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O Dinheirama é uma empresa especializada em educação
financeira onde através de ações estruturadas procura melhorar o
nível de conhecimento econômico de cidadãos e empresas. Com
linguagem simples e descomplicada, assuntos ligados à economia,
educação financeira e finanças pessoais são tratados de forma
natural e esclarecedora.

Quem Somos



● Mais de 9 milhões de visitantes no site

● Apontado pelo Ibope como o blog de finanças pessoais mais
influente do Brasil

● Duas vezes eleito o melhor blog de negócios e finanças pelo Best 
Blog Brazil

● Conrado Navarro foi eleito o “Guru Financeiro” do ano em 2012 
pela ADVFN

● Três vezes finalista do Prêmio CNH de Jornalismo econômico (2011, 
2012 e 2013)

● Conrado Navarro entre os 5 melhores educadores financeiros de 
2012 e 2013 pela Arata Academy

Realizações



●Site:  http://www.dinheirama.com

●Facebook: http://www.facebook.com/dinheirama

●Twitter: http://www.twitter.com/dinheirama

●Youtube: http://www.youtube.com/dinheirama

Nossos canais:

http://www.dinheirama.com/
http://www.facebook.com/dinheirama
http://www.twitter.com/dinheirama
http://www.youtube.com/dinheirama


Desempenho



●Acessos mensais médios:

●Visitantes: 123.000

●Visualizações de páginas: 210.000 

●Visualizações únicas: 185.000 

●Duração média da visita: 3’34"

Estatísticas



Perfil dos Leitores do site



Perfil dos Leitores do site



Perfil dos Leitores do site



Perfil dos Leitores do site



Perfil dos Leitores do site



Locais de publicidade no site



Locais de publicidade no site



Formato Dimensão Arquivo Preço

Super banner 728x90 R$50,00*

Full banner 468x60 R$30,00*

Retângulo 300x250 R$40,00*

Podcast - Áudio Sob consulta

Canal no Youtube - Texto Sob consulta

Valores

* Custo por mil impressões (CPM)

png, gif, jpg, 

flash

Para formatos como publieditoriais 

e outros, favor entrar em contato.



Podcast



Podcast

●O DinheiramaCast traz importantes notícias sobre finanças 
pessoais, investimentos, planejamento financeiro e economia 
que podem influenciar o dia a dia de leitores, consumidores e 
investidores de todo o Brasil.

Em um ano, mais de 250 mil pessoas 
ouviram nossos podcasts.



Alguns clientes



● Ricardo Pereira

● Email: ricardo@dinheirama.com

● Fone: (11) 99588-5826

● Conrado Navarro

● Email: Navarro@dinheirama.com

● Fone: (35) 3622-4144

Contatos

mailto:ricardo@dinheirama.com
mailto:Navarro@dinheirama.com

