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MÍDIA KIT 

2017/QUEM SOMOS
Fundada em 2003, a CAPITAL ABERTO é a única revista independente especializada em 
mercado de capitais no Brasil. Seu conteúdo é atualizado semanalmente no portal e no 
aplicativo disponível na Apple Store e no Google Play. Bimestralmente, é produzida uma 
edição impressa, que reúne as reportagens de longo prazo originalmente publicadas nos 
meios on-line.

Sua proposta é oferecer reportagens especiais, entrevistas e análises sobre as mais 
variadas formas de captação de recursos e as relações entre acionistas, sempre com o 
compromisso de entregar ao leitor profundidade, especialização e ângulos exclusivos.
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2017/NOSSA AUDIÊNCIA

1.300 exemplares
Tiragem total3

5.407

Aplicativos  
baixados2

850 exs.

Assinantes 
e mailing3 

19.993
Leitores1 

Fonte: IVC – 1º semestre/2016 e 
Google Analytics, Google Play, 
iTunes Store e Twixl Analytics.

450 exs.

Venda avulsa, 
eventos e cortesias3

40.012
Pageviews2

21.850
Acessos2

2.257

Acessos ao 
aplicativo2

PORTAL

IMPRESSA

MOBILE

16.159
Usuários2

420
Usuários2

¹ Distribuídos nas 4 plataformas: 
impressa, portal, tablet, e 
smartphone – todo anúncio na 
Capital Aberto é em formato 
crossmedia, sem alteração de 
valor para o cliente.
² Média mensal de 2016
³ Primeiro semestre de 2016.
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2017/NOSSA AUDIÊNCIA

65%
pertencem à alta administração das empresas: sócios, 
presidentes, conselheiros, vice-presidentes e diretores

/ONDE- Decisor
- Formador de opinião
- Consumidor alta renda

Região Sudeste
76%

Fonte: IVC - 1º sem/2016

12% 8% 45% 6% 5% 6%14%
Companhias 
abertas

Empresas 
de capital 
fechado

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

Governo Instituições 
de ensino

Intermediadores
(Bancos de 
investimento, 
corretoras, 
distruibuidoras e 
Bolsa de Valores)

Investidores
(Gestoras de  
recursos, fundos  
de pensão,  
investidores 
individuais e 
seguradoras)
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/INTERESSE DE COMPRA

Fonte: Google Analytics

43%57%

Gênero

18-24 anos 
16%

Idade

45-54 anos 
10%

25-34 anos 
41%

35-44 anos 
22%

55+ anos 
11%

Interesse de compra (Top 5)

Serviços 
financeiros

1o 2o

Consultoria 
de carreira

Passagem 
aérea

3o

Hotéis

4o

Cursos de  
pós-graduação

5o

PORTAL

Fonte: Google/2016
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2017/CONTEÚDO SEMANAL

A CAPITAL ABERTO atualiza semanalmente o aplicativo e o portal com 
análises das notícias mais relevantes e reportagens especiais, além de 
textos de colunistas, entrevistas e artigos.

REDES SOCIAIS

SEMANAL

PORTAL

MOBILE

https://itunes.apple.com/br/app/capital-aberto/id475736732?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.capitalaberto.ipad
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2017/EDIÇÃO ESPECIAL

/ANUÁRIO

ESPECIAIS

IMPRESSA

REDES SOCIAIS

PORTAL

MOBILE

Em sua nona edição, o anuário se consolida como uma fonte única e valiosa 
de informações sobre as 100 mais líquidas companhias da bolsa de 
valores na versão impressa e 150 na versão digital. Seu objetivo é oferecer 
um raio-X da governança dessas empresas.

ANUÁRIO DE 
GOVERNANÇA 
CORPORATIVA 
DAS COMPANHIAS 
ABERTAS

AS PRÁTICAS 
ADOTADAS PELAS 
EMPRESAS MAIS 
NEGOCIADAS DA 
BM&FBOVESPA

PATROCÍNIO
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2017/EDIÇÕES EXTRAS

REDES SOCIAIS

PORTAL

MOBILE

Com o apoio de ilustrações animadas e infográficos interativos, as edições 
Extras foram desenvolvidas para proporcionar leveza e dinamismo à 
leitura de assuntos pontuais ligados ao mercado de capitais.

EXTRAS

Clique aqui 
para acessar 
as edições

https://capitalaberto.com.br/edicoes-anteriores-especial/
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2017/EDIÇÃO BIMESTRAL

IMPRESSA

Bimestralmente, é produzida uma edição impressa, que reúne as 
reportagens de longo prazo originalmente publicadas nos meios on-line.

BIMESTRAL

FOME DE BRASIL
CHEIOS DA GRANA, 
EMPRESÁRIOS 
CHINESES ARREBATAM  
ATIVOS NO PAÍS

BARCA FURADA
LOG-IN INCOMODA 
INVESTIDORES COM 
OFERTA NADA TRIVIAL
DE DEBÊNTURES

COMO OS INVESTIMENTOS DESASTROSOS DE GESTORES 
RENOMADOS SECARAM AS CAPTAÇÕES DE PRIVATE EQUITY 
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F u s õ e s  e  a q u i s i ç õ e s

Negócios 
da China
Com muito dinheiro 
em caixa e visão 
de longo prazo, 
empresários chineses 
avançam sobre  
ativos no Brasil
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32  CAPITAL ABERTO    Novembro-Dezembro 2016

P r i n c í p i o

F i n a x i s

Cláudia Beldi, 
fundadora e 
presidente  
do Finaxis
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50  CAPITAL ABERTO    Novembro-Dezembro 2016

A l t a & B a i x a

Junto com a economia

Empresa gestora Valor investido* 

29/2/2016 31/5/2016

Ventor Investimentos 11.176 0
Fator 10.085 0
BRZ Investimentos 9.846 0

VALID

Fonte: Economatica 
Obs.: Os dados de 31/5/2016 eram os últimos disponíveis até o fechamento desta edição.                              Foram consideradas as posições iniciais superiores a R$ 1 milhão. Valores em R$ milhares

29.464

7.253

2.737

1.165

523

412

Bradesco Asset Management

Apex Capital

J. Safra Asset Management

QUEM MAIS VENDEU

QUEM SAIU

29/2/2016

31/5/2016

29/2/2016

31/5/2016

29/2/2016

31/5/2016

Gráfico das cotações das ações ON da Valid
50
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20

13/10/2015

45,57

10/10/2016

30,50
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C o m p a n h i a  a b e r t a
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Barca furada

20  CAPITAL ABERTO    Novembro-Dezembro 2016

S a i d e i r a

E VOCÊ, NÃO 
FEZ NADA?

A PROCESSADORA DE 
GRÃOS FOI MONTADA 

PELO MEU PAI.
JÁ A COMPANHIA 

ELÉTRICA FOI ABERTA 
PELO MEU IRMÃO.

O BANCO DA MINHA 
FAMÍLIA FOI MEU 
AVÔ QUE FUNDOU.

CLARO QUE FIZ! 
VENDI TUDO PARA 

OS CHINESES.

58  CAPITAL ABERTO    Novembro-Dezembro 2016



feito só para você
Para ser como você espera,  
nós oferecemos tudo o que você  
precisa: entrega total com 
atendimento personalizado.
Por isso, o Itaú Clientes Institucionais 
tem soluções completas e integradas,  
desde operações estruturadas  
até serviços bancários do seu dia a dia.
Tudo feito para o segmento  
e pensado para cada um dos nossos 
clientes dentro de uma estrutura 
exclusiva, que trabalha focada  
para atender as suas necessidades.

Itaú Clientes Institucionais.
Um amplo portfólio que muda  
com a sua necessidade.

itau.com.br/clientesinstitucionais

JOB 5659.006-000_An Institucional_205x265.indd   1 6/17/15   5:53 PM

17/06/2015 - 18:42

291171_DPZ_Banco Itaú - DPZ_205x265

9440_291171_REV_C_ABERTO_205x265_alta.pdf
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2017/FORMATOS PUBLICITÁRIOS

/ANÚNCIOS 
IMPRESSOS

© 2015 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.

Atitudes transformam 
O que impacta a sua empresa 
é importante para nós
A Deloitte está sempre pronta para apoiar sua empresa frente a qualquer novo desafio da 
economia e do ambiente de negócios. Conte com soluções que superem suas expectativas, 
na busca de resultados impactantes e inovadores.

www.deloitte.com.br 
#impactthatmatters

27/08/2015
19h às 22h Abertura oficial

Edemir Pinto, diretor presidente da BM&FBOVESPA
28/08/2015
8h30 às 8h45 Boas-vindas
8h45 às 9h Tutorial do aplicativo do evento
9h às 10h45 Painel – Desafios para a economia brasileira

Moderadora: Ana Paula Padrão
Câmbio e setor externo
Antonio Delfim Netto, professor emérito da FEA, Universidade de São Paulo
Juro e inflação
Affonso Celso Pastore, sócio-fundador da A. C. Pastore & Associados
Política fiscal
Samuel Pessoa, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, Fundação Getulio Vargas 

10h45 às 11h15 Perguntas e respostas
11h15 às 11h45 Intervalo para café
11h45 às 12h30 Principais desafios e tendências da indústria internacional de asset management

Robert S. Kapito, presidente da BlackRock 
12h30 às 13h Perguntas e respostas 

Mediadora: Ana Paula Padrão
13h05 às 14h45 Almoço
14h50 às 15h35 A definir
15h35 às 16h05 Perguntas e respostas

Mediadora: Ana Paula Padrão
16h05 às 16h50 Estabilidade do mercado financeiro: o que vem depois?

Darrell Duffie, professor de Finanças na Stanford University
16h50 às 17h20 Perguntas e respostas

Mediadora: Ana Paula Padrão
17h20 às 17h50 Intervalo para café
17h50 às 18h35 Mercados livres, políticas nacionais e a economia global

John B. Taylor, professor de Economia na Stanford University
18h35 às 19h05 Perguntas e respostas

Mediadora: Ana Paula Padrão

29/08/2015
8h30 às 8h45 Boas-vindas
8h45 às 9h Tutorial do aplicativo do evento
9h às 9h45 O poder e a ética no Brasil

Joaquim Barbosa, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal
9h45 às 10h15 Perguntas e respostas 

Mediador: William Waack
10h15 às 11h Brasil: o desafio da produtividade

José Alexandre Scheinkman, professor de Economia na Columbia University
11h às 11h30 Perguntas e respostas 

Mediador: William Waack
11h30 às 12h Intervalo para café
12h às 12h45 Finanças no século 21

Andrei Shleifer, professor de Economia na Harvard University
12h45 às 13h15 Perguntas e respostas 

Mediador: William Waack
13h20 às 15h Almoço
15h05 às 16h35 A microestrutura do mercado norte-americano de ações

Entrevista mediada por William Waack 
Michael Lewis, escritor e jornalista financeiro
Brad Katsuyama, presidente da Investors Exchange 

16h35 às 17h05 Perguntas e respostas 
Mediador: William Waack

17h05 às 17h20 Pedro Parente, presidente do Conselho de Administração da BM&FBOVESPA
17h20 às 17h40 Banco Central
17h40 às 18h Leonardo Pereira, presidente da Comissão de Valores Mobiliários
18h às 18h30 Joaquim Levy, ministro da Fazenda
18h35 Happy hour de encerramento e sorteio do carro

Programa sujeito a alterações sem notificação prévia.

PALESTRANTES ILUSTRES 
E ANTECIPAÇÃO DE 
TENDÊNCIAS NO MAIOR 
EVENTO DA INDÚSTRIA 
FINANCEIRA NO BRASIL.
VENHA PARTICIPAR.

Últimas vagas. Garanta a sua até 16/08.
bmfbovespa.com.br/CongressodaBolsa

#CongressodaBolsa

Presenças confirmadas
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/ANÚNCIOS  
DIGITAIS

As imagens e peças 
publicitárias app  
são apenas ilustrativas. 
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A internet trouxe um mundo sem fronteiras, criando  desafios 
jurisdicionais e problemas administrativos para investigar e 
punir criminosos cibernéticos. Ao contrário do esperado, os 
governos e as empresas não estão dedicando  suficiente 
atenção e recursos para cuidar e combater os riscos 
 cibernéticos, como mostra a pesquisa mundial da KPMG de 
2014, na qual 45% dos membros de comitês de auditoria 
acreditam não dedicar tempo suficiente para o tema.
Só durante 2013, a Kaspersky identificou cerca de 200.000 
novos malwares diariamente. De acordo com uma  pesquisa 
da Verizon, os hackers são bem-sucedidos em  penetrar 
 sistemas das empresas em 75% das vezes, apenas em 
questão de minutos. Nesse contexto, o conselho de 
 administração, grande guardião da governança corporati-
va, não pode simplesmente delegar a responsabilidade de 
cuidar de riscos cibernéticos à área de TI ou crer que os 
 provedores de firewalls são capazes de evitar um ataque.
Estando conscientes sobre a importância do conselho de 
administração tratar os riscos cibernéticos, a questão que 
se põe é: o que um conselheiro deve fazer?
O primeiro passo é ver as informações proprietárias como 
ativos críticos e importantes; entender os riscos para  estes 
ativos e os potenciais impactos nos negócios, caso um 
 ataque cibernético tenha sucesso; ter clareza sobre quais 
informações, caso roubadas, podem ser mais danosas a 
 reputação ou a existência da empresa.
Os conselheiros tem de ter algum conhecimento e buscar 
apoio para tratar o tema. Eles precisam ter a capacidade 
de fazer as perguntas certas para garantir a supervisão dos 
 assuntos relacionados ao tema. Dependendo do tamanho 
e da natureza dos negócios da empresa, ela pode ter um 
 especialista no conselho, como membro de comitê do con-
selho ou simplesmente como consultor.
Cabe, portanto, ao conselho garantir que haja adequa-
da alocação de recursos para o tratamento destes riscos. 
O risco cibernético é uma ameaça às empresas de todos 
os tamanhos e tipos e a avaliação dos riscos cibernéticos 
deve ser integrada ao ERM-Enterprise Risk Management e 
não simplesmente considerada como um risco tecnológico. 

É preciso ter planos de prevenção e respostas aos ataques. 
Neste item, o conselho precisa adotar uma posição cética 
com relação às opiniões dos executivos que tendem a ser 
mais otimistas com relação aos mecanismos de defesa.
Um ataque cibernético contra a nossa empresa não é uma 
questão de “se”, mas sim de “quando”. Para lidar com isto, 
o conselho precisa:

O uso pelo conselho de administração de ferramentas 
como o Boardbooks é uma forma efetiva de ter acesso 
às informações relacionadas aos riscos cibernéticos para 
exercer seu papel de monitoramento e interagir com outros 
agentes de governança como executivos e auditores.
De acordo com Malcolm Marshall, líder global de seguran-
ça cibernética da KPMG, “investidores vêem a violação de 
dados como uma ameaça para o valor de uma organização 
e se sentem desanimados em investir em negócio cujos 
 dados foram comprometidos”.
A conscientização sobre a relevância dos riscos cibernéti-
cos e o tratamento adequado do tema é essencial para que 
os conselheiros cumpram seu papel de proteger e valorizar 
suas empresas, contribuindo para torná-las longevas.

Diligent é marca registrada da Diligent Board Member Services, Inc., registrada nos Estados Unidos. Diligent Boardbooks é marca registrada da 
Diligent Board Member Services, Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. Os nomes e marcas de terceiros são propriedade 
de seus respectivos proprietários. © 2015  Diligent Board Member Services, Inc. Todos os direitos reservados. Este é um informativo produzido 
pela Diligent para veiculação exclusiva na capital aberto. 

E-mail: info@diligent.com | Telefone: 11 9 9707 0212 (São Paulo) | Visite: www.diligent.com

Novos desafios para os 
conselhos de administração

Por Paulo Conte Vasconcellos (pcvascon@uol.com.br), conselheiro certificado pelo IBGC

• criar políticas e diretrizes relacionadas ao tema;
• estimular a conscientização de executivos e 
 colaboradores;
• verificar a eficácia de programas educacionais e 
de comunicação;
• exercer constante vigilância sobre como o tema 
está sendo tratado pelos executivos;
• interagir com auditores e áreas de gestão de 
riscos e
• garantir a existência de respostas aos inciden-
tes (comunicação, responsáveis e decisões)

Uma coletânea de 18 boletins publicados  
pela CAPITAL ABERTO e produzidos pelo  

escritório Derraik&Menezes Advogados

Lorem ipsum 
Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed 
efficitur velit consectetur, 
aliquam risus id, 
accumsan massa. Sed a 
lacus sodales, sollicitudin 
urna non, ultricies arcu. 
Morbi rutrum diam 
non ligula suscipit, ac 
commodo diam gravida. 
Morbi facilisis vitae 
felis id condimentum. 
Duis tristique interdum 
placerat. Suspendisse 
lorem orci, pharetra et 
lacinia in, rhoncus id 
arcu volutpat lacus.
bit.ly/soi3iue

Ut vehicula enim 
Ut vel sem tristique, 
semper nisl non, pretium 
leo. Mauris et vehicula 
leo, ac facilisis nisl. 
Vivamus sit amet cursus 
diam. Duis ultricies tellus 
sed ante sodales dictum.
bit.ly/soi3iue

Aliquam ultrices 
Donec pellentesque 
at turpis non efficitur. 
Donec risus sapien, 
pharetra et ante non, 
lobortis aliquam lectus. 
Suspendisse lorem orci, 
pharetra et lacinia in, 
rhoncus id arcu. Sed 
dapibus tincidunt lacinia.
bit.ly/soi3iue

Nunc tempor odio 
In bibendum finibus 
tristique. Nam suscipit 
auctor ex, nec iaculis erat 
ultricies eu. Maecenas et 
dignissim lorem.
bit.ly/soi3iue

Praesent tempus 
Vestibulum ante ipsum 
primis in faucibus 
orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; 
Suspendisse et ultrices 
augue. Mauris diam eros, 
varius eget malesuada 
ut, luctus ut nulla.
bit.ly/soi3iue

PwC Brasil.
Há cem anos construindo 
relações de confiança.

© 2015 PricewaterhouseCoopers 
Brasil Ltda. Todos os 
direitos reservados. Neste 
documento, “PwC” refere-se 
à PricewaterhouseCoopers 
Brasil Ltda., a qual é uma 
firma membro do network da 
PricewaterhouseCoopers, sendo 
que cada firma membro constitui-se 
em uma pessoa jurídica totalmente 
separada e independente.

Securitização e fundos estruturados

Cresce o alcance dos CRAs

Risco adicional 
em CPR-F

NOV-DEZ 2016

Recente decisão do colegiado da 
Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) deve desencadear uma 

nova onda de emissões de Certificados 
de Recebíveis do Agronegócio (CRAs). 
A decisão, de 30 de agosto, amplia 
o conceito dos “direitos creditórios 
do agronegócio” para lastro desses 
certificados, deixando claro o 
entendimento do regulador de que 
empresas de diversos segmentos 
podem ceder recebíveis para a emissão 
de CRAs por securitizadoras, desde 
que a operação de leve recursos a 
integrantes da cadeia do agronegócio. 

A novidade provém da análise de  
uma operação do Burger King.  
O colegiado da CVM deferiu a  
emissão, pela securitizadora EcoAgro, 
para oferta a investidores qualificados, 
de 150 mil certificados lastreados em 
debêntures simples (emitidas pelo 
próprio Burger King e adquiridas por 
uma empresa coligada do grupo, a 
W2DMA Comércio de Alimentos — 
a cedente dos recebíveis conforme a 
estrutura da operação). Os recursos 
captados com as debêntures do lastro 
serão destinados à compra de carne in 
natura dos fornecedores JBS e Seara; já 
o montante captado com os certificados 
será usado para integralização dessas 
debêntures. A decisão da instância 

Produtores rurais que captaram 
recursos por Cédulas de Produto 
Rural com liquidação financeira 

(CPR-F) têm levado vantagem em 
batalhas judiciais. Os devedores 
contestam judicialmente a taxa dos 
juros remuneratórios pactuada com seus 
credores, apoiando-se no argumento 
de que as CPR-F devem respeitar as 
disposições do Decreto-Lei 167/67, 
que regula as cédulas de crédito rural. 
O Decreto-Lei prevê que, em caso de 
ausência de regulamentação do Conselho 
Monetário Nacional, a taxa de juros 
remuneratórios dos títulos deverá seguir 
o teto legal, ou seja, o percentual máximo 
de 12% ao ano.

A tese defendida pelos produtores 
decorre de uma lacuna legislativa. Desde 
que a Lei 8.929/94 criou a CPR-F, a 
disposição legal a respeito da cobrança 
de juros remuneratórios nos casos dessas 
cédulas permanece ausente. Segundo 
o texto, a CPR-F consiste em um título 
exigível na data de seu vencimento pelo 
resultado da multiplicação do preço pela 
quantidade do produto especificado. Não 
há, portanto, nenhuma menção expressa 
sobre juros remuneratórios.

As decisões devem servir de alerta 
para o mercado de capitais por causa 
do seu potencial de “judicialização” 
— fenômeno de transferência de 
questões não solucionadas dos âmbitos 
do Legislativo e do Executivo para o 
Judiciário. Levantamento do escritório 
Cascione, Pulino, Boulos & Santos 
Advogados indica a existência de sete 
julgados favoráveis aos devedores, com 
limitação de juros na CPR-F a 12% ao 
ano, em seis diferentes estados brasileiros 
entre 2010 e 2016. 

máxima da autarquia de aceitar esse 
tipo de lastro contrariou a avaliação 
da Superintendência de Registro 
de Valores Mobiliários (SER), que 
entendeu que ele não atendia à 
Lei 11.076, que dispõe sobre as 
características do CRA. A lei, na 
visão da área, limita as operações às 
empresas cedentes diretamente ligadas 
à cadeia do agronegócio — para 
prover, em essência, o financiamento 
ao produtor rural —, o que não seria o 
caso do Burger King e de sua coligada.  

Em análise do texto da Lei 11.076, o 
advogado Marcos Vinicius Pulino, 
sócio do escritório Cascione, Pulino, 
Boulos & Santos (CPBS), afirma que o 
direito creditório do agronegócio não 
pode se restringir aos financiamentos 
a produtores rurais. “O lastro do 
CRA pode ser originário de todos 
os tipos de transações comerciais, 
desde que relacionadas à atividade do 
agronegócio”, afirma. Assim, no caso 
do Burger King, a compra de carne 
de frigoríficos (integrantes da cadeia 
do agronegócio) já habilitaria a rede 
a ceder recebíveis para emissão dos 
CRAs — mesmo que os recursos para 
a compra tenham vindo do lastro do 
papel (as debêntures vendidas  
à coligada) e não do CRA 
propriamente dito.

O conteúdo desta seção foi produzido pelo Estúdio Capital Aberto e é patrocinado por Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados (www.cpbs.com.br). As opiniões expressas nos artigos são de seus 
autores e não necessariamente da revista; têm caráter informativo e não representam opinião legal ou orientação jurídica. Acompanhe o espaço Securitização e fundos estruturados em http://bit.ly/2eMVVfV.
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Plano  
Premium

Plano  
Standard

Plano 
Básico

Impressa: página 
dupla indeterminada

Impressa: página  
simples indeterminada

Impressa:  
meia página

Aplicativo:  
Quadrado com 
destaque

Aplicativo:  
Retângulo máster

Aplicativo:  
Retângulo

Site desktop e mobile: Superbanner 
com destaque (topo) na home

Site desktop e mobile:  
Superbanner na home

Site desktop e 
mobile: Retângulo

* Durante 30 dias, no mês de veiculação.

PORTAL

IMPRESSA

MOBILE
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Plano Premium Plano Standard Plano Básico

Aplicativo Quadrado e inserção até o décimo box do app Retângulo máster Retângulo

Portal Superbanner com destaque na home Superbanner na home Retângulo

Impressa Dupla indeterminada Simples indeterminada Meia página

Investimento (R$/mês) 31.500,00 23.600,00 17.700,00
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/GRUPOS DE DISCUSSÃO

Com cerca de 50 encontros já realizadoss, os Grupos 
de Discussão reuniram aproximadamente 1500 
participantes, em aproximadamente 100h de debate 
sobre assuntos relacionados ao mercado de capitais. 
O objetivo dessa iniciativa é reunir profissionais 
interessados numa área específica para explorar 
questões atuais, contrapor opiniões, analisar casos 
concretos e conceber ideias. 

1  Consulte nossa equipe comercial para informações 
sobre temas disponíveis para patrocínio 

ENCONTROS

Clique aqui 
para assistir 
os melhores 
momentos

https://www.youtube.com/user/revistacapitalaberto
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/CUSTOMIZADOSNos encontros customizados o 
patrocinador tem a oportunidade de 
estar lado a lado com o público de sua 
preferência, expor sua expertise em 
determinado assunto e posicionar a marca 
perante profissionais do mercado de 
capitais brasileiro.

ENCONTROS
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ENCONTROS

Durante a divulgação, logo 
na newsletter e na página do 
encontro no site e no material 
de apoio. Durante o encontro, 
logo nas telas, distribuição de 
material promocional (opcional) 
e cobertura do evento no Twitter.



Clique aqui 
para acessar a 
seção Anuncie 
no Portal CA

Fale conosco e conheça nossas oportunidades.  
Contato: publicidade@capitalaberto.com.br | +55 11 3775.1620

http://www.capitalaberto.com.br/anuncie/

