESTRUTURA VENTURE CAPITAL E EMPREENDEDORISMO

Iniciamos um portal co-patrocinado de conteúdos jurídicos para a área empresarial, com destaque para os temas de finanças e mercado de capitais.
Será um prazer convidar seu escritório de advocacia a fazer parte desta iniciativa. Vamos conversar a respeito?

Acesse: legislacaoemercados.com.br

Afiliados:

educação
executiva

A Capital Aberto oferece uma variedade de cursos nos modelos:
presencial, in company e EAD, voltados a treinar equipes sobre
os mais diversos tópicos de finanças e mercados de capitais.
Nossos cursos e workshops diferenciam-se pela abordagem
prática, voltada a expor desde os conceitos fundamentais e
teóricos até as questões e embates enfrentados no dia a dia.
Além da grade de cursos e workshops existente, a Capital Aberto
elabora treinamentos específicos, com enfoques e formatos
desenhados de forma exclusiva para atender às necessidades de
aprendizado do interessado.

Confira a programação: https://capitalaberto.com.br/encontros

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS

clube de
conhecimento

*

Acesse: capitalaberto.com.br/produto/clube-de-conhecimento-on-line/

*

CONTATO: ANDRÉ PINHO
E-MAIL: NEGOCIOS@CAPITALABERTO.COM.BR
TEL: (11) 3775-1600 | CEL: (11) 96098-0990

