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Cobertura daquele futebol 
que não aparece na grande mídia.



Sobre o UD

O Última Divisão é um projeto de conteúdo 
multiplataforma que nasceu em 2008 para 
contar boas histórias sobre futebol alterna- 
tivo, aquele composto por times menores e 
campeonatos de divisões inferiores que não 
têm espaço na grande mídia. 

Criado para ser um site, o UD se expandiu e 
hoje está presente também em importantes 
canais online como Youtube, Facebook, Ins-
tagram, Twitter e Twitch. 

Além da cobertura jornalística, o UD desen-
volve conteúdos editoriais exclusivos sobre 
o universo do futebol alternativo. 



O começo do UD

A origem do UD está ligada ao Orkut, a primeira 
grande rede social que fez sucesso no Brasil, no 
início dos anos 2000. Dos fóruns do Orkut, Júlio 
Simões e Emanuel Colombari, estagiários de jor-
nalismo esportivo, tiravam suas inspirações para 
contar histórias e destacar personagens pouco 
conhecidos do futebol. Assim surgiu o primeiro 
canal do Última Divisão, o site, criado em 2008. 

As colaborações pontuais de amigos jornalistas 
no site ajudaram a criar a equipe fixa do UD, hoje 
formada também por Allan Brito, Diego “Frango” 
Freire, Igor “Mestre” Nishikiori e Ravi Santana. 
Cada integrante ocupa uma função que contribui 
para manter a cobertura do UD sempre ativa em 
diferentes canais online.
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e novos canais

Canal no Youtube

Criação do 
canal UD Games

 151 mil 
assinantes no Youtube

Linha do tempo UD



Julio Simões
Jornalista, escritor e redator com 
passagens por Gazeta Esportiva, 
ESPN, Terra e CartaCapital. Já 
jogou muito futebol de botão sozi-
nho e morre de saudade do 
tempo em que podia perder o dia 
jogando Elifoot e Football Mana-
ger. Torce pelo Athletico-PR e está 
no UD desde o início, em 2008.

Ravi Santana
Jornalista, produtor e editor de 
vídeo, atuando em diversos ve-
ículos como Terra, R7 e Carta 
Capital, além de trabalhos pon-
tuais para Vivo, Nestlé,-
Volkswagen, Santander, entre 
outros. No UD desde o lança-
mento do canal do Youtube, 
em 2017. Aqui é São Paulo!

Igor Nishikiori
Jornalista formado pela Facul- 
dade Cásper Líbero, trabalhou no 
Portal R7, Folha de S. Paulo, São 
Paulo Shimbun e Editora JBC, e 
está no UD desde 2016. Torce 
para São Paulo, Tupã FC e St. 
Pauli, não necessariamente 
nessa ordem.

Time UD



Diego "Frango" Freire
Já escreveu para veículos 
como Vírgula, Terra, MSN, 
Veja e CNN. Gosta de mis-
turar futebol com  geopolí-
tica e cavucar histórias de 
campeonatos esquecidos. 
Colabora com o UD desde 
2012.

Allan Brito
Jornalista com passagens 
por diversos times, como 
UOL, Terra, iG, Goal e Jovem 
Pan. Mas os clubes de cora-
ção são o Palmeiras, desde 
sempre, e o UD, desde 
2010. Gosta de explorar as 
histórias mais ricas e pouco 
exploradas do futebol.

Emanuel Colombari
Jornalista com passagens 
por Gazeta Esportiva, Agora 
São Paulo, Terra e UOL, atual-
mente na Band. No UD desde 
2008, coleciona camisas e é 
torcedor de um número des-
conhecido de clubes.

Time UD



Público UD
sexo

98%
  Homens

idade

70%
18-35 anos

Regiões:
    
    • São Paulo (34,8%)
    • Rio de Janeiro (9%)
    • Minas Gerais (7,8%)
    • Rio Grande do Sul (7,7%)
    • Outros estados (CE, SC, BA, PR, PE, ES, GO e PB)

O UD alcança 368 cidades brasileiras e 6 cidades estrangeiras
 nos países Portugal, Espanha, UK, Irlanda e Canadá . 

*Dados de pesquisa feita com 1.000 seguidores dos canais UD em 2020.

Instagram
• São Paulo 8,8%
• Rio de Janeiro 4,4%
• Fortaleza 2,7%
• Salvador 2,2%
• Brasília 1,5%

Principais cidades alcançadas



Canais UD 44 mil pageviews/mês 

28,5 mil seguidores

466 seguidores

20 mil seguidores

40,1  mil seguidores

151 mil inscritos/ UD games 309    inscritos

*Dados de setembro de 2021.

https://www.facebook.com/ultimadivisao
www.instagram.com/ultimadivisao
https://www.twitch.tv/ultimadivisao
https://twitter.com/ultimadivisao
www.ultimadivisao.com.br
https://www.youtube.com/c/%C3%9AltimaDivis%C3%A3o


Canais UD

44 mil pageviews
36,5 mil usuários únicos 

SITE

151 mil inscritos
+ de 297 mil  visualizações por mês
+ de 150 mil espectadores únicos por mês
6’16’’ de tempo médio de visualização
2.200 novas  subscrições por mês

YOUTUBE UD

UD GAMES
309 inscritos

*Dados de setembro de 2021



Canais UD

20 mil seguidores

FACEBOOK

28,5 mil seguidores

TWITTER

INSTAGRAM
40,1 mil seguidores

TWITCH
466 seguidores

*Dados de setembro de 2021



Parcerias UD

O UD realiza parceria com empresas relacionadas ao uni-
verso do esporte, com preferência para serviços e produ-
tos que conversem com o público de futebol alternativo.

Para marcas
• Veiculação de campanhas de divulgação nos canais UD;
• Criação de conteúdos exclusivos; 
• Patrocínio dos Projetos Editoriais UD;
• Patrocínio das camisas da equipe UD. 

Para times de futebol
• UD Studio: criação de conteúdos comemorativos e
  cobertura de participação em campeonatos. 

Para veículos
• Cobertura jornalística para outros veículos de mídia e 
  imprensa.



Quem já foi parceiro UD

O Última Divisão está aberto a parcerias com 
portais, grupos de mídia e veículos de imprensa 
para cobertura jornalística e criação de conteú-
dos especiais. 

A equipe UD também realiza a distribuição 
destes conteúdos em seus canais exclusivos, 
ampliando o alcance da informação junto ao pú-
blico de futebol alternativo.



Projetos editoriais UD

Mercadão Alternativo

Todo final de ano, a equipe UD rastreia as 
transferências mais bizarras do mercado 
nacional, com foco em medalhões, gringos, 
jogadores de nomes diferentes, jovem jo-
gador com algum traço alternativo na car-
reira, entre outras características.

Guia Improvável da 
Copa do Brasil

Publicado anualmente desde 2014, é resultado 
do esforço de pesquisa, apuração e redação 
de 10 jornalistas para oferecer um panorama 
detalhado da competição, com foco nas pe-
quenas equipes.

Aquele Brasileirão

A equipe UD realiza uma ampla pesqui-
sa e apresenta ao público detalhes das 
edições históricas do Campeonato Bra-
sileiro, com curiosidades e personagens 
marcantes de cada ano. É um dos con-
teúdos mais acessados e buscados no 
canal do Youtube.



Consultoria de Marketing Esportivo UD

A equipe UD oferece o serviço de consultoria 
para marcas, clubes e veículos que desejam 
ampliar seu alcance junto ao público do uni-
verso esportivo. 

Além da definição de ações para atender às 
demandas apresentadas, a equipe UD indica 
canais para a veiculação dos conteúdos e 
aponta caminhos para parcerias de sucesso 
nessa área. 

Para ter mais informações sobre entregas e 
valores, solicite uma proposta de atendimento 
do UD. 



Diferenciais UD

• Credibilidade;
• + de 10 anos de atuação;
• Presença em múltiplos canais digitais;
• Capilaridade (alcance a diferentes regiões);
• Alta qualidade de conteúdo;
• Apuração e produção jornalística;
• Grande identificação e fidelização do público;
• Público que valoriza apoio ao futebol alternativo;
• Transparência: todos os conteúdos patrocinados são 
   sinalizados como publicidade.



“Canal indispensável para os amantes de futebol, principalmente para quem torce 
para times de divisões inferiores. Como é o meu caso, torcedor de estádio do Clube 
Náutico Marcílio Dias, atualmente na quarta divisão nacional.”

“Conteúdo de muita qualidade para um tópico muito pouco falado. 
Parabéns pela criatividade de cada vídeo! Sou um super fã e quero que 
continuem com o ótimo trabalho!”

“Gostaria de parabenizar pelo carinho com que trabalham e desenvolvem 
conteúdo. Se resolverem fazer o uniforme reserva do canal, 

‘”Façam mais vídeos do "Aquele Brasileirão", um dos melhores quadros 
sobre futebol que eu já vi em qualquer canal.”

Depoimentos

podem separar o meu! Abraços”



Informações complementares 

Os conteúdos patrocinados seguem no ar, nos canais UD, por 
tempo indeterminado. A equipe não realiza a exclusão dos 
conteúdos, exceto em casos fortuitos.

A equipe UD se reserva ao direito de declinar de parcerias 
que sejam contrárias a seus valores pessoais ou de linhas 
editoriais que sejam diferentes da praticada nos canais UD. 

O detalhamento de formatos de conteúdos (artigos, posts, 
vídeos, banners no site) podem ser apresentados em 
reunião ou enviados por e-mail, mediante solicitação à 
equipe UD.



www.ultimadivisao.com.br 

contato@ultimadivisao.com.br 

(11) 97697- 8439

Fale com o UD também nos outros canais
Youtube UD | Youtube UD Games | Facebook | Instagram | Twitch | Twitter

www.ultimadivisao.com.br
mailto:contato@ultimadivisao.com.br
https://www.youtube.com/c/%C3%9AltimaDivis%C3%A3o
https://www.youtube.com/channel/UCKXKs8UrLtxpEKQhPnm63jQ
https://www.facebook.com/ultimadivisao
www.instagram.com/ultimadivisao
https://www.twitch.tv/ultimadivisao
https://twitter.com/ultimadivisao
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