
O  M E L H O R  I N VE ST I M E N TO  D O  S E U  T E M P O



A NOVA
EXAME
→ Ambiciosa
→ Viva
→	Prática
→ Colaborativa
→ Jovem
→ Moderna
→	Always On



VÍDEO  
INSTITUCIONAL

Acesse o vídeo 
clicando aqui

https://vimeo.com/447790689
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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.

→	tecnologia

conteúdo	←

→	usuário



Tudo o que fazemos com nossos parceiros de B2B,  
B2C, B2B2C etc. passa por esses pilares, consolidando 
nossa mensagem e nossa liderança de mercado. 

PILARES
EXAME

→	tecnologia

conteúdo	←

→	credibilidade →	inovação



CONTEÚDOS  VERTICAIS  RELEVANTES 

Conteúdo claro 
e profundo para 
qualquer pessoa 
que queira se 
informar de 
maneira rápida  
e clara. É também 
uma fonte segura  
e imparcial.

PRINCIPAIS CANAIS
DE CONTEÚDO PARA O USUÁRIO

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.



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

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

Facebook (1)

+ 4,1MM

Twitter (1)

+ 2,7MM

Instagram (1)

+ 2,5MM
LinkedIn (1)

+ 2,4MM

YouTube (1)

+ 162MIL

Site (5)

+ 13,6MM UV
+ 41MM PV

Aplicativo

Push notifications (4)

+ 1,5MM
Newsletter (2)

+ 93MIL

Revista (3)

+ 65MIL

Eventos Podcast

É MULTIPLATAFORMA
EXAME



28%
feminino

72%
masculino

18 - 24

34%

25 - 34

19%

35 - 59

46%

60 +

1%

Fonte: Navegg, jan/21.

FALAMOS COM UM
PÚBLICO QUALIFICADO

CLASSE SOCIAL

14% CLASSE C

86%
 C
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38% NÃO GRADUADOS

→	gênero

→	Perfil

→	faixa	etária

ESTADO CIVIL
80%
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VÍDEO 
INSTITUCIONAL
Acesse o vídeo 
clicando aqui

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!



CONTENT
BRANDED 

“Conteúdo constrói 
relacionamentos. 
Relacionamentos são 
construídos na confiança. 
Confiança gera receita”

71%dos consumidores 
dizem que se 
identificam 
pessoalmente 
com uma marca  
após visualizarem 
anúncios 
com conteúdo.



OS SEIS
PRINCÍPIOS DO

BRANDED CONTENT 

→	significado	
		e	verdade	

→	relevância		
		acima	de	tudo

→	alinhamento
		perfeito
		entre
		as	marcas

→	expertise
		editorial

→	conteúdo	
		com
		estratégia

→	conteúdo
		claramente
		sinalizado



"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



→	o	que	é
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. 

→	como	é	feita
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. 

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

→	diferente	
		de	informes

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. 

→	conteúdo
		segmentado

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.

→	transmite
		confiança

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.

NATIVA
PUBLICIDADE



→	Siemens
Clique e confira 
o conteúdo completo     

NATIVA
PUBLICIDADE

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


→	o	que	é
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.

→	como	é	feito
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.

PUBLIEDITORIAL



PUBLIEDITORIAL
→	JBS

Clique e confira 
o conteúdo completo     

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


PUBLIEDITORIAL

→	Impresso



PATROCINADOR
ENTREGAS DO

IMPRESSO DIGITAL

APRESENTAÇÃO APRESENTAÇÃO

MENÇÃO DO PATROCINADOR
APRESENTANDO O CONTEÚDO

CHAMADA NATIVA COM MENÇÃO 
DO PATROCINADOR

MÍDIA DE SUSTENTAÇÃO

RECIRCULAÇÃO INTERNA

REDES SOCIAIS

MOBILE BANNER
DO PATROCINADOR

SUPERBANNER
DO PATROCINADOR

HALF PAGE

RETÂNGULO
DO PATROCINADOR

BILLBOARD 
DO PATROCINADOR

DIVULGAÇÃO ENVELOPAMENTO

AS PEÇAS DE ENVELOPAMENTO E SUSTENTAÇÃO
DEVEM SER ENVIADAS PELO PRÓPRIO CLIENTE

MARCA DO PATROCINADOR  
APRESENTANDO O CONTEÚDO



ENVELOPAMENTO

SUA MARCASuperbanner 
ou Billboard

Menção do 
patrocinador

Retângulo

Mobile 
Banner

SUA MARCA

SUA MARCA



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

→	clusters	
		ou	canais

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

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

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

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

→	recirculação	
		interna

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

POSSIBILIDADES
DE DIVULGAÇÃO



→	chamada	nativa
		para	divulgação

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

- venda por tipo 
   de pacote

- material produzido   
   pela EXAME

POSSIBILIDADES
DE DIVULGAÇÃO



→	recirculação	
		interna

- recomendação 
   do conteúdo feita 
   em toda a rede EXAME

- período de divulgação: 
   uma semana

- venda por tipo de pacote

- material produzido
   pela EXAME

POSSIBILIDADES
DE DIVULGAÇÃO



→	mídia		
		de	sustentação	

- 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

POSSIBILIDADES
DE DIVULGAÇÃO

320x50

728x90

super-
banner

mobile
banner

300x250

retângulo

300
x

600 

half
page

970x250

billboard

1300x250

megabanner



→	redes	sociais

- Possibilidade 
   de post no Facebook, 
   Instagram e Twitter

- Sinalização da parceria 

- Fácil acesso 
   ao conteúdo

- Material produzido 
   pela EXAME

POSSIBILIDADES
DE DIVULGAÇÃO



POSSIBILIDADES
DE DIVULGAÇÃO

→	call	to	action

- 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/


→	princípio	
		básico

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.

→	o	que	é
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. 

→	quem	aprova
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.

INFORME
PUBLICITÁRIO



→	informe	digital

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.

→	tem	identificação	
		clara

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.

→	visual	e	texto	
		são	diferenciados

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

→	redação	não	faz	
		nem	participa

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

→	mantém	distância	
		de	matérias
		correlatas

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

REGRAS DE USO



→	impresso

Veiculação em edição impressa, 
no formato que for contratado.

→	digital

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.

→	redes	sociais

Informes publicitários não são
divulgados em redes sociais

DIVULGAÇÃO



→	digital
Clique e confira 
o conteúdo completo     

INFORME
PUBLICITÁRIO

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


FLUXO
DE TRABALHO

BRIEFING:
CLIENTE | AGÊNCIA

APROVAÇÃO DA PAUTA:
2 DIAS ÚTEIS 

CLIENTE | AGÊNCIA

EDIÇÃO:
1 DIA ÚTIL

ALTERAÇÕES |
REFAÇÃO: 2 DIAS ÚTEIS

REVISÃO | PUBLICAÇÃO:
2 DIAS ÚTEIS

PAUTA:
2 DIAS ÚTEIS

PRODUÇÃO DE TEXTO:
MÍNIMO 3 DIAS ÚTEIS

1ª APROVAÇÃO DE
TEXTO: 3 DIAS ÚTEIS 
(CLIENTE | AGÊNCIA)

APROVAÇÃO FINAL:
2 DIAS ÚTEIS

CLIENTE | AGÊNCIA

1 2 4 6 83 5 7 9



PÓS-VENDAS

MOSTRAMOS
O QUE FOI

VENDIDO

→	redes	
		sociais

- Impressões
- Alcance
- Engajamento

→	divulgação
		e	envelopamento

- Impressões
- Cliques
- CTR

→	conteúdo

- Page views
- Unique visitors
- Time spent

→	impresso
- Circulação



PÓS-VENDAS

POR QUE
FAZER COM

A EXAME?

→	SEO

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 de
conteúdos seguindo as 
técnicas de SEO.

→	contexto
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.

→	audiência

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

→	qualidade

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



CALENDÁRIO DE EDIÇÕES
E X A M E

MÊS Edições Especiais Especiais CASUAL Reserva Material Lançamento

JANEIRO 1225 Onde Investir 1 Bem-Estar 06/01/21 08/01/21 15/01/21

FEVEREIRO 1226 100 startups to watch Decoração 03/02/21 05/02/21 12/02/21

MARÇO 1227 Future of Money Vinhos 03/03/21 05/03/21 12/03/21

ABRIL 1228 O super agro Top of Style 07/04/21 09/04/21 16/04/21

MAIO 1229 As campeãs de ESG Moda 05/05/21 07/05/21 14/05/21

JUNHO 1230 Especial Diversidade Carros 09/06/21 11/06/21 18/06/21

JULHO 1231 Onde Investir 2 Relógios 07/07/21 09/07/21 16/07/21

AGOSTO 1232 Imóveis Drinques 25/07/21 27/07/21 13/08/21

SETEMBRO 2021 MELHORES E MAIORES Beleza 29/08/21 31/08/21 17/09/21

OUTUBRO 1233 As empresas dos sonhos Gastronomia 06/10/21 08/10/21 15/10/21

NOVEMBRO 1234 As melhores cidades Moda 2 03/11/21 05/11/21 12/11/21

DEZEMBRO 1235 As 10 ideias que vão mudar 2022 Guia Casual do Verão 08/12/21 10/12/21 17/12/21

E X A M E  C E O
MÊS Edições Especiais Reserva Material Lançamento

FEVEREIRO 35 Transformação digital 11/01/2021 18/01/21 08/02/21

ABRIL 36 Novo capitalismo 12/04/21 19/04/21 29/04/21

JULHO 37 Propósito 12/07/21 19/07/21 29/07/21

OUTUBRO 38 Igualdade de oportunidades 11/10/21 18/10/21 28/10/21

 

Obs: 
Datas e temas sujeitos a alterações. 
Capas e fracionados sob consulta. 
  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS   
Formato: 20,2 x 26,6 cm   
Sangria: 5 mm em todos os lados após as linhas de corte 
Margem de segurança p/textos: 10 mm nas laterais 
e 5 mm no pé e na cabeça do anúncio
Tipo de arquivo: PDF 1.3 do Acrobat, 
com 300 DPIs e em CMYK   

Obs: 
Datas e temas sujeitos a alterações.



Obs.: 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Formato: 20,2 x 26,6cm.
Sangria = 5 mm em todos os lados após as linhas de corte.
Margem de segurança p/textos = 10 mm nas laterais e 5mm no pé 
e na cabeça do anúncio.
Tipo de arquivo = PDF 1.3 do Acrobat, com 300 DPI’s e em CMYK.

1. Prazo de pagamento: 15 D.F.Q.
2. Cadernos Regionais e Encartes: favor consultar nossas equipes. 
3. Material utilizado: filmless (Processo Digital).
4. Colocações determinadas serão acrescidas de 20%, com consulta prévia.
5. Valores sujeitos a revisões.

TABELA - MÍDIA IMPRESSA

NACIONAL - REVISTA E ESPECIAIS*

1 PÁGINA INDETERMINADA R$ 252.600

2/3 DE PÁGINA VERTICAL R$ 202.100

1/2 PÁGINA HORIZONTAL R$ 151.600

1/3 DE PÁGINA VERTICAL R$ 101.100

2a CAPA + PÁGINA 3 R$ 631.600

2a CAPA R$ 328.400

3a CAPA R$ 277.900

4a CAPA R$ 366.300

RODAPÉ R$ 202.100

CEO

1 PÁGINA INDETERMINADA R$ 117.000

2/3 DE PÁGINA VERTICAL R$ 93.500

1/2 PÁGINA HORIZONTAL R$ 70.200

1/3 DE PÁGINA VERTICAL R$ 46.800

2a CAPA + PÁGINA 3 R$ 292.400

2ª CAPA R$ 152.100

3a CAPA R$ 128.600

4ª CAPA R$ 169.500

REGIONAL - REVISTA E ESPECIAIS*

SP R$ 124.500

RJ R$ 18.600

MG E ES R$ 18.600

CENTRO-OESTE R$ 16.700

NORDESTE R$ 22.300

SUL R$ 33.300

RS E SC R$ 20.400

(FORMATO: 1 página indeterminada).



TABELA - MÍDIA DIGITAL

Obs.: 
 1. Prazo de pagamento: 15 D.F.M.
2. Valores sujeitos a revisões.

APLICATIVO

CONSULTE A EQUIPE COMERCIAL PARA INFORMAÇÕES 
SOBRE TODAS AS POSSIBILIDADES DE PATROCÍNIO.

CPM

FORMATOS TAMANHO ENTREGA ROS HOME/CANAIS DETERMINADOS/
SEGMENTAÇÃO/RETARGET

RETÂNGULO 300X250 AMBOS

R$ 109 R$ 131
SUPERBANNER 728X90 DESKTOP

MOBILE BANNER 320X50 MOBILE

SELO 320X50 AMBOS

FOOTER 970X90 E/OU 728X90 DESKTOP

R$ 158 R$ 190
HALF PAGE 300X600 AMBOS

FLYING CARPET 300X600 MOBILE (SÓ EM AMP)

BILLBOARD 970x250 DESKTOP

CHAMADA NATIVA 336X280 AMBOS - SOMENTE PARA BRANDED CONTENT R$ 150

INREAD VIDEO (4:3) OU (16:9) AMBOS - ROS EM PAGINAS DE MATÉRIAS R$ 158

DIÁRIA

FORMATOS TAMANHO ENTREGA POSIÇÃO VALOR

BILLBOARD 970X250 DESKTOP 

ROS R$ 28.500

HOME R$ 10.000

ROS SEM HOME R$ 20.000

MEGABANNER 1300X250 (+320X50) DESKTOP + SUTENTAÇAO MOBILE

ROS R$ 122.900

HOME R$ 20.400

ROS SEM HOME R$ 108.400

FORMATOS ENTREGA COMPRA VALOR

PUSH NOTIFICATION AMBOS DISPARO R$ 0,10

NATIVE OFERTA AMBOS PACOTE SOB CONSULTA



DISPLAY
MÍDIA



→	Retângulo
      300x250

DISPLAY
MÍDIA

300x250



→	Superbanner
      728x90

DISPLAY
MÍDIA 728x90



→	Footer
970x90  
e/ou 728x90  

DISPLAY
MÍDIA

970x90 970x90 e/ou 728x90

320x50

→	Selo
320x50



   
   

300
x

600 

→	Flying
   Carpet
   300x600   
    (só em 
    mobile  AMP)

Scroll de 
300x600 

Janela de
300x400

→	Half page
      300x600

DISPLAY
MÍDIA



→	Billboard
      970x250

DISPLAY
MÍDIA

970x250



→	Megabanner
      1300x250

DISPLAY
MÍDIA

1300x250



→	Mobile banner
      320x50

DISPLAY
MÍDIA

320x50320x50



VAMOS FAZER
CONTEÚDO?
solutions.exame.com

https://solutions.exame.com
https://solutions.exame.com



