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Oiiiiee !!!!

Oiê!!!  
Estou muito feliz  
em ter você como 

parceiro!



Catia Fonseca
A pessoa por trás da marca

Com 24 anos de carreira, a apresentadora do Melhor da Tarde da TV Bandeirantes é uma 
das mais carismáticas e respeitadas apresentadoras da TV brasileira.  

Sua credibilidade e reputação, construídas com muito trabalho, são observadas em uma 
trajetória de sucesso e reconhecimento do público. 

Desde 2015, Catia investe também nas redes sociais. Seu canal no YouTube é uma forma 
de estreitar o relacionamento com seus fãs e contar um pouco sobre seu dia-a-dia e suas 
paixões: viajar, cozinhar e estar entre amigos. 

Em 2017 Catia lançou o seu Portal TV CATIA FONSECA fortalecendo sua presença digital, 
trazendo para o público assuntos relevantes e convidados interessantes para falar dos 
mais diversos assuntos, dando dicas valiosas nas áreas de: Culinária, Saúde, Bem Estar, 
Vida Saudável, Moda, Beleza, Entretenimento, Lazer, Viagens, PET’s, Faça você mesmo, 
Mundo dos Famosos e Astral. 

Por essa grande influência e credibilidade, o Portal TV CATIA FONSECA tem se 

firmado a cada dia, como uma forte ferramenta de divulgação para as ações de 

marketing digital, tendo vários formatos comercializados, promovendo assim, um 

leque de opções que tem se tornado um dos melhores custos benefícios do 

mercado, com uma base grande de público fidelizado. 



Revista

Conteudo 
Exclusivo

Uma Proposta diferente
Opções ilimitadas



Redes Sociais - Catia Fonseca
Amplitude de Impacto

+ 308 mil fãs
+ 18 mil alcance médio por publicação
Engajamento orgânico de 7% a 12%
   

88% do total 12% do total
68% é +35  6,7% é +35

+ 277 mil inscritos
+ 12,7 milhões de views no canal
   

76% do total 24% do total

+ 86 mil seguidores
63% entre 25 e 44 anos

70% do total  30% do total

+ 613 mil seguidores
+18 mil views em Stories
6 a 25 mil likes por postagem

80% do total 20% do total
61% é +35 45% é +35



A	credibilidade	da	Catia	na	Tv	também	está	presente	nas	mídias	sociais,	principalmente	no	seu	canal	do	
Youtube,	onde	Catia	estreita	o	relacionamento	com	seus	fãs	e	conta	um	pouco	sobre	seu	dia-a-dia	e	suas	
paixões:	cozinhar,	viajar	e	estar	entre	amigos.	

Com	mais	de	277	mil	 inscritos	no	seu	Canal	do	Youtube	e	com	mais	de	12,7	milhões	de	views	no	Canal,	
Catia	tem	solidiIicado	a	cada	dia	sua	credibilidade	também	nas	mídias	sociais,	transformando-se	também	
em	uma	 inIluenciadora	digital	 relevante	no	mercado	brasileiro,	 com	parcerias	 com	as	mais	 importantes	
marcas	de	diversos	segmentos	como:	Culinária,	Viagens,	Saúde,	Bem	Estar,	entre	outros. 

Sua	 grande	 vantagem	 como	 inIluenciadora	 digital	 é	 levar	 para	 esse	mundo	 digital,	 sua	 expertise	 como	
“rainha	 do	 merchan”,	 como	 é	 conhecida	 no	 mercado,	 impactando	 diretamente	 de	 forma	 relevante	 os	
resultados	das	ações	digitais	dos	clientes. 

YOUTUBE CATIA FONSECA



Youtube Catia Fonseca
Amplitude de Impacto

Overview 

+ 277 mil inscritos
+ 12,7 milhões de views no canal
+ de 45 mil compartilhamentos de jan/18 a jan/19
+ de 4 mil comentários de jan/18 a jan/19
Conteúdos inéditos semanalmente

76% do total

24% do total

Idade
13 a 17 anos - 1,5%
18 a 24 anos - 12%
25 a 34 anos - 29%
35 a 44 anos - 23%
45 a 54 anos - 16%
55 a 64 anos - 12%
A partir de 65 anos - 6,7%

Acesso

Mobile - 80%
Computador - 10%
Tablet - 4,6%
TV - 5,4%
Console de jogos - 0,3%



TV Catia Fonseca

Queremos que a sua marca esteja sempre bem posicionada, 

oferecendo sempre - independente do formato escolhido -  

uma excelente divulgação da marca e exposição de conteúdos 

estratégicos para ajudar no seu negócio. 

PORTAL



O Portal
Tv Catia Fonseca
O	Intuito	do	TV	CATIA	FONSECA	é	estreitar	ainda	mais	o	relacionamento	com	seus	fãs,	trazendo	para	o	
público	assuntos	relevantes	e	convidados	 interessantes	para	falar	dos	mais	diversos	assuntos,	dando	
dicas	valiosas	nas	áreas	de:	Culinária,	Saúde,	Bem	Estar,	Vida	Saudável,	Moda,	Beleza,	Entretenimento,	
Lazer,	Viagens,	PET’s,	Faça	você	mesmo,	Mundo	dos	Famosos	e	Astral.	

Atualmente	 o	 Portal	TV	 CATIA	 FONSECA	 tem	mais	 de	 4,8	milhões	 de	 pageviews,	 com	mais	 de	 1,1	
milhões	de	usuários,	sendo	beneIiciados	com	conteúdos	relevantes	e	gratuitos,	promovendo	a	cultura	e	
o	bem	estar	para	todos.	

Por	 essa	 grande	 inIluência	 e	 credibilidade,	 o	Portal	TV	CATIA	FONSECA	 tem	 se	 Iirmado	a	 cada	dia,	
como	uma	 forte	 ferramenta	de	divulgação	para	as	ações	de	marketing	digital,	 tendo	vários	 formatos	
comercializados	 que	 vão	 desde	 os	 banners	 de	 publicidade,	 pop-up’s,	 pré-roll	 e	 pós-roll,	 além	 de	
branded	 content	 e	muitos	 outros	 formatos	 personalizados,	 promovendo	 assim,	 um	 leque	 de	 opções	
que	tem	se	tornado	um	dos	melhores	custos	beneIícios	do	mercado,	com	uma	base	grande	de	público	
Iidelizado.	



O Portal
Amplitude de Impacto - Periodo: jan/18 a jan/19

Overview 

+ de 4,8 milhões de pageviews 
+ de 1,1 milhões de users 
de 10 mil a 20 mil views por dia 
Taxa de rejeição: 41% 
Média de 02:15 min por sessão 
Média de 2,61 páginas visitadas por sessão

87,8% do total

12,2% do total

Idade 
18 a 24 anos - 5,07%
25 a 34 anos - 19%
35 a 44 anos - 19,79%
45 a 54 anos - 17,26%
55 a 64 anos - 23,15%
65+ anos - 15,74%

Novos visitantes - 58,4%
Retorno de visitantes - 41,6%

Acesso
Mobile - 77,89%
Computador - 19,34%
Tablet - 2,77%



O Portal
Amplitude de Impacto - Período: jan/18 a jan/19

Overview 

Regiões 

65,40% - São Paulo 
6,43% - Rio de Janeiro 
5,80% - Minas Gerais 
3,21% - Paraná 
2,40% - Rio Grande do Sul 
2,33% - Bahia 
2,15% - Santa Catarina 
1,77% - Ceará 
1,54% - Pernambuco 
1,27% - Goiás 

Outros estados menos de  
1% das visitas cada

Origem do tráfego 

Social - 28,06%
Referência - 26,52%
Orgânico - 26,95%
Tráfego direto - 16,11%



Quem já é parceiro
Clientes



Vamos tomar 

um cafe e fechar 


parcer ia?
FABRICIO M. REIS  

Tel.: (11) 94157-7981 / 4210-0882 
fabricio@tvcatiafonseca.com.br


