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QUEM SOMOS
O Plano Crítico nasceu em 2012, da união de seis blogs que 

ansiavam crescer e atingir maior público. Inicialmente 
pensado como um site de crítica cinematográfica, seu 

desenvolvimento  surpreendente e espontâneo, sempre com 
grande participação dos leitores, levou os criadores a 

abraçar outras áreas de produção artística como televisão, 
quadrinhos, literatura, games e música. 

Pouco depois também vieram as colunas de detalhamento 
de conteúdo nerd, como a Entenda Melhor e outras colunas 

de opinião como Plano Polêmico e Fora de Plano. 
   

Hoje o Plano Crítico é uma referência cultural e mantém uma 
legião de fiéis leitores sempre muito participativos no próprio 

portal e redes sociais. 

Temos cerca de 7.524 artigos publicados entre cinema, TV, 
música, literatura, games, quadrinhos e outros artigos de 

opinião. 

Aqui, nos preocupamos com a integridade e credibilidade 
das informações e com os editores do espaço, 

respeitando a organização do circuito comercial e festivais, 
evitando assim as práticas ilegais incitadas por terceiros.



FAIXA ETÁRIA



CIDADES MAIS RELEVANTES



GÊNERO



ALCANCE DAS REDES 
SOCIAIS

49,3 mil seguidores

3,2 mil seguidores

12,9 mil seguidores



FORMATOS COMERCIAIS



Espaço para anúncio.

Espaço para anúncio.

Espaço para anúncio.

Espaço para 
anúncio.



FORMATO PLUBIEDITORIAL
O Plano Crítico também trabalha com pacotes de matérias no objetivo de solidificar a 

permanência de sua marca na mídia, perfeito para promover o lançamento de filmes em 

suas respectivas semanas de estreias ou eventos. As postagens para o lançamento 

daquele filme podem ser produzidas diariamente, mantendo assim a presença de 

produção por um período a combinar com o representante comercial do site (de 1 

semana a 1 mês).



FUNCIONAMENTO DAS 
PARCERIAS

Sorteios - a empresa disponibilizará produtos ou kits para serem 
sorteados em parceria com o site, gerando mais seguidores para 
as redes sociais da marca. O processo se dará da seguinte forma: 
a empresa arca com o custo do brinde e do frete, e o site ficará 

responsável por toda a divulgação do sorteio. 

Cupons de desconto - a empresa oferecerá um código de 
desconto para os seguidores do site e a cada compra o Plano 
Crítico receberá um valor invertido em compra de produtos da 

loja/marca. 

Divulgação de influência/unboxing - a empresa envia seus 
produtos para que o site faça resenhas, stories, fotos, vídeos, etc. 



Contato: 
www.planocritico.com 

planocritico@gmail.com 
(91) 98092-8310 


