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Eraserhead, David Lynch (1977)

Os Sete Samurais, Akira Kurosawa (1954)

Sobre Nós

Criado em 2014, O Sete é um site de críticas e textos sobre cinema e TV voltado para o gigantesco público apaixonado
pela sétima arte.
Ainda crescendo, O Sete começou como um pequeno blog de críticas cinematográficas. Com o passar do tempo, ele
ganhou um pouco mais de corpo. E aos poucos, O Sete ainda tenta ampliar seus limites e estabelecer-se como um dos
principais portais sobre a sétima arte através de conteúdo de qualidade.

O Iluminado, Stanley Kubrick (1980)

Meu nome é Thiago de Mello!
Brasiliense nascido em 1984,
casado e pai de um pequeno
grande garoto de apenas alguns
meses de idade, sou amante da
sétima arte e entusiasta da
crítica cinematográfica. Através
d’O Sete, busco estabelecer-me
como jornalista cultural.
Sou jornalista formado em 2006
pelo Centro Universitário de
Brasília – UniCEUB, focado em
redes sociais e assessoria de
imprensa. Experiência
profissional centrada
principalmente em trabalhos
para o Governo Federal. Mas isso
agora é o passado. O presente e,
espero, o futuro terão como
pauta básica o cinema, a cultura
e o mundo pop!

Sobre o Criador

Muito prazer!

Público no Cinema: Foto de Bert Hardy / Getty

Perfil do Leitor*
Sexo
Homens: 58,2%
Mulheres: 41,8%
Idade
18 a 24: 20,47%
25 a 34: 48,09%
35 a 44: 19,79%
Local
Brasília: 20,24%
São Paulo: 10,04%
Rio de Janeiro: 8,92%
Categorias de afinidade
• Amantes de filmes
• Aficionados por notícias de cinema e celebridades
• Amantes de TV
Dados contabilizados a partir de 1º de maio de 2017

*

De maio a dezembro

3.506 usuários
4.561 sessões

3,17 páginas/sessão
76,87% novas sessões

Dados do Site

Jurassic Park, Steven Spielberg (1994)

14.437 visualizações de página

Público nas Redes Sociais
1.198 curtidas
Homens: 72%
>25 a 34 anos: 54%
Mulheres: 28%
>25 a 34: 15,8%

153 Seguidores
Homens: 56%
Mulheres: 44%
25 a 34 anos: 55%

A Rede Social, David Fincher (2010)

681 seguidores
Homens: 60%
Mulheres: 40%
Principal interesse: Notícias e informações sobre cinema
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A Chegada, Denis Villeneuve (2016)

