


QUEM SOMOS:

O Observatório da TV é um website de informação e opinião sobre 
televisão, lançado oficialmente em 29 de setembro de 2013.  
Nele, o internauta encontra notícias, críticas, análises, entrevistas 
exclusivas, dados de audiência, colunas especializadas, resumos e 
capítulos das novelas e tudo sobre o mercado televisivo.  
Conteúdo completo, em texto, foto, áudio e vídeo, em um layout 
agradável, de fácil e boa navegabilidade via desktop ou plataformas 
mobile como smartphones e tablets.  
Com liberdade e imparcialidade, o Observatório da TV é um espaço 
independente de discussão e debate sobre tudo o que rola nas emissoras 
de televisão do Brasil e do mundo. Estreias, contratações, demissões, 
programação, novidades, projetos, bastidores. 
No Observatório da TV você fica literalmente por dentro da televisão.



NOSSA MISSÃO:

O Observatório da TV tem a missão de noticiar com agilidade, 
imparcialidade e liberdade tudo o que acontece na televisão. 
Analisar de maneira crítica e objetiva a programação, os projetos 
e o trabalho dos profissionais da TV. Promover o amplo debate 
sobre o mercado televisivo, sempre com respeito e ética, 
seguindo os preceitos do bom jornalismo.



NOSSA VISÃO:

O Observatório da TV visa estar entre os maiores e melhores 
sites de notícias, críticas e conteúdos diversos sobre televisão no 
Brasil. Bem avaliado pelo público e pelo mercado, respeitado 
pelos concorrentes e admirado pelas emissoras e profissionais 
de televisão.



NOSSOS VALORES:

O Observatório da Televisão tem como valores o respeito ao 
público, aos profissionais, aos concorrentes e ao mercado 
televisivo. A valorização da ética, do profissionalismo, da 
imparcialidade e da verdade. Respeito aos direitos humanos, as 
leis e ao bom senso.



O Observatório da Televisão é  
um dos maiores sites de notícias,  
críticas e entrevistas sobre  
televisão do Brasil.

Conta em sua equipe com  
jornalistas, colaboradores e  
colunistas especializados em 
televisão.

Está em contato com as principais  
emissoras de TV aberta  
e paga do Brasil.

Marca presença em coletivas de  
imprensa e lançamentos de 
programas e contratações.

Membro da APCA  
(Associação Paulista de Críticos de 
Arte). 
Parceiro do portal UOL 



6 milhões
Média de visitas  
únicas por mês

Média de pageviews  
por mês.

200 mil
Média de acessos  

por dia

12 milhões

2:00 minutos
Tempo médio de  

permanência no site.

2 páginas
Média de páginas  

acessadas por 
visitante.



10%
Via Desktops 
e notebook

90%
Via Smartphones 
e Tablets



Brasil 
97,76%

EUA 
0,67%

Portugal 
0,36%

Reino Unido 
0,08%

Moçambique 
0,09%



PERFIL do PÚBLICO:

Brasileiros 
96%

Falam 
Português / BR 
94,78%

Belo Horizonte 
3,53%
São Paulo 
14,53%

Rio de Janeiro 
6,86%



PERFIL do PÚBLICO:



PERFIL do PÚBLICO:

Mulher

Homem

33,3%

66,7%



OS VISITANTES DO  
OBSERVATÓRIO DA TV SÃO:

●  Ávidos leitores de notícias sobre arte, cultura e entretenimento; 
●  Amantes de cinema, música e televisão; 
●  Compradores em potencial de produtos e serviços; 
●  Consumidores vorazes de roupas, calçados e acessórios; 
●  Apaixonados por viagens, produtos eletrônicos, moda e beleza.



REDES SOCIAIS

Facebook - 200 mil seguidores 
Facebook.com/ObservatorioDaTelevisao/

Youtube – 2.4 milhões de views 
youtube.com/ObservatorioDaTelevisao/



REDES SOCIAIS

Twitter - +12 mil seguidores 
Twitter.com/TVObservatorio

Instagram - +16 mil seguidores 
Instagram.com/Observatoriodatelevisao   



Participamos eventualmente de 
programas de TV como: 

● Roda de Fofoca na A Tarde é Sua 
com Sônia Abrão a RedeTV!; 
● Tudo Posso, na Rede Família; 
● De Bem Com a Vida, na Rede 
Gospel; 
● Por Você, na NET; 
● Você na TV, na RedeTV!



  

FORMATOS DE 
PUBLICIDADE

Branded Content:
Produção de conteúdo em parceria com o 
cliente para promover uma marca, produto, 
ou serviço, com o objetivo de entreter e 
divertir o público.

*Todos os conteúdos 
são divulgados nas 
redes sociais e 
permanecem por 
período indefinido no 
site.



  

FORMATOS DE 
PUBLICIDADE

Publieditorial:
Publicação de texto jornalístico, informativo, 
enviado pronto pelo cliente, ou criado pela 
redação, relacionado a marca, produto, ou 
serviço, com ou sem links, à critério do 
anunciante.

*Todos os 
publieditoriais são 
divulgados nas redes 
sociais e permanecem 
por período indefinido 
no site.



  

FORMATOS DE 
PUBLICIDADE

Release 
Publicação paga de release, enviado pronto 
pelo cliente. As publicações podem ser 
avulsas ou pacotes mensais.

*Os releases devem 
ser coerentes com o 
conteúdo e linha 
editorial e formatados 
nas regras do site.



  

FORMATOS DE 
PUBLICIDADE

Hiperlink
Inserção de hiperlink em texto já publicado 
no site, escolhido a critério do cliente.

*Os hiperlinks 
encaminham  
o leitor para o site  
do cliente.



  

FORMATOS DE 
PUBLICIDADE

Redes Sociais
Publicação de post e/ou story 
patrocinado no Facebook, 
Instagram e Twitter.

Lives
Parcerias pagas para promoções e 
merchandising em vídeos ao vivo 
nas redes sociais ou Youtube.



  

FORMATOS DE 
PUBLICIDADE

Audiovisual
Inserção publicitária (banner, 
merchandising) em vídeos do 
canal no Youtube.

Inserção publ ic i tár ia (spot , 
citação) em áudios de Podcasts.



  

FORMATOS DE 
PUBLICIDADE

Envelopamento
Veiculação de publicidade única 
na home, em uma página, ou 
publicação, todos os banners e 
background.

Background
Veiculação de publicidade em formato 
background (banner que ocupa todo o fundo 
da página do site) na home e em todas as 
páginas e publicações.



  

FORMATOS DE 
PUBLICIDADE

Banners
TIPOS POSIÇÕES MEDIDAS

Retângulo rodapé fixo HOME, POST e PAGE (728x90) 
Arranha céu HOME, POST e PAGE (300×600) 

Retângulo médio HOME, POST e PAGE (728×90) 

Quadrado HOME, POST e PAGE (300×250) 

Retângulo maior HOME, POST e PAGE (970x250)

Retângulo menor MOBILE (300x50)



Estamos abertos a propostas de parcerias e permutas

(11) 99550-8151 (11) 96943-8151 

marketing@grupoobservatorio.com.br 

observatoriodatv.uol.com.br

Mais informações, esclarecimentos e valores, entre em contato:




