Proposta de Veiculação

Recife, 01 de dezembro de 2008.

BLOG ACERTO DE CONTAS
1. Introdução
O Acerto de Contas é um blog de conteúdo noticioso, com
foco em Economia e Economia Política. Está no ar desde o dia 3 de
janeiro de 2007.
A audiência é formada majoritariamente por público das
classes A e B. Esses internautas também representam a parcela da
sociedade formadora de opinião, incluindo intelectuais, artistas,
políticos e empresários.
De acordo com o site Technorati, que mede a importância de
um blog por citações em outros portais, o Acerto de Contas é o
blog com maior número de referências entre os de Pernambuco,
ficando em primeiro lugar no ranking.
Além disso, o Acerto de Contas é o blog com maior número
de visitantes de Pernambuco, e um dos maiores do país, conforme o
site Alexa.com.

2. O Conteúdo
Notícias
Notas, reportagens e entrevistas exclusivas feitas pela equipe
de conteúdo. Traz também a interpretação de notícias veiculadas
pelos mais importantes veículos de Economia do Brasil e do mundo.
Artigos e Análises
O Acerto de Contas tem artigos e outros textos analíticos de
especialistas renomados nas mais diversas áreas da Economia e
Direito.
Financiamento Imobiliário
O blog tira dúvidas dos leitores sobre financiamento imobiliário
e o Índice Nacional da Construção Civil (INCC). É uma das áreas de
maior acesso no blog, sendo responsável por pelo menos 15% da
audiência diária.

Entrevistas
Com freqüência o blog entrevista as personalidades mais
importantes de Pernambuco, com profundidade, em entrevistas
transcritas, apresentando também áudio e vídeo.
Sala da Justiça
Advogados falam sobre os meandros da lei, Direito Comercial,
arbitragem corporativa e temas correlatos.

3. A Audiência
O Acerto de Contas é o blog com maior número de visitas
entre os blogs noticiosos de Pernambuco, segundo o Alexa.com, e
um dos mais acessados do país.
Segundo o Webalizer, o blog tem uma média diária (dados de
outubro) de 10.665 visitantes únicos, e 28.072 pageviews. Apenas
no mês de outubro, o blog teve 330.622 visitantes únicos, em
870.257 pageviews.
Segundo o site Technorati, que mede a importância dos blogs,
o Acerto de Contas também é o primeiro de Pernambuco, com
nível de autoridade “147”. Para ter uma idéia, o segundo colocado
no Estado possui nível de autoridade “45” (dados de novembro de
2008).
O tempo de visita médio no site é de 2:00 minutos,
possibilitando visibilidade do anúncio por todo este tempo. Segundo
o Google Analytics, 25% da audiência vêm da cidade do Recife,
15% de São Paulo, e 12% do Rio de Janeiro.

4. Os Editores
Pierre Lucena, 37 anos, é doutor em Finanças pela PUC-Rio
e mestre em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco. É
professor adjunto de Finanças da UFPE, coordenador do curso de
Administração da mesma universidade. Foi secretário-adjunto de
Educação de Pernambuco e também atuou como comentarista de
Economia da TV Jornal/SBT e Rádio CBN. É autor de vários
trabalhos publicados no Brasil e no exterior sobre mercado
financeiro.

Marco Bahé, 37 anos, é formado em Jornalismo e pósgraduado em História Contemporânea e História do Nordeste Brasil
pela UFPE. Foi repórter da Gazeta Mercantil para os estados de
Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Também
atuou como repórter do Jornal do Commercio, editor da Folha de
Pernambuco e repórter especial do Diário de Pernambuco.
Atualmente é correspondente da revista Época no Nordeste e
colabora para as agências de notícias Folha de S. Paulo (Brasil),
Ansa (Itália) e Anba (Oriente Médio).
O Acerto de Contas tem ainda uma equipe fixa formada por
jornalistas e economistas e conta com a colaboração de
especialistas em Economia, Ciência Política, Contabilidade e Direito.

4. A mídia
O Acerto de Contas conta ainda com uma newsletter para
mais de 30.000 e-mails cadastrados, majoritariamente entre a
classe média na Grande Recife. Nossos parceiros poderão
compartilhar desse público das seguintes formas:
QUADRO 1 – MÍDIAS DISPONÍVEIS

Mídia Eletrônica
Super Banner Expansível
Full Banner Expansível
Super banner
Sky Vertical
Banner Botão

Especificações
Dimensões de 728 x 90 pixels, localizado
no alto da página principal do blog,
expansível
Dimensões de 468x60 pixels, localizado
no alto da página principal do blog,
expansível
Dimensões de 728 x 90 pixels, localizado
no alto da página principal do blog
Dimensões de 120 x 600 pixels localizado
na barra lateral do blog
Dimensões de 120 x 60 pixels, localizado
na barra lateral do blog

Observação 1: Cada um dos espaços publicitários poderá ser
compartilhado por até três anunciantes.
Observação 2: O tamanho e o tipo do arquivo do banner serão
acordados no fechamento do contrato.

5. PREÇO
O custo total do trabalho está especificado no quadro
seguinte.
QUADRO 2 – PREÇOS DOS PRODUTOS
Mídia Eletrônica

Preço/Mês (R$)

Super Banner Expansível

6.500,00

Full Banner Expansível

5.500,00

Super Banner

4.100,00

Sky Banner Vertical

3.200,00

Banner Botão

2.000,00

Estaremos à disposição para quaisquer esclarecimentos que
se façam necessários.
Atenciosamente,

Pierre Lucena
Contato: (081) 9643-5643
e-mail: pierre@acertodecontas.blog.br

Marco Bahé

