


BEM-VINDOS

Es s a  é  a  a pre s e n ta ç ã o  do  

SPFC  Not í c i as ,  d e s d e  

s ua  f und a ç ã o ,  a t é  ho j e .

Co nhe ç a  no s s a  h i s tó r i a ,  

no s s a s  i d e i a s  e  m u i t o  m a i s .



NOSSA HISTÓRIA
Fundada no dia 16 de novembro de 2014, 

Rodrigo Alcântara e Rodrigo Bueno criaram a 

página com o intuito de informar, entreter e 

divertir o torcedor tricolor.

Os dois são-paulinos juntaram o amor pelo 

clube, com o sentimento de ter seu próprio 

canal de comunicação e fundaram o SPFC 

Notícias.

Bueno se ocupou da parte técnica, enquanto 

Alcântara era e segue sendo o responsável 

pelos conteúdos criados.



QUEM SOMOS
Hoje a equipe conta com duas pessoas que 

escrevem diariamente: os jornalistas 

Rodrigo Alcântara e Natália Milreu. 

Além deles, Bueno segue nos bastidores da 

página. Publicidade e TI. 



NOSSO TIME

NATÁLIA MILREURODRIGO ALCÂNTARA

Jornalista e publicitário, com  
uma cobertura de Copa do 

Mundo e experiência no exterior.

Jornalista, com experiência em 
assessoria de imprensa. Trabalha 

com mídias sociais há 5 anos.



O SITE
Nosso site, contém alguns 

quadros especiais que fazem com 

que os torcedores conheçam um 

pouco mais sobre a história do 

clube, e para aqueles que já 

sabem de tudo de cor e salteado, 

é uma forma de relembrar 

grandes ídolos e momentos do 

Tricolor.



DIA A DIA
Além disso, escrevemos notícias 

atualizadas diariamente, fazemos 

enquetes para distrair o torcedor, 

onde eles possam expôr sua opinião 

sobre determinado assunto. 

Também criamos rankings com temas 

diversos e postamos nas redes 

sociais os aniversariantes do dia e 

dados históricos. 



NOSSOS NÚMEROS

2014 / 2020
Usuários: 3.629,039

Sessões: 10.274,319

Page Views: 12.087,253

Visualizações: 10.995,683
www.spfcnoticias.com

Dados atualizados em 31/03/2020



NOSSOS NÚMEROS

2019
Usuários: 1.346.998 (média: 112.249)

Sessões: 4.003.935 (média: 333.661)

Page Views: 4.626.268 (média: 385.522)

Visualizações: 4.163.002 (média: 348.583)

www.spfcnoticias.com

Dados atualizados em 31/03/2020



NOSSOS NÚMEROS

2020
Usuários: 433.218 (média: 144.406)

Sessões: 1.100.244 (média: 366.748)

Page Views: 1.389.445 (média: 463.148)

Visualizações: 1.147.393 (média: 382.464)

www.spfcnoticias.com

Dados atualizados em 31/03/2020



NOSSOS NÚMEROS

2020
Público. Faixa Etária - Gênero

Dados atualizados em 31/03/2020
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NOSSOS NÚMEROS

 Mais de 1 mi alcance no último mês

 Mais de 415 mil de alcance de 

publicação na última semana

 Mais de 162 mil curtidas

 Mais de 172 mil seguidores

Horário pico post: 08-10 / 14-18h

Dados atualizados em 31/03/2020



NOSSOS NÚMEROS

2020
Público. Faixa Etária - Gênero

Dados atualizados em 31/03/2020
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NOSSOS NÚMEROS

 Mais de 71 mil seguidores 

Mais de 63 mil visitas na última 

semana

 Mais de 330 mil impressões na 

última semana

Horário pico post: 18 – 21h

Dados atualizados em 05/11/2019



NOSSOS NÚMEROS

2020
Público. Faixa Etária - Gênero

Dados atualizados em 31/03/2020
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HERZ ART

NOSSOS PARCEIROS



QUEM JÁ ANUNCIOU CONOSCO



DIVULGAÇÃO

 Logo inserido em post 

promocional e nas redes sociais 

Opção de banner no site (página 

principal + notícias



DIVULGAÇÃO

 Logo inserido em post 

promocional e nas redes sociais 

 Opção de banner no site (página 

principal + notícias



https://www.facebook.com/spfcnoticias01/

CONTATO

https://www.instagram.com/spfcnoticias_01/

midias@spfcnoticias.com

http://www.spfcnoticias.com/

+55 11 9 9862-2304

https://www.facebook.com/spfcnoticias01/
https://www.instagram.com/spfcnoticias_01/
mailto:midias@spfcnoticias.com
http://www.spfcnoticias.com/


OBRIGADO!


