


Os fatos que movimentam o cenário 
político no Brasil e os impactos das 
decisões em seus negócios e suas regiões. 

Líder na distribuição de informações em tempo real e 
provedora de soluções eletrônicas para os mercados 
profissionais, a Agência Estado possui consolidada liderança 
através do produto Broadcast, disseminando o melhor da 
informação financeira no País.

Agora, o Broadcast Político atende à demanda por 
informações sobre os mais importantes temas que 
influenciam o futuro do Brasil, 24 horas por dia, sete dias por 
semana, cobrindo os bastidores do Executivo, Legislativo e 
Judiciário, além de assuntos de interesse político. 

Broadcast Político é a sua fonte de informação em tempo 
real, combinando em um único lugar os fatos e decisões que 
impactam o futuro do Brasil. 

Otimize o seu tempo, eliminando múltiplas fontes  
e obtenha a informação relevante que você necessita  
para tomar decisões assertivas. 

O primeirO serviçO em tempO real 
dedicadO à cObertura pOlítica

O pOder em tempO real

   análises sobre as pautas discutidas 
pelo Governo

   comentários e análises de colunistas 
da Agência Estado e Estadão

   vídeos com entrevistas e 
reportagens com os principais 
líderes do cenário político

   comentários de cientistas políticos 
que analisam e antecipam as 
tendências do cenário

   radar da imprensa 

   parceria exclusiva com o Portal 
Migalhas – fatos jurídicos do Brasil

   decisões da Justiça e a opinião dos 
representantes mais importantes do 
Sistema Judiciário brasileiro

MAXIMIZE O SEU  TEMPO
Broadcast Político, o ajuda monitorar os bastidores 
das três esferas do Poder em tempo real, 
dispensando múltiplas fontes de informação. 
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a iNFOrmaçÃO Que vOcÊ precisa  
em tempO real, em QualQuer luGar

Notícias em  
tempo real

TOP News - Seleção das notícias 
mais relevantes do momento

TOME SUAS DECISÕES
Informações relevantes  que você precisa, 
em um único lugar,  para que sua tomada 
de decisão seja mais rápida e precisa.

Principais indicadores
financeiros e cotações

AE CHAT
Serviço de mensagens 
instantâneas em 
ambiente seguro

EXCLUSIVIDADE
Notícias exclusivas 
sobre os cenários 
que  impactam o 
futuro do Brasil. 

AE TV - economia,
política e agronegócios



Grande São Paulo: 11 3856-3500  
Outras localidades: 0800-011-3000 

www.ae.com.br/faleconosco
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/broadcastpolitico

@broadpolitico

Jornalistas especializados e economistas 
produzindo as notícias que você precisa para 
tomar suas decisões. 
Informação integrada em uma plataforma 
web, intuitiva e de fácil acesso. 
 

Assine agora e acesse as informações que 
movimentam o cenário político no Brasil. 

O pOder em tempO real 
24 HOras pOr dia

7 dias pOr semaNa

Faça o download do aplicativo 
na AppStore ou PlayStore, 
procurando por Broadcast 
Político e pelo ícone ao lado.

Disponível para 

www.broadcastpolitico.com.br


