


Ambiciosa

Viva

Prática

Colaborativa

Jovem

Moderna

Always On

→

→

→

→

→

→

→



https://vimeo.com/447790689


A nova EXAME usa
a tecnologia para 
ampliar a distribuição
de conteúdo, 
fazendo com que 
ele chegue aos
usuários de forma 
mais segmentada e 
inteligente, de acordo
com seus interesses.



Tudo o que fazemos com nossos parceiros de B2B, 
B2C, B2B2C etc. passa por esses pilares, consolidando
nossa mensagem e nossa liderança de mercado.
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Conteúdo claro 
e profundo para 
qualquer pessoa
que queira se 
informar de 
maneira rápida
e clara. É também
uma fonte segura
e imparcial.

Educação por meio
de cursos, palestras 
e eventos para 
pessoas que queiram
se capacitar mais
profundamente sobre
o mercado financeiro
e empreendedorismo.

Relatórios, carteiras
e análises de fundos
de investimento, 
renda fixa e renda
variável para pessoas
que desejam
potencializar seu
retorno financeiro
e aplicar melhor
seu dinheiro.

Nova marca da EXAME 
para investimentos, 
mercados e finanças
pessoais. Reúne
o conteúdo editorial, 
de análises econômicas
e financeiras da 
EXAME Research e de 
educação financeira
da EXAME Academy, 
tudo pensado para que 
você tome melhores
decisões de 
investimento e de 
gerenciamento
de sua vida financeira.

Encontros, viagens
e eventos para 
pessoas que buscam
expandir seu
conhecimento
e sua rede de 
relacionamento
visando o crescimento
profissional e pessoal.



Facebook (1)

+ 4,1 MM
YouTube (1)

+ 166 MIL
Revista (3)

+ 65 MIL

Push notifications(4)

+ 1,5 MM
Newsletter (2)

+ 93 MIL
Twitter (1)

+ 2,7 MM

Instagram (1)

+ 2,6 MM
LinkedIn (1)

+ 2,5 MM
Site (5)

+ 13,1 MM UV
+ 38 MM PV

PodcastAplicativoEventos

Fontes: (1) Redes Sociais, mar/21. (2) MailChimp, mar/21. (3) IVC circulação impressa + digital media abr a out/20.
(4) Ferramenta Pushnews, mar/21. (5) ComScore, jan/21.

A linguagem
da EXAME 
adaptada a 
diferentes
formatos, 
para 
diferentes
usuários







https://vimeo.com/446614211


→ Soluções Inovadoras
→ Planejamento
→ Criação
→ Branded Content
→ Projetos Customizados

A sua marca Always On na
EXAME, em um ambiente
multiplataforma e multitela!







"Enquanto publicidade reflete o que a 
marca quer dizer sobre si mesma, branded 
content é sobre o que o público quer ouvir”
Patricia Weiss, publicitária

“As pessoas podem não se lembrar exatamente
o que você fez ou o que você disse, mas elas
sempre se lembrarão de como as fez sentir”
Maya Angelou, escritora e poetisa americana



Publicidade Nativa é uma forma 
de se apropriar indiretamente de 
um tema a ser definido em comum
acordo com o anunciante. O assunto
deve ter pertinência com a marca
e com a plataforma que o publicará.

O conteúdo é produzido por
uma equipe experiente de jornalistas.
A marca do patrocinador é aplicada
em espaços específicos, mas é claro
ao leitor que se trata de um
conteúdo patrocinado.

O conteúdo é relevante e
informativo e tem pertinência com 
a plataforma que o publicará e está
associado ao conteúdo editorial.

O público confia na marca. Por isso,
o conteúdo da publicidade nativa é
cuidadosamente selecionado pela
equipe de jornalistas e possui a
mesma credibilidade dos conteúdos
editoriais que eles consomem.

O conteúdo criado por jornalistas
experientes é feito sob medida e
veicula dentro de um ambiente
editorial favorável ao tema —
que é escolhido pelo anunciante.

Não visa a venda de um produto
ou chamar a atenção para a marca. 
Ele busca prestar serviço
e informação por meio de um 
conteúdo que encante a audiência.



https://exame.com/tecnologia/como-se-tornar-um-pequeno-produtor-de-energia


Conteúdo não editorial. 
Oportunidade de sua marca
estar em contato com 
uma audiência qualificada. 
Os atributos da marca/serviço
e/ou produto são dispostos
de forma clara e inteligente, 
com a expertise da EXAME.

Conteúdo produzido por 
uma equipe de jornalistas
da EXAME Solutions. 
A matéria é identificada
por “Apresentado por” 
seguida da marca
do cliente

por que
funciona
Esse formato é ideal 
para explorar os atributos
da marca, do produto ou
do serviço. Matéria distribuída
nas plataformas da EXAME, 
falando com um público
qualificado.

→como é feito→o que é→



https://exame.com/invest/esg/jbs-engajamento-amazonia/








A divulgação do conteúdo é
feita por meio de um formato
especial — chamada nativa —
em posição determinada, 
com diárias na home.

Volume de impressões de 
chamada nativa para divulgação
ROS, ou direcionadas para clusters 
ou canais específicos, durante
determinado período.

Volume de impressões
de chamada nativa para 
divulgação ROS ou com 
segmentação, durante
determinado período.

Mídia display ROS, feita
pelo próprio cliente e 
com link para o conteúdo. 
Duração igual à de 
chamadas nativas.

1 post no Facebook,
1 post no Instagram Stories 
com link
1 post no Twitter, com link
1 post no LinkedIn, quando
houver adequação.

Recomendação de 
conteúdo feita em todo
o site da EXAME, durante
uma semana, por meio do 
"Recomendados para você".

internas→clusters
ou canais

→home do site→

Recirculação
interna

→Redes sociais→sustentação→



Diária na home +
internas com 
segmentação
a definir e rotacionada
com outros players

- venda por tipo
de pacote

- material produzido
pela EXAME



- recomendação
do conteúdo feita
em toda a rede EXAME

- período de divulgação:
uma semana

- venda por tipo de pacote

- material produzido
pela EXAME



- diversos formatos
de mídia display com link 
para o branded content

- período de divulgação:
o mesmo das chamadas
nativas

- venda por tipo de pacote

- material produzido
pelo cliente



- Possibilidade
de post no Facebook,
Instagram e Twitter

- Sinalização da 
parceria

- Fácil acesso
ao conteúdo

- Material produzido
pela EXAME



- Como forma de
estimular a conversão,
podemos incluir CTA no
final do conteúdo. Esse
link deve direcionar
para a página do
patrocinador

- Link parametrizado
deve ser enviado
pelo patrocinador

- Clique e confira
o conteúdo completo

https://exame.com/invest/minhas-financas/onde-investir-em-2021-confira-as-dicas-de-especialistas/


O leitor não pode ser 
confundido. Informes
publicitários, formatos
diferenciados e branded 
contents devem ser claramente
identificáveis, sem deixar
margem para dúvidas entre 
o que é editorial e o que 
é comercial.

É uma peça publicitária
que usa recursos editoriais
semelhantes aos adotados pela 
revista e pelo site, buscando
associar sua mensagem
comercial à credibilidade
do conteúdo jornalístico.

Todo informe publicitário deve
ser aprovado pelo head 
do comercial (layout) e pelo diretor
de redação (conteúdo). Informes
relacionados à saúde precisam, 
necessariamente, ter
seu conteúdo aprovado
pelo jurídico.



Toda página de publicidade que 
contém texto ou elementos
visuais com aparência editorial 
deve ser claramente identificada
pela expressão INFORME 
PUBLICITÁRIO (sempre em caixa
alta, fonte Helvética regular, 
tamanho 10). Sua colocação
deve ser na horizontal e na
extremidade superior externa 
da página (se par, na esquerda. 
Se ímpar, na direita). Se houver
mais de uma dupla no informe, 
a expressão é repetida na área
equivalente das outras páginas.
A margem deve ser a mesma
da revista.

O design e a tipologia das páginas
de publicidade devem ser 
claramente distintos dos padrões
da publicação. O texto não pode
imitar o estilo característico
do título onde é publicado a ponto
de confundir o leitor

As páginas do informe não devem
ser espelhadas com reportagens
ou seções que contenham menção
editorial a produtos ou serviços
anunciados.

Profissionais da redação não são
envolvidos em nenhuma etapa da 
produção do informe publicitário.

Os informes publicitários
publicados no site da EXAME 
devem seguir as regras abaixo:

- O cliente deve enviar uma
imagem de divulgação ou de 
banco de imagem, desde que 
ela esteja liberada para uso
publicitário no formato de 
750x500 pixels até 300kb.

- O título sugerido pelo cliente
tem que ter até 64 caracteres
com espaço. Já a linha fina –
frase que vai abaixo do título
e que explica um pouco
o conteúdo – pode ter no 
máximode 156 caracteres
considerando os espaços.



Veiculação em edição impressa, 
no formato que for contratado.

Informes publicitários não são
divulgados em redes sociais

Durante um período definido, 
a divulgação do informe publicitário
pode ser feita utilizando qualquer
formato de mídia no site, 
e clusterizações, desde que as 
peças sejam produzidas pelo
cliente e não confundam o leitor. 
Divulgação por CPM ou diária, a ser 
definida de acordo com o formato. 
O conteúdo pode ser envelopado
com mídia display.

Informe publicitário não
é indexado no Google.



https://exame.com/informe-publicitario/evento-aposta-em-inovacao-e-networking-para-gestores-de-rh/






Conteúdo bem
ranqueado nas
ferramentas de busca
é vital em uma era onde
as pessoas buscam por 
respostas e a EXAME 
possui vantagens, pois 
produz grande volume 
deconteúdos seguindo
as técnicas de SEO.

Conteúdo de qualidade
desenvolve canais
consistentes com uma
audiência qualificada. 
Esses canais podem ser
explorados por meio
de diversos formatos
e segmentações.

Contextualizar o 
conteúdo da marca em
uma plataforma que já
estabelece contato com 
a audiência é como se
enturmar em uma festa: 
você nunca chega
gritando. A melhor forma 
de conseguir a atenção
das pessoas é ser 
apresentado dentro
de um contexto.

Mais de 50 anos
construídos a partir de
contundente qualidade
e credibilidade editorial 
em todas as suas
plataformas de conteúdo.































https://solutions.exame.com/
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