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Sobre o RCB

O Ranking de Clubes Brasileiros (RCB), como o próprio nome sugere, é um site sobre a história e 

a classificação do futebol brasileiro.

Elaborado pelo jornalista Felipe Virolli a partir de pesquisas, análises, cálculos e considerações 

matemáticas, o RCB tem como objetivo retratar a história do futebol brasileiro de maneira justa e 

coerente com a realidade dos fatos.

Aliás, trata-se da única publicação do tipo que explica detalhadamente seu sistema de pontuação e 

eventuais polêmicas históricas sobre todos os torneios oficiais catalogados. 
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Por que anunciar?

- Site de conteúdo e referência no meio futebolístico;

- Maior página do mundo sobre rankings e história do futebol no Facebook;

- Ritmo crescente de novos visitantes e seguidores;

- Público diferenciado, formado por leitores que buscam informações precisas e com qualidade;

- Crescimento constante do número de pageviews e de visitantes únicos;

- Valores de publicidade muito atrativos para quem deseja divulgar blogs, sites ou empresas;

- Visibilidade garantida do seu anúncio: todos os banners são disponibilizados em locais estratégicos 

(de destaque) nas páginas do site;

- Elaboração e desenvolvimento artístico do seu banner (caso você não tenha) sem custo adicional;
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+550.000
PAGEVIEWS/ANO

+300.000
VISITANTES/ANO

00:01:30
TEMPO MÉDIO/VISITA

Período considerado: Média anual 

dos últimos três anos (2016 a 2018)

Fonte: Google Analytics

Estatísticas

Produzido pela BRZK – Agência Brazuka



+60.000

+30.000

00:02:10

PAGEVIEWS/MÊS

VISITANTES/MÊS

TEMPO MÉDIO/VISITA

Perfil dos Visitantes

Homens: 85%

Mulheres: 15%

25-34 anos: 39%

18-24 anos: 28%

35-44 anos: 18%

45-54 anos: 9%

55-64 anos: 5%

65 anos +:   1%
Fonte: Google Analytics

+80.000
FÃS NO FACEBOOK
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MAIOR PÁGINA DO 

MUNDO DA CATEGORIA



São Paulo                                     40%                              

Minas Gerais                                 10%                              

Rio de Janeiro                               10%                              

Paraná                                            6%                              

Bahia                                               5%                              

Rio Grande do Sul                           5%                              

+90%
VISITAS RECEBIDAS  

DO BRASIL

+100
PAÍSES ALCANÇADOS

Estados com mais audiência no Brasil.

Fonte: Google Analytics
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Formatos e Preços

Tamanhos dos banners:

- Super: 728x90 pixels (topo das páginas);

- Quadrado: 300x250 pixels (área central das páginas);

- Mini: 245x45 pixels (topo das páginas);

- Selo: 100x100 pixels (rodapé das páginas);

Super Banner

Banner

Quadrado

Mini Banner

Selo

O layout do RCB permite a colocação de banners nesses formatos 

em qualquer página do site.
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Formatos e Preços

Preços e pacotes para 10 páginas:

- Super10: 1 banner de 728x90 pixels no topo de cada página (10 no total) por apenas R$ 250,00/mês.

- Quad10: 1 banner de 300x250 pixels na área central de cada página (10 no total) por apenas R$ 240,00/mês.

- Mini10: 1 banner de 245x45 pixels no topo de cada página (10 no total) por apenas R$ 200,00/mês.

Preços e pacotes para 5 páginas:

- Super5: 1 banner de 728x90 pixels no topo de cada página (5 no total) por apenas R$ 210,00/mês.

- Quad5: 1 banner de 300x250 pixels na área central de cada página (5 no total) por apenas R$ 200,00/mês.

- Mini5: 1 banner de 245x45 pixels no topo de cada página (5 no total) por apenas R$ 180,00/mês.

Preços e pacotes para 3 páginas:

- Super3: 1 banner de 728x90 pixels no topo de cada página (3 no total) por apenas R$ 170,00/mês.

- Quad3: 1 banner de 300x250 pixels na área central de cada página (3 no total) por apenas R$ 160,00/mês.

- Mini3: 1 banner de 245x45 pixels no topo de cada página (3 no total) por apenas R$ 140,00/mês.
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Formatos e Preços

Anúncios individuais:

- Super Banner de 728x90 pixels no topo da página: R$ 110,00/mês (cada banner).

- Banner Quadrado de 300x250 pixels na área central da página: R$ 100,00/mês (cada banner).

- Mini Banner de 245x45 pixels no topo da página: R$ 90,00/mês (cada banner).

- Selo de 100x100 pixels no rodapé da página: R$ 50,00/mês (cada banner).

Informações importantes:

- Período mínimo do acordo de publicidade: 3 meses, pago antecipadamente em parcela única.

- Renovações posteriores sem ajuste nos valores até o anúncio completar 12 meses.

- Caso o acordo inicial seja firmado por seis meses ou um ano, oferecemos 5% e 10% de desconto, 

respectivamente (ambos os pagamentos também de forma antecipada, e em parcela única).

- Empresas ou sites de apostas: considerar o dobro dos valores apresentados neste Mídia Kit.

- O RCB não aceita publieditoriais/guest posts.



+60.000+30.000

00:02:10
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Anunciantes

Junte-se a nós!

contato@brzk.com.br
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