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Quem somos?
Pioneira em publicidade financeira, a Pefran é conhecida há mais de 
quatro décadas no mercado pela seriedade, eficiência, alto padrão 
de perfeição e qualidade.

Atuando nos segmentos de publicações legais, underwriting e 
tombstones, a Pefran alia tradição e tecnologia à inovação e 
criatividade, sustentando um alto nível de satisfação de seus clientes.

Nosso volume de publicações é um importante diferencial na 
negociação dos custos de anúncios junto aos veículos.

Com base ética, a Pefran pauta pela confiança e sigilo para realizar 
seus serviços e fundamenta-se em valores que asseguram um 
trabalho transparente, moderno e ágil.
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Quem somos?
O resultado desta cultura é o reconhecimento dos clientes, da 
concorrência, dos veículos e do CENP – Conselho Executivo das 
Normas-Padrão, órgão regulador das atividades publicitárias.

A Pefran reúne conhecimento técnico e tecnologias avançadas com 
a implantação de novos sistemas de trabalho que contribuem para 
evolução e profissionalização do segmento.

Todo o fluxo de informações entre Pefran/Cliente é feito online, 
gerando maior velocidade e confiabilidade, com servidores 
virtualizados e protegidos.

Todos os trabalhos executados pela Pefran ficam disponíveis em 
nossos sites, facilitando o acesso às informações divulgadas.



QRCode
Fomos a primeira agência de 
publicidade legal a divulgar um 
anúncio que era complementado 
por maiores informações 
hospedadas online, através do 
QRCode, um código que ao ser 
fotografado leva para um website.

Como utilização, tivemos a ideia 
de inserir um QRCode no anúncio 
de IPO que levasse ao prospecto 
na íntegra, e no balanço resumido 
levando às demonstrações 
completas hospedadas online.

WWW.PEFRAN.COM.BR

* Newsletter de divulgação
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Legal Balanços
Você trabalha na contabilidade e precisa 
publicar seus balanços em cumprimento à lei?

A Pefran sente-se honrada em poder proporcionar toda a segurança 
onde altos níveis de responsabilidade, experiência, agilidade e 
competência são exigidos.

Isso faz com que clientes como Bradesco, Tractebel, Hering,   
Duratex, Vicunha, ING, Merrill Lynch, Marfrig e muitos outros nos 
confiem a produção e publicação de seus balanços patrimoniais.

Alguns exemplos de diagramação e layout
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Demonstrações Financeiras
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Demonstrações Financeiras
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Balanços Online
Após a publicação em mídia impressa, o conteúdo 
do balanço gera uma versão online, navegável. 
Notamos que as empresas utilizavam nosso PDF   
para ser baixado no seu site de RI. Preocupados em 
oferecer uma melhor forma para disponibilizar          
o conteúdo e também proporcionar facilidade     
aos seus acionistas, decidimos criar este produto   
que pode ser facilmente encaixado dentro do próprio 
website da empresa.

A utilização de QRCode apontando para estas 
informações online gerou uma procura por balanços 
sintéticos em outros jornais para uma maior 
visibilidade, direcionando para um complemento     
das informações em mídia eletrônica.

>> Acesse: pefran.com.br/mahle
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Legal Atas
Você trabalha no departamento jurídico, 
precisa dar transparência aos atos societários    
e divulgar editais de convocação, atas, fatos 
relevantes ou qualquer outro anúncio em 
cumprimento à lei?

Oferecemos a segurança e a qualidade necessária, divulgando,     
como exige a lei, o dia-a-dia das atividades societárias de empresas 
como Bradesco, Companhia Brasileira de Distribuição, Eternit, Even, 
Vicunha, Klabin, Saraiva, entre outras, em diários oficiais e jornais   
de grande circulação.

Alguns exemplos de atividades societárias
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Atividades Societárias
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Underwriting
Sua empresa está captando recursos no 
mercado de capitais via lançamento de ações, 
debêntures, notas promissórias ou qualquer 
outro título e precisa divulgar a operação 
através de anúncios, prospectos, road-shows, 
cumprindo todas as exigências da CVM?

Participamos de importantes operações de underwriting para os 
principais bancos e corretoras do mercado como Banco do Brasil, 
Santander, Morgan, Bradesco, Itaú BBA, BTG Pactual, entre outros. 
Tudo executado sempre com máxima agilidade, sigilo e 
profissionalismo.

Alguns exemplos de underwriting



Underwriting
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Underwriting
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Tombstones - Anúncios
Você deseja aparecer no mercado para mostrar 
que coordenou uma fusão ou aquisição, 
captação de recursos no exterior, divulgar que 
ganhou algum prêmio ou participou de 
qualquer outro negócio?

Em tombstones, sustentamos uma grande participação com 
anúncios publicados nos principais jornais de economia do país. 
Clientes como Santander, ING, Banif, Bradesco BBI, BTG Pactual e 
JPMorgan divulgam suas operações com a Pefran.

Alguns exemplos de tombstones - anúncios
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Tombstones - Anúncios
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Tombstones - Anúncios
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Tombstones - Acrílicos
Os acrílicos com as principais informações das operações ajudam a 
perpetuar grandes conquistas. Apostando na criatividade, nossa 
equipe propõe formatos e materiais diferenciados que aumentam a 
visibilidade e a forma de transmitir a mensagem dos anúncios.

Alguns exemplos de tombstones - acrílicos
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Tombstones - Acrílicos
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Tombstones - Acrílicos
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Principais Clientes
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Principais Clientes
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Compromissos
Elaborar arte, conforme layout pré-aprovado e revisar texto, responsabilizando-se 
integralmente pela exatidão e qualidade da publicação e eventuais alterações de 
matérias a serem publicadas.

Cumprir e respeitar os prazos pré-estabelecidos pelo cliente, dando prioridade 
máxima para as publicações que necessitarem de urgência.

Diagramar material econômico para o Diário Oficial do Estado e jornais de grande 
circulação, através do melhor aproveitamento do espaço.

Envidar todos os esforços no sentido de obter as melhores condições de       
descontos junto aos veículos, repassando os mesmos, integralmente, à empresa.

Conduzir os serviços de acordo com a respectiva legislação e normas                
aplicáveis, bem como comunicar à empresa, de imediato, toda e qualquer         
alteração que venha a ocorrer.
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Compromissos
Se responsabilizar pela administração, coordenação e supervisão técnica     
dos serviços contratados.

Disponibilizar atendimento da agência para quaisquer dúvidas ou 
informações que se fizerem necessárias.

Prestar assessoria completa na Junta Comercial de São Paulo para a empresa, 
com o arquivamento de suas atas e acompanhamento de todo o processo de 
registro, mediante apenas o reembolso das taxas do DARF e do GARE e na 
obtenção de certidões e outros serviços junto aos órgãos públicos e 
acompanhamento de todo o processo, mediante custas estabelecidas e o 
reembolso das taxas incorridas.

Divulgar em sites todos os anúncios publicados, dentro de uma página 
personalizada, para servir de consulta a qualquer momento.
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Obrigado!
Agradecemos a oportunidade de apresentar nossas soluções e esperamos 
poder participar de futuras consultas.


