




 
A maior do 

Brasil  

 
Líder em todas as faixas etárias, 

incluindo maior penetração entre 
os torcedores mais jovens, o que 
garante ao Flamengo continuar 
sendo o clube mais popular do 

país. 
 
 

 
Líder em todas as 

classes sociais. 
 
 





 
 
 
O objetivo deste projeto é eternizar a 
paixão do torcedor Rubro-Negro em 
um livro personalizado que conta a 
história do Flamengo sob a ótica da 
torcida. 
 
Os títulos, as vitórias, os obstáculos e a 
participação da torcida. 
 
 



O projeto conta a história do Flamengo junto 
com seus torcedores. As páginas podem ser 
personificadas com fotos e histórias dos 
torcedores. 
 
Um livro personalizado com lançamento de 
uma exposição interativa do acervo O GLOBO,  
com fotos, textos pessoais e evento de 
lançamento para autógrafos. 
 
Publicidade nativa com galeria de fotos, 
entrevistas e depoimentos 

*O projeto é realizado a partir da curadoria da Agência O Globo, textos de abertura e legendas, pesquisa iconográfica, 
digitalização, seleção e tratamento das imagens, coordenação, projeto gráfico, criação, construção, execução de cenografia. 



 
 
Os torcedores poderão fazer a 
edição do livro através de um site 
próprio do projeto. 
 
 
 
*Valor Sugerido:  
 
139 à vista + taxa de entrega ou 12x de 
11,90 e 20% de desconto para a base 
sócio torcedores. 



O PROJETO 
PASSO A PASSO DO LIVRO DAS 
PAIXÕES 
 

Simular o passo a passo do livro com  telas do livro 
com conteúdo, telas do livro para serem 
preenchidas pelo usuário e telas do livro já 
persoonalizadas com fotos e texto do usuário. 
Ex: Torcedor no marcacanã com amigos 
Primeira vez do filho vendo flamengo 
Gerações de flamenguistas da mesma família 
justos no jogo, etc 

 
 
Possibilidade 
de 
customização 
de fotos 

 
 
Possibilidade 
de 
customização 
de textos 



 
 
 

As páginas podem ser 
personificadas com fotos e 
histórias especiais. 
 
O projeto conta com história do 
Flamengo e do torcedor fazendo 
parte do livro. 

 
 



27.4 Milhões 
VISITANTES ÚNICOS 

150.3 Milhões 
PÁGINAS VISTAS/MÊS 

3 min 06s 
TEMPO ONLINE 

Fonte: Google Analytics_Janeiro/2017 



Fonte: Google Analytics_Janeiro/2017 

31.3 Milhões 
VISITANTES ÚNICOS 

139.9 Milhões 
PÁGINAS VISTAS/MÊS 

2 min 11s 
TEMPO ONLINE 



18 milhões 
de imagens 

10 mil 
infográficos 

11 milhões de 
artigos e  

reportagens 

Colunistas 
renomados 

2 milhões de 
páginas 

+ de 600 
vídeos 

Um dos maiores acervos de conteúdo do Brasil 

Mercado Anunciante: 
(21) 2534-5656 

Área de Fotos: 
(21) 2534-5568 / 5777 

E-mail: 
fotos@oglobo.com.br 

Site: 
www.agenciaoglobo.com.br 
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