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O que faz
o TheCap? The Capital Advisor é um site 

especializado em conteúdo do 
mercado financeiro.

Publicamos notícias diárias e opiniões de 

especialistas sobre  finanças pessoais, fundos,  

renda variável e previdência privada. 

Compartilhamos informação de qualidade e o 

conhecimento necessário para tornar a vida dos 

brasileiros financeiramente mais segura, de uma 

forma simples e agradável de ler.



No que
acreditamos?
Defendemos a facilidade de acesso às melhores 

oportunidades de investimento, do iniciante ao 

avançado, para que o nosso público tenha a 

segurança de que o seu dinheiro está bem 

aplicado.

Nos dedicamos a ajudar as pessoas a entender o 

mundo financeiro por meio de um relacionamento  

do leitor com especialistas do mercado, que 

compartilham todo seu conhecimento.



Nossa Missão
Somos guiados por uma missão 

simples, mas poderosa:

compartilhar o conhecimento e ajudar 

as pessoas a decidir onde investir o 

seu dinheiro com segurança.



85% notícias do mercado 
financeiro;

10% análises de 
resultados de 

empresas e fundos 
imobiliários;

5% artigos 
educacionais sobre 

finanças e 
investimentos;

Aproximadamente 1.000 
publicações produzidas 

mensalmente.

Posicionamento

público 
interessado em 

finanças e 
investimentos;

Nicho do portal:



Audiência 
(últimos 12 meses)

24 mm
Pageviews

21 mm
Unique Visitors

3 min
Avg. Time on Page:

76%
Behavior

Mobile



(últimos 12 meses)

Audiência focada nas
grandes capitais do país

São Paulo: 33%

Rio de Janeiro: 11%

Minas Gerais: 10%

Paraná: 7%

Rio Grande do Sul: 6%

Santa Catarina: 5%

3.031.02310.501



Demografia 

Renda Gênero Escolaridade Idade

8%

92% 83%

Alta renda
Outros

Masculino
Feminino

Graduado
Não Grad.

17%

74%

26% 72%

28%

18-24 25+



Clusters 
 

Economia e Finanças

Notícias

Entretenimento

Tecnologia

Negócios

Carreira e Educação

Saúde

Esportes

Veículo

Mercado imobiliário

Viagens e turismo

 

 20 MM 

 13 MM 

 11 MM 

 11 MM 

 10 MM 

 9 MM 

 9 MM 

 7 MM 

 7 MM 

 3 MM 

 3 MM 

92% da audiência é 
classificada como 
ALTA RENDA



mm19
Alta renda

“Nossa missão é ajudar marcas a 
impactarem investidores de alta renda.”



Branded Content

Mídia Display

Mídia de Impacto

Vídeo

E-mail

Push notification

Como Podemos 
Falar com a
Audiência.



Branded
Content
 (Projetos Especiais)

Principais Vantagens

Possibilidade de criação de canais 
exclusivos para fomentar mercados e 
produtos junto à audiência, através de 
uma equipe especializada com 
jornalistas e gerentes de projetos para a 
criação de soluções diferenciadas para 
as campanhas de Branded Content.

Modelo de anúncio que 
promove grande 

engajamento com o 
público;

 Maior tempo de 
interação com a 

marca;

Conteúdo orientado 
para os objetivos do 

cliente;

Conteúdo produzido por 
equipe própria do TheCap, 

com aprovação final do 
cliente;

 Múltiplas formas de 
personalização, 

incluindo a possibilidade 
de criar séries de 

conteúdos e canais 



Venda Direta
Personalizada

Principais Vantagens

Venda de mídia direta entre o cliente e o 
TheCap, através de formatos especiais 
de melhor performance e alto impacto, 
com contratação em private deals em 
plataformas programáticas e 
disponibilidade de veiculação em vídeo.

Opções de formatos 
especiais para gerar mais 

impacto ao público;

Disponibilidade de 
veiculação em vídeo 

(formato com melhor 
desempenho);

Segmentações com 
dados exclusivos 

para cada anunciante;

Customização de diversos 
pacotes de mídias, 

englobando formatos 
tradicionais e especiais.

Possibilidade da 
contratação por deals, 

em plataformas 
programáticas;

Utilização de 
adserver, para a 

veiculação, e trabalho 
de clusterização, para 

a otimização do 
público-alvo, 



Formatos 
Desktop
Veja abaixo alguns formatos 
disponíveis para desktop 
(outros formatos sob consulta).



HalfPage



Billboard



Pop-up



Wide
Skyscraper



Skyscraper



Large
Retangle



Formatos 
Mobile
Veja abaixo alguns formatos 
disponíveis para 
dispositivos móveis (outros 
formatos sob consulta).



Arroba
Banner
Mobile



Large
Mobile



Leadboard
Fixo Mobile



Pop-up



Divulgação de artigos, notícias 
e posts nas mídias de forma 
personalizada.

Conteúdo
Patrocinado



Push
Notification

72 mil leitores cadastrados

Push notification marketing em 
meio a notícias de mercado

Open de 2%



Mailing
70 mil leitores cadastrados;

30 mil leitores ativos;

1 e-mail por dia;

Email marketing para base 
engajada: open de 20%;



Esteja na vitrine do mais 
novo portal de finanças e 
investimentos do Brasil!

Coloque o poder da TheCap para 
trabalhar pela sua marca. 
Contate-nos agora mesmo!

faleconosco@thecap.com.br


