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Olá,

Este guia tem como objetivo mostrar de forma 
rápida e prática como navegar no portal no modo 
administrativo. Por trás daquele site bonitão existem 
algumas regras que precisam ser respeitadas para que 
funcione perfeitamente. 

Ao longo do tempo outras funções serão inseridas no 
nosso portal e novas dúvidas podem surgir, por isso 
este documento pode sofrer algumas atualizações. 
Fique ligado que a versão final do guia sempre estará 
salva neste local.
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O que preciso saber antes?

Você sabe o que é SEO?

O SEO (Search Engine Optimization) basicamente é um conjunto de regras 
que visam aumentar a quantidade de acessos de um determinado site, 
facilita a geração de relatórios de métricas, melhora a posição da página 
nas pesquisas realizadas nos buscadores, principalmente no Google, e 
ajuda a determinar quais estratégias serão adotadas pela equipe de social 
media em novas ações, melhorias do site ou novos projetos.

Por que tenho que seguir os padrões?

Além dos benefícios já citados, nosso conteúdo passa a ser referência nos 
assuntos publicados, temos maior visibilidade no mercado, batemos a 
nossa meta e todos ficam muito mais felizes com o dinheirinho extra do 
bônus todo ano, não é mesmo?
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Como posso ajudar?

O portal é gerido por várias pessoas. Imagine o trânsito da cidade de 
São Paulo sem nenhuma sinalização, placa, faixa e semáforo. Não 
seria nada fácil transitar. Essa é a mesma ideia do portal: para que 
várias pessoas possam atuar ao mesmo tempo, é necessário que 
sigamos alguns padrões; renomear uma imagem ou arquivo, por 
exemplo, pode parecer simples, mas requer atenção especial. 

Digamos que você precisa subir o novo “Edital dos Exames de 
Certificação Profissional ANBIMA Série 10 (CPA-10), série 20 (CPA-
20), atualização CPA-10 e atualização CPA-20”, o arquivo pode 
ser renomeado da forma mais simples 
possível “D.04.14.35-edital-exame-
online”, por exemplo, não foi utilizado 
nenhum espaço e caractere especial. 
Cada arquivo e imagem hospedada gera 
um link individual e, dependendo de 
como serão renomeados, influenciam no 
link final. 

?

?
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As melhores práticas para renomear um arquivo:

O que usar

Hífen ou underline  
entre os espaços  

nos nomes dos arquivos

Caracteres especiais

Espaço entre as palavras

Palavras acentudas

A letra “ç”

O que não usar

Link do edital publicado com espaços e caracteres especiais no nome:

http://www.anbima.com.br/data/files/A6/C1/B6/A7/D1723610083F223678A80AC2/D.04.14.35%20-%20
edital%20para%20Exame%20Online.pdf  

Link do edital sem espaço e caracteres especiais no nome:

http://www.anbima.com.br/data/files/A6/C1/B6/A7/D1723610083F223678A80AC2/D.04.14.35-edital-
exame-online.pdf

Tenho certeza de que no segundo link ficou muito mais fácil de entender a 
que se refere o documento.
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Sabia que temos manual que pode ajudar no seu dia a dia? 
Caixa-alta ou baixa, numeral, abreviações e muito mais você 
pode acompanhar no nosso manual de redação.

Para as imagens, o problema vai muito além. Quantas vezes você 
tentou acessar um conteúdo pelo seu celular e demorou uma 
eternidade para carregar? Se não desistiu de visualizar a página, 
provavelmente ficou atualizando ou esperou vários segundos 
para que ela carregasse, não é mesmo? A lentidão se dá por vários 
fatores e um deles pode ser o tamanho das imagens utilizadas no 
conteúdo. Se uma imagem estiver em tamanho e peso muito além 
do necessário para visualizar a página, além de resultar em um 
acesso lento, sobrecarrega a ferramenta que hospeda o site.

https://anbima.sharepoint.com/PoliticaseManuais/Manual%20de%20Redacao%20ANBIMA.pdf
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Logando no portal

Para acessar o portal no modo administrativo, existem duas formas bem 
simples:

I. Via link direto: http://www.anbima.com.br/login.jsp

II. Acessar qualquer página do portal e pressionar “F2”

Após inserir usuário e senha, você será levado ao modo administrativo. O 
lado esquerdo é o esqueleto do portal dividido de forma hierárquica. Cada 
usuário terá acesso ao seu conteúdo específico.

Caso ainda não tenha usuário/senha, ou queira liberar uma nova área do portal,  
acionar a equipe de marketing pelo e-mail sites@anbima.com.br 

http://www.anbima.com.br/login.jsp
mailto:sites@anbima.com.br
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O que você precisa fazer no portal?

Subir um documento novo

Todos os documentos estão organizados em uma biblioteca universal 
do portal, com exceção das nossas publicações técnicas, que têm suas 
páginas individuais. Para subir o documento é bem simples:

I. Do lado esquerdo, navegar até biblioteca de documentos » 
administração de bibliotecas de documentos;

II. Na tela que surgir, clicar no botão adicionar;

III. A próxima tela é muito importante para que o documento apareça 
no lugar correto. Os campos com asterisco são de preenchimento 
obrigatório. No exemplo a seguir subiremos um arquivo que refletirá na 
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página de certificações. Insira o título do documento, a área principal 
a que ele se refere, escolha o formato e clique no botão selecionar do 
campo arquivo.

IV. Na tela seguinte, clique no botão adicionar. Uma outra janela se 
abrirá, clique em escolher arquivos ou arraste o documento para a 
área apresentada. Insira um título no documento e dê ok. Busque o 
documento na lista e clique em selecionar.

V. No campo tipo de documento, selecione qual se aplica ao seu 
arquivo. Caso seja um documento específico de algum mercado, 
selecione o campo mercados ou deixe apenas “não se aplica”.
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VI. Caso queira agendar a publicação, selecione a data no box 
agendamento. Em idiomas deixe em português (se for um documento 
internacional que deva ficar apenas na página em inglês/espanhol, 
selecione o idioma que se aplica). No box tags, especifique uma ou 
mais para que o documento reflita na página correta. Clique na lista do 
campo alterar estado para aprovado e clique em ok.

Retirar um documento do portal

I. Acesse a biblioteca de documentos, pesquise pelo documento no 
campo filtrar; a melhor forma é buscar pelo título do documento. Clique 
em editar;

II. Ao abrir a nova janela, clique na lista do campo alterar estado e 
selecione arquivar. Clique em ok.

Atualizar o documento

I. Acesse a biblioteca de documentos, pesquise pelo documento no 
campo filtrar; a melhor forma é buscar pelo título do documento. Clique 
em editar;

Não exclua os documentos. Sempre que precisar retirar um documento do 
site, apenas arquive o material.
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II. No campo arquivo, clique no botão selecionar;

III. Clique no campo filtrar, insira o título do documento que busca e 
clique em filtrar novamente. Ao exibir o documento, clique em editar; 

IV. Clique em enviar arquivo » cancelar envio de arquivo » escolher 
arquivo e busque pelo arquivo salvo em seu computador.

Deixar o documento disponível em novas páginas 

I. Acesse a biblioteca de documentos, pesquise pelo documento no 
campo filtrar; a melhor forma é buscar pelo título do documento. Clique 
em editar;

É obrigatório que o documento tenha o mesmo nome e formato do arquivo 
antigo, caso tenha; um hífen ou caractere diferente, o link que já existe será 

alterado e pode gerar problemas em e-mails, sistemas ou páginas que já 
tenham o material para acesso.
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II. Vá no box tags e especifique quais tags você precisa para que o 
documento reflita na página que deseja.

Publicar uma pauta

I. Do lado esquerdo, no box navegação, acessar Áreas » Representar » 
Comitês, selecionar o comitê;

II. Passar o mouse sobre o nome do comitê que surgiu na nova janela e 
clicar em temas em pauta;
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III. Clicar em adicionar. Inserir o título conforme o padrão e o conteúdo 
da pauta no campo descrição.

Publicações técnicas

I. Neste exemplo publicaremos o boletim de fundos de investimento;

II. Do lado esquerdo, no box navegação, acessar Áreas » Informar » 
Relatórios, selecionar o mercado e a publicação;
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III. Clicar em adicionar. Preencher com o título do boletim, a descrição, 
a área principal; no campo arquivo, inserir o anexo que acompanha 
a publicação, data, mercado que se aplica. No campo alterar estado, 
selecionar aprovar e clicar no botão ok.

Programar a postagem de um arquivo

Basta realizar todo o processo do item anterior, e no box agendamento 
inserir no campo de, a partir de quando deseja que o conteúdo seja 
exibido.

Caso o documento tenha que ficar em um período específico, basta inserir 
no campo até a data que deseja que seu arquivo seja exibido. Após esse 
prazo, ele não será excluído, mas arquivado.



Ficou com alguma dúvida ou tem sugestões? Preencha 
o formulário abaixo  nos envie, fique à vontade para nos 

acionar quando precisar!

;) 

Nome

Área

Dúvida/Sugestão
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