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Nosso Universo



Lançado em 2015, o Universo Retrô é um portal brasileiro vintage e retrô, 

focado em notícias e conteúdo sobre:

Entretenimento LifestyleCultura



No site, é possível encontrar artigos e reportagens diversas sobre tudo que envolva 

as décadas de ouro do passado: de 1920 a 1990, passando, especialmente, pelos 

saudosos anos 1950 com todo o charme que revolucionou o século 20. 



Nossa Galáxia



Quem vive inspirado pelo passado parece que realmente pertence a um Universo 

paralelo à realidade atual. Porém, até mesmo para se ter acesso às informações de 

outros tempos, hoje em dia, é necessário se conectar com o presente e suas tecnologias: 

a internet. 



O Universo Retrô nada mais é que a junção das possibilidades infinitas da Era Digital 

(que quebram barreiras de espaço e tempo, garantindo, a todos, livre acesso às 

informações) com o saudosismo de décadas passadas. Sendo assim, uma maneira de 

voltar no tempo por meio da web. 



Editorias



MODA
- Beleza

- Moda

- Estilo das décadas

CINEMA E TV
- Filmes

- Programas e Séries

- Atrizes, atores, diretores, etc.

LIFESTYLE
- Estilo de vida

- Comportamento

- Curiosidades

MÚSICA
- Sons antigos

- Músicos inspirados no passado

- Entrevistas 

DESIGN
- Decoração

- Carros antigos
- Ilustração e Fotografia

DESTINOS
- Turismo

- Gastronomia e Consumo

- Curiosidades

EVENTOS
- Divulgação de shows

- Cobertura de festas

- Agenda



Onde estamos



FACEBOOK
WWW.FACEBOOK.COM/SITEUNIVERSORETRO

TWITTER
WWW.TWITTER.COM/UNIVERSO_RETRO

YOUTUBE
WWW.YOUTUBE.COM/UNIVERSORETROTV

INSTAGRAM
WWW.INSTAGRAM.COM/SITEUNIVERSORETRO

PINTEREST
WWW.PINTEREST.COM/UNIVERSORETRO

TUMBLR
WWW.UNIVERSORETRO.TUMBLR.COM

*Clique nos ícones para acessar.

https://www.youtube.com/channel/UCQcFv2eSH0cxXH-KyMNhkNw
https://www.youtube.com/channel/UCQcFv2eSH0cxXH-KyMNhkNw
https://instagram.com/siteuniversoretro/
https://instagram.com/siteuniversoretro/
https://www.pinterest.com/universoretro/
https://www.pinterest.com/universoretro/
http://www.universoretro.tumblr.com/
http://www.universoretro.tumblr.com/
https://twitter.com/universo_retro
https://twitter.com/universo_retro
https://www.facebook.com/siteuniversoretro
https://www.facebook.com/siteuniversoretro
https://www.facebook.com/siteuniversoretro/?fref=ts
https://twitter.com/universo_retro
https://www.youtube.com/channel/UCQcFv2eSH0cxXH-KyMNhkNw
https://www.instagram.com/siteuniversoretro/
https://www.pinterest.com/universoretro
http://universoretro.tumblr.com/


TAMBÉM SOMOS



Nossas Estrelas



O projeto foi idealizado por duas jovens profissionais, amantes dos anos dourados e do 

universo das pin-ups, cadillacs e rockabilly. Resolveram unir suas experiências e paixões 

para criar o Universo Retrô, levando conteúdo de qualidade aos amantes do passado. 

Daise Alves, Publicitária Mirella Fonzar, Jornalista



Para completar o time, o site também conta com mais de 50 colunistas renomados, 

entre jornalistas, publicitários, historiadores, blogueiros e entusiastas do 

passado, que trazem conteúdos exclusivos para leitores do Brasil e do mundo. 



Público



Nossos leitores são amantes do passado, em geral. Tanto pessoas que viveram sua juventude em 

outras décadas e têm interesse em relembrar os tempos de ouro, como jovens que admiram a 

estética, a música, o cinema, entre outras coisas que não viveram na prática, mas têm curiosidade 

em conhecer. Independente da idade e da década de preferência, nosso público alvo é bastante 

saudosista. 



PRIMÁRIO FASHIONISTA NOSTÁLGICO CULT

Pessoas que vivem 

como se fosse 

em outra época

Apaixonados por 

moda retrô e vintage

Aqueles que sentem 

falta do passado 

vivido

Adoradores de 

música e cinema 

clássicos
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Fonte: Google Analytics, de novembro de 2016 a janeiro de 2017



Nossos 
números



32,5

Fonte: Google Analytics,

30 mil
Visitantes únicos/ 

mês

70 mil
Page views / mês

00:01:1

6
Duração média

na sessão



Formatos 
Publicitários



32,5

1 – Publipost Com Foco Em Vendas

2 – Publipost Com Foco Em Lifestyle

3 – Publipost Com Foco Em Branding

4 - Guest Post Com Links Patrocinados

5 - Avaliação De Produtos E Serviços

6 – Vídeos Patrocinados

Conteúdo

*Consulte-nos e solicite nossa tabela comercial.



32,5

1 – Produções e ensaios fotográficos

2 – Consultoria sobre o mercado vintage e retrô

3 - Workshops e Palestras

4  - Diagnóstico e estratégia de presença digital

5 - Criação de branding content para marcas retrô

6 – Viagens e visitas patrocinadas

*Consulte-nos e solicite nossa tabela comercial.

Projetos Especiais



32,5

1 - Super banner (728 x 90)

2 - Arroba banner (300 x 250)

3 – Selo de Patrocínio (125 x 125)

4 – Background

5 – DHTML

6 – Post Social Media

*Consulte-nos e solicite nossa tabela comercial.

1

4 4
2

3

1

5

Publicidade



Nossos
Cases



Calendário de 
Pin-Ups Brasileiras

Em 2015 foi desenvolvido um calendário beneficente de 

Pin-Ups Brasileiras para ajudar o Lar das Mãezinhas, 

casa de idosas localizada na região da Penha.

O calendário, feito em parceria com a marca de roupas 

retrô Sundae Inc e o projeto Be a Bombshell, contou 

com a presença de 12 pin-ups reais, que representaram 

seu estilo.

*Clique na imagem e saiba mais.

As fotos foram registradas nas seguintes locações: 

Circus Hair, Boutique Vintage e Cia 66, marcas do 

segmento retrô.

http://universoretro.com.br/universo-retro-e-be-a-bombshell-lancam-calendario-beneficente-de-pin-ups-na-expo-vintage/
http://universoretro.com.br/universo-retro-e-be-a-bombshell-lancam-calendario-beneficente-de-pin-ups-na-expo-vintage/


Websérie
Vintage Lovers

A websérie é feita em parceria com a 

produtora Hello Vargas Filmes. 

Trata-se de vídeo-reportagens divididas em 

episódios, que contam histórias de diversas 

personalidades que são apaixonadas 

pelas mais variadas vertentes do passado, seja 

na música, moda, decoração, entre outros 

segmentos.

*Clique na imagem e saiba mais.

https://www.youtube.com/watch?v=vCvEFMAzPAQ
https://www.youtube.com/watch?v=vCvEFMAzPAQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=5pjsvl-7V_Y
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=5pjsvl-7V_Y


Coletânea
Rockabilly Made in 

Brazil

Coletânea virtual exclusiva do Universo Retrô, 

a Rockabilly Made In Brazil foi lançada em 

novembro de 2016. 

Com as 32 principais bandas nacionais de 

rockabilly e rock ‘n roll da atualidade, o álbum 

foi disponibilizado gratuitamente para 

download através de uma landing page.

*Clique na imagem e saiba mais.

http://universoretro.com.br/coletanea-rockabilly-made-in-brazil/
http://universoretro.com.br/coletanea-rockabilly-made-in-brazil/


Quem
já anunciou





Contato 
Comercial



contato@universoretro.com.br

MIRELLA FONZAR

55 11 95928 5082

mirella@universoretro.com.br

www.universoretro.com.br

mirellafonzar 

DAISE ALVES

55 11 99596 9199

daise@universoretro.com.br

www.universoretro.com.br

daisealvesa 



OBRIGADO!


