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Site / Podcast
O Cabine do Tempo foi criado em Outubro de 2012 pelos Nerds: Dinho Corleone e Samuel 
Ragnus. O objetivo dessa trupe é dividir as alegrias e tristezas que tinham antigamente 
quando presenciavam filmes, seriados, games, quadrinhos e livros naquela época e após 
revê-los, depois de tanto tempo, será que continuam bons? Descobriremos viajando ao 
passado juntos na… CABINE DO TEMPO!

Reúne um público interessado em cinema, com faixa etária entre 20 e 45 anos, que curte a 
nostalgia dos filmes antigos e todo conteúdo oferecido pelo site.

http://cabinedotempo.com.br/


Os Filmes da Minha Vida - Uma entrevista com convidados sobre os 10 filmes que mais os 
emocionaram.
Duração: ~70 min. Edição: Léo Bruski.

Cabine Histórica Podcast - Podcast Focado em fatos históricos do ultimo mês e feedback dos 
Ouvintes.
Duração: ~60 min. Edição: Dinho Corleone.

Cabine Musical - Podcast focado em musicas das antigas, onde são escolhidas músicas de 
acordo com o tema do episódio.
Duração: ~50 min. Edição: Dinho Corleone.

Cabine do Tempo - É o Podcast principal do site, o programa é focado em filmes antigos, visando sua     
analise com aprovação ou não, dos participantes e dos ouvintes. 
Duração: ~80 min. Edição: Dinho Corleone.

Descrição do conteúdo do site e seus autores

Cabine Gamer - Podcast focado em Games, uma boa discussão referente ao enredo, 
jogabilidade, história dos principais jogos da atualidade.
Duração: ~150 min. Edição: Dinho Corleone.



Descrição do conteúdo do site e seus autores

Cabine de Curiosidades - Coluna semanal que explora fatos curiosos, coisas que não sabemos e que é 
sempre interessante aprender ainda mais.
Autores: Dinho Corleone.

Cabine Crítica: Coluna que visa criticar, expor nossa opinião sobre filmes, livros e séries da atualidade. 
Autores: Samuel Ragnus e Prof. Barbado.

Cabine Histórica - Coluna diária que traz os fatos históricos do dia corrente.
Autores: Samuel Ragnus.



Números do Site

Dados obtidos através do Google Analytics:

Visitantes únicos diários em média: 1.000.
Visitantes únicos mensais em média: 32.000.
 
Pageviews diários em média: 2.300.
Pageviews Mensais em média: 65.000.
 
Permanência no Site: 12~15 Minutos.

Percentual de novos visitantes por mês: 75%.



Audiência do Podcast

Dados obtidos através do Blubrry Powepress:

Média de downloads na primeira semana: 2500.

Alcance em média após 4 semanas: 5000.
Os números de downloads estão sempre em crescimento, pois novos ouvintes descobrem o 
Cabine do Tempo e fazem maratona escutando todos os episódios retroativamente. 

Assinantes do Feed: +2000*.
*Migramos recentemente para o Feedburner, então os números de assinantes não estão precisos,
 e também não temos estatísticas de assinantes pelo iTunes.



Formatos e Valores

Topo do Site (728 x 90px) R$150,00 / mês      Fim do Site (728 x 90px) R$100,00 / mês

Banners Widget Lateral (300 x 250px) R$50,00 / mês



Formatos e Valores

Podcast

Anúncio de 1 a 2 minutos no início do programa - R$100,00*

Episódio Patrocinado com direcionamento do tema - R$200,00*

Banner com propaganda em post de Podcast relacionado ao tema - R$100,00*

*Os valores podem variar dependendo da campanha.



Integrantes do Site
Samuel Santos mais conhecido como Samuel Ragnus.
Facebook: fb.com/samuelragnus

Alexandre Stefanoni mais conhecido como Dinho Corleone.
Facebook: fb.com/dinho.corleone

Leonardo Amaro mais conhecido como Léo Bruski.
Facebook: fb.com/leobruski.

Allan Couto mais conhecido como HomemMau.
Facebook: fb.com/HomemMauBr.

Vitor Araujo mais conhecido como Sethista.
Facebook: fb.com/camposaraujo.

Ana mais conhecida como Ana Kira.
Facebook: fb.com/393kira

Matheus Santos da Silveira mais conhecido como 
Professor Barbado.
Facebook: fb.com/matheus.santosdasilveira

Vitor Hugo Fernandes mais conhecido como Vitor 
HeavyCast.
Facebook: fb.com/vithfs/

http://fb.com/samuelragnus
http://fb.com/dinho.corleone
http://fb.com/leobruski
https://www.facebook.com/HomemMauBr
https://www.facebook.com/camposaraujo
https://www.facebook.com/393kira
https://www.facebook.com/matheus.santosdasilveira
https://www.facebook.com/vithfs


Contato

Para se informar sobre valores, negociações e dúvidas, nos contate através do canais abaixo:

Geral:
cabinedotempo@gmail.com

Administradores:

Samuel Santos: samuel.ragnus@gmail.com.
Alexandre Stafanoni: dinhocorleone@gmail.com

Ou atráves das redes sociais:

fb.com/cabinedutempo

@cabinedotempo
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