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14 milhões de leitores

Alta renda$



Quando o assunto é dinheiro, é imprescindível ser independente e imparcial.

Levamos a visão e análise de todos os players do mercado. Somos transparentes com 
o nosso leitor para que ele possa consumir conteúdos em diversas visões e assim 
tomar suas próprias decisões.

Essa é a nossa missão: transformar a vida financeira dos brasileiros.

Isso é o que interessa ao público qualificado, influenciador e tomador de decisão – e o 
principal motivo do nosso crescimento em tão pouco tempo. 

Somos independentes, sem conflito de interesse



Audiência Mensal
Média

23 MM

9 MM

3 Min

85% Mobile

10 MM

5 MM

6 Min

76% Mobile



O que somos

Acreditamos que a qualidade é, em última 
instância, medida pelo público. Por isso, 
entregamos a ele a maior cobertura, com cerca 
de 200 notícias por dia, entre entrevistas, notas 
e conteúdos mais densos e de alta relevância.

Nossos leitores são tratados com respeito, ao 
lado do cuidado da equipe de jornalistas que 
mais cresce no País. Por isso, o Money Times é 
o site que ganha participação de mercado a 
cada mês e se aproxima da liderança nacional.

Temos um conteúdo com alta qualidade e 
profundidade, o que nos proporciona um 
alto índice de leitura e permanência na 
página. Isso faz com que nosso público 
seja mais nichado, com alta qualificação e 
engajamento.

Somos especialistas em branded content, 
onde utilizamos toda a expertise dos 
nossos jornalistas para os conteúdos de 
marca.

PRÊMIO 2020

A combinação perfeita para o seu plano de mídia quando o objetivo for buscar 
pessoas alta renda e tomadores de decisão



Posicionamento

Sites voltado para público C-level

Sites voltado para público interessados em finanças

Visitas



Demografia

Renda

Alta renda Outros

90%

10%

Gênero

Masculino Feminino

75%

25%

Escolaridade

Graduado Não Grad.

80%

20%

Idade

13%

18-24

87%

25+



Clusters

4,0 MM

11,2 MM

3,7 MM

4,8 MM

3,6 MM

4,1 MM

Lembre-se

90% da audiência é classificada
Como ALTA RENDA

11 MM
ALTA RENDA

$



Como Podemos Fazer?

É assim que 
podemos falar 
com todo esse 
público.



Formatos Desktop



Formatos Mobile



Impacto



Vídeo



Patrocínio das cotações

Selo 
120x60px



Mailing

▪ 60 mil leitores cadastrados 
▪ 1 e-mail por dia
▪ E-mail marketing para base 

engajada: open de 8%

▪ 170 mil leitores cadastrados 
▪ 3 e-mails por dia
▪ E-mail marketing para base 

engajada:35 mil cadastros, 
open de 21%

Newsletters gratuitas Newsletter patrocinada



Conteúdo Patrocinado

Branded content Divulgação nas redes sociais

Native Ads

Branded content Divulgação nas redes sociais

Native Ads



Podcast do mercado financeiro feito por praticantes.

Felipe Miranda, Jojo Wachsmann e Ana Luísa Westphalen te esperam toda terça-feira para 
uma conversa descontraída sobre investimentos e mercado, permeada por experiências 
pessoais, histórias de vida e até filosofia, tudo dentro do propósito de levar até você o 
melhor conteúdo de investimentos. Tem como proposta promover conversas inteligentes 
com os grandes fazedores do mercado brasileiro. A ideia é levar ao investidor pessoa física 
ideias práticas de investimento, mas também dividir um pouco da experiência e das 
histórias de quem vive e ganha dinheiro nesse meio.

Idade

9%Abaixo de 27 anos

Acima de 27 anos 91% Gênero

13%Feminino

Masculino 87%

Podcast

Total
101.994 streams

Maior reprodução 
10.732 streams

Média reproduções
7.224 streams

9º em negócios

80% alta renda$



Podcast

A maior conversa de bar da Faria Lima, fugindo (mas não muito) da conversa 
habitual sobre investimentos.

Um podcast de finanças que fala de... amor? Dinheiro e felicidade se misturam no Empiricus Puro Malte, com conteúdo sobre 
investimentos no contexto de paixões, família, sucessos, fracassos, esporte e vida profissional. Uma conversa informal, de mesa 
de bar, com Felipe Miranda, Bia Nantes, Rodolfo Amstalden
e Ricardo Mioto.

Total
336.229 streams

Maior reprodução 
11.343 streams

Média reproduções
8.005 streams

Idade

15%Abaixo de 27 anos

Acima de 27 anos 85% Gênero

15%Feminino

Masculino 85%
80% alta renda$



Podcast

Um papo sobre as Tendências e tecnologia na prática, sem 
enrolação

Um podcast original Empiricus, em que a tecnologia encontra seus investimentos.
Como lucrar no mercado mais quente de todos os tempos? O que realmente é inovação e o que é 
somente hype? Essas  e outras questões, a cada episódio, são debatidas em um bate-papo aberto - e 
sem filtros - com André Franco, Richard Camargo e Vinícius Bazan.

Idade

14%Abaixo de 27 anos

Acima de 27 anos 86% Gênero

11%Feminino

Masculino 89%
80% alta renda$

Total
102.180 streams

Maior reprodução 
7.693 streams

Média reproduções
3.523 streams

3º em tecnologia



Podcast

Idade

14%Abaixo de 27 anos

Acima de 27 anos 86% Gênero

11%Feminino

Masculino 89%
80% alta renda$

Total
336.229 streams

Maior reprodução 
11.343 streams

Média reproduções
8.005 streams

Tudo que acontece no mundo de criptomoedas, um dos temas que 
mais cresce no mercado financeiro.

O Crypto Storm é um podcast produzido pela equipe de análise do Empiricus Crypto Alert em parceria 
com o Money Times. O intuito do conteúdo semanal é trazer notícias do mercado com a opinião de 
quem vive esse mercado todos os dias. O objetivo desse encontro semanal é falar do que aconteceu 
de importante e ir além daquilo que vai estar nos canais de notícias.



270 mil

100 mil

3 Min

32% Mobile

O mercado cripto é cheio das 
suas particularidades que só 
estando dentro para se 
entender.

Além disso, o excesso de 
informações desencontradas 
nesse mercado que 
desmentem umas as outras 
fazem o investidor ficar 
perdido.



11 98171-9931

rogerio.borges@agenciaacta.com.br

Rogério Borges
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