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A Rede Coxa nasceu em 2013 e cresceu tanto que se 
tornou o maior canal de torcedores coxas-brancas e uma 
das principais fontes de informação sobre o Coritiba na 
Internet.

A equipe é composta por profissionais de diversas áreas, 
principalmente da comunicação, contando com jornalistas, 
publicitários, designers, além de 1 desenvolvedor e 1 
médico. Todos trabalham movidos pela paixão ao clube.

Quem somos

2012Fundação do Coxaceiros - grupo 
de torcedores que criou uma 
página para agregar notícias 

sobre o clube. Posteriormente a 
página viraria a RCC.

Criação da RCC, Rede Coxa de 
comunicação. Principais canais: 

Facebook e instagram.

A RCC já ganhava destaque 
ao publicar notícias antes da 

imprensa tradicional.

A página começa a organizar 
eventos em bares esportivos para 

reunir a torcida e assistir jogos.

Torna-se pioneira no Brasil ao 
produzir e transmitir ao vivo, no 
Youtube e Facebook, um debate 

entre candidatos a presidência de 
um clube de futebol.

A RCC se torna Rede Coxa e 
lança seu site. Um portal para 

agregar todos os canais: Podcast, 
Facebook, Twitter e Instagram.

Rede Coxa se consolida como 
uma das principais fontes sobre 
o Coritiba na internet, com uma 

cobertura multiplataforma
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6933 seguidores

4520 inscritos

21900 seguidores

42510 Likes

73000 Sessões/mês

Em números

Crescimento de 21% em relação a 2019/2020

Crescimento de 108% em relação a 2019/2020

Crescimento de 1200% após o início da 
nova programação do canal (15/08/2020)

Média de 36000 usuários ao mês no site.
Cresceu 3x em relação a 2020.

Alcance médio de 300 mil pessoas.
Média mensal de 50 mil interações.

88% dos acessos do site
por Smartphones

mais de 300 mil 
Interações ao mês

Em todas as plataformas

Contando curtidas, 
comentários, 
compartilhamentos 
nas redes e 
cliques no site.



Público
Idade

Escolaridade

Renda MENSAL

DE ONDE ACESSA

Gênero
25-34 anos
15-24 anos
35-44 anos
mais de 45 anos
até 14 anos

SUPERIOR COMp.
SUPERIOR INC.
MÉDIO COMp.
MÉDIO INC.
FUNDAMENTAL COMp.
FUNDAMENTAL INC.

+ DE R$5000
R$1501 - R$2500
R$0
R$3501 - R$5000
ATÉ R$1500
R$2501 - R$3500

MASCULINO
FEMININO

PARANÁ
SÃO PAULO
SANTA CATARINA
Rio de janeiro
rio grande do sul
OUTROS ESTADOS

Brasil
EUA
Japão
OUTROS Países

39%
34%
16%
9%
2%

40%
29%
20%

7%
3%
1%

24%
19.5%
18.5%

14%
13%
11%

81%
19%

86%
4%

3.4%
1.4%
1.4%

3.8%

95%
1.7%
1.4%
1.9%

Fonte: Google Analytics

Argentina, Portugal, Reino 
Unido, Canadá, Alemanha, 
Itália

Pesquisa realizada com 
usuários da Rede Coxa 
em 2020.



73000 visualizações/mês

Site

• média aproximada de  36 mil36 mil 

visitantes únicos por mês

• aproximadamente 80%80% vem 

de acessos orgânicos e redes 

sociais

• opinião de especialistas e 

influenciadores da torcida Coxa

• notícias exclusivas e em 

primeira mão sobre o Coritiba



42510 Likes

Facebook

• Alcance médio para até 300 300 

milmil pessoas 

• Mais de 50 mil50 mil interações ao 

mês. Maior engajamento entre 

páginas de torcida.



21900 seguidores

Instagram

• média de  1000 interações 1000 interações por 

publicação

• lives periódicas com audiência 

média de 700 700 pessoas



6933 seguidores

Twitter

• enquetes para mensurar a 

opinião da torcida

• notícias em primeira mão, 

acompanhando setoristas do 

clube e o mundo da bola

• reúne opiniões de especialistas 

e torcedores influentes

• “lance a lance” ao vivo



YOUTUBE

4520 Inscritos

• projeto foi reformulado em 

agosto de 2020 e desde então 

cresceu mais de 1400% em 

número de inscritos

• pós jogo

• entrevistas com ex-jogadores e 

funcionários do clube



Podcast

5000 pessoas

• evento para mais de 5000 

pessoas no Mercado Sal em 

festa do acesso a série A

2000 ouvintes/episódio

• projeto foi adaptado para o 

YouTube

Eventos



Insights

• Entre os canais de torcida do Coxa é o que mais gera 
engajamento, principalmente no twitter e instagram. 

• O canal do YouTube passou por uma reestruturação em 
agosto de 2020 e vem crescendo exponencialmente 
desde então. Antes não havia uma programação constante 
como agora. 

• Uma grande conquista em 2020 foi a montagem do 
estúdio da Rede Coxa, equipado com apoio de seguidores 
da página e parceiros comerciais. Projeto que visa 
especialmente a melhoria de nosso conteúdo audiovisual. 

• Queremos explorar o projeto na Twitch também que 
deverá ser mais usada com a possível volta da torcida 
aos estádios. 

• A Rede Coxa é hoje uma das fontes primárias e mais 
confiáveis para saber sobre o clube. Grandes canais 
de comunicação frequentemente citam informações 
exclusivas trazidas pela equipe. Entre eles: GE, 
Transamérica, Banda B. 

• Apoiamos ações sociais como o Natal sem fome - do 
Instituto Futebol de Rua - que bateu sua meta em 1 mês 
com campanha em conjunto com as Gurias do Couto e 
Resenha de Boteko. Atualmente, temos uma parceria 
com o Instituto Fica Comigo para incentivar a adoção de 
animais abandonados.



Formatos

home banner

Side banner

Box banner

Publipost

Banner na página 
inicial de 467x156px.

Banner de 
350x180px nas 

barras laterais de 
todo o site.

Banner de 180x180px 
nas barras laterais 

de todo o site.

Publicação nas 
principais redes 

sociais.

Side banner

box 
banner

home banner



Formatos

Video Spot

live spot

Parcerias

Espaço de 15 segundos 
de anúncios nos vídeos 

da Rede Coxa.

Testemunhal de 15 
segundos em uma 
live no Instagram.

Parcerias para 
realização e 

dvulgação de 
eventos.

Para conversar conosco entre 
em contato pelo e-mail
contato@redecoxa.com.brcontato@redecoxa.com.br



Curtimos 
o Coritiba, 

compartilhamos 
o nosso amor!

@redecoxa
redecoxa.com.br


