a acionista.com.br
Eu sou e você?

Juntos, construímos seu futuro.
Uma plataforma a serviço dos principais players do
mercado, com informações relevantes do mercado
financeiro brasileiro.

a
Histórico Acionista.com.br
O portal Acionista.com.br foi criado em
dezembro de 2000, com o objetivo de
fornecer dados, conteúdos, produtos e
serviços, integrando os diferentes públicos
do mercado de capitais – Investidores e
Acionistas – Cias Abertas – Entidades
Representativas – Bancos e Corretoras –
Consultorias, atendendo a necessidade de
informações confiáveis do usuário. Vários
colaboradores, colocam a serviço do
Acionista.com.br e seus usuários sua
experiência
e
credibilidade.

Público Segmentado
 Empresários
 Executivos
 Investidores
 Acionistas
 Formadores de Opinião
 Analistas
 Universitários
 Interessados em Geral

a
Quem Somos
Somos um portal que atua como fonte de
notícias, informações e eventos dos
mercados econômicos, financeiro e
investidor.
Oferece
conteúdos
de
qualidade sobre empresas de capital
aberto, tendências e novidades do
mercado
financeiro,
análise
de
investimentos e links para as mais
importantes empresas e entidades
representativas do mercado.

Atuação
 Site de notícias, informações e eventos dos mercados
econômico, financeiro e investidor
 Oferece conteúdo de qualidade sobre empresas de capital
aberto, tendências e novidades do mercado financeiro
 Notícias que envolvem a economia nacional e internacional
 Análise de investimentos
 Links para as mais importantes empresas e entidades
representativas do mercado
 Foco em Governança Corporativa e Sustentabilidade
 Prospecta Cias Abertas a fim de mostra-las ao público
investidor, destacando seus comunicados, fatos relevantes
e resultados e via sua logomarca link direto ao website.

a
Diferenciais
do Portal Acionista.com.br

 Website totalmente independente, sem vínculos seja com
instituições do mercado ou entidades
 Reúne materiais informativos sobre investimentos – carteiras
sugeridas, análises conjunturais e de companhias – de
importantes

corretoras,

oferecendo

diversidade

de

informações, qualidade e oportunidade de comparações
diariamente em Boletins
 Possui em Notícias das Cias logomarca/link destacados e
arquivo com seus comunicados, resultados e opiniões de
analistas para as anunciantes e link direto para o website de
relações com investidores para as não anunciantes
 Acompanha as Cotações das Cias pertencentes a algum
nível de Governança Corporativa desde a sua criação.
 Agenda de Resultados Trimestrais, completa com data dos
resultados, das teleconferências e arquivo dos resultados
divulgados. Destaque para as Cias anunciantes.
 Cursos e Eventos relacionados aos temas tratados pelo
portal tem apoio e divulgação
 Artigos de colaboradores diversos
 Links diretos para todas as entidades representativas

a
 100% Acionista divulga via materiais próprios:
Gráficos Comparativos de Selic, PIB, US$, Ibovespa, Petróleo
e outros indicadores, matérias sobre investimentos e Cias
Abertas destacadas quando anunciantes

Para Anunciantes
 A mídia online tem um custo menor e abrangência qualificada
maior se comparada com a imprensa e a eletrônica.
 Pesquisa Google: figuramos em primeiro lugar na lista
pesquisada
 A empresa opta por uma ferramenta de aproximação com os
públicos relacionados ao mercado financeiro, sinérgica aos
seus interesses, completando a divulgação já feita pela
própria empresa através de seu site
 Soma os usuários Acionista.com.br aos seus usuários,
consolidando sua marca
 Mantemos links em diversos sites, tais como: Apimec DF-MGNE-RJ-RS-SP-, IBRI, Monitor Mercantil Digital, Enfoque
viabilizando

a

entrada

no

portal

por

diversas

fontes

qualificadas
 Website totalmente adequado a visualização em todas
plataformas mobile
 O informe Acionista.com.br, newsletter digital mensal, enviada
a todo cadastro de e-mails, hoje com 25.000 nomes em todo
território nacional. É uma ferramenta adicional de divulgação.
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 Website com livre acesso, sem qualquer cobrança para
leituras e consultas.
 Conta com nossos 16 anos de trabalho e credibilidade,
traduzidos por permanente atenção a sinergia dos conteúdos,
anunciantes e público

Parcerias
Mantemos links em diversos sites
viabilizando a entrada no portal por
diversas fontes qualificadas.

 Apimec MG, RJ, RS, SP, NE
 IBRI
 IBGC
 Monitor Mercantil Digital
 PR Newswire
 Enfoque
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Mídias Sociais
Twitter

http://twitter.com/acionista.com.br

Facebook

http://www.facebook.com/acionistacombr

Instagram

@acionista.com.br

Blog

acionistacombr.wixsite.com/blogacionista

Contatos
 Claudia T Fregapani Guerses
Diretora Operacional
cguerses@acionista.com.br
51 3378- 8728
 Márcia Sobotyk
Assessoria Comercial
acionista@acionista.com.br
51 3378- 8720

 Gustavo F Guerses
Criação
gguerses@acionista.com.br
51 3378-8725
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