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Triple Double um espaço que se propõe a discutir o basquete com um olhar mais 
profundo. Seja nos textos, nos podcasts ou nos vídeos que são produzidos, a 
intenção é despertar a identificação de quem é apaixonado pelo jogo, mas 
também buscar a aproximação daqueles que estão começando a se encantar 
pela modalidade através de uma linguagem didática.

Além das análises, o leitor também encontrará com frequência entrevistas e 
perfis de jogadores. Discutir as partidas e compreender o que acontece dentro 
das quatro linhas é importante, mas isso não significa que o lado humano do 
esporte e as boas histórias devam ficar em segundo plano.

Por tudo isso, o foco do Triple-Double está na NBA e no NBB, mas haverá espaço 
para algo curioso que eventualmente esteja se desenrolando em outra 
competição. O olhar para o passado em certas ocasiões também estará sempre 
presente, seja através de entrevistas com antigos ídolos ou em tentativas de 
relacionar o ontem e o hoje.

Quem Somos



NBA - textos que buscam contar histórias interessantes sobre o que acontece na 
principal liga de basquete do mundo ou analisar o que tem chamado atenção em 
um time ou em um jogador, contando para isso com ajuda de dados estatísticos 
e vídeos. 

NBB – textos relacionados ao que acontece na principal competição de basquete 
brasileiro, nos mesmos moldes dos que são feitos sobre NBA. Aqui, por outro lado, 
há espaço para entrevistas e participação ativa daqueles que fazem parte da 
principal liga do basquete nacional. 

Aqui Você Encontra



Podcast - Discutimos semanalmente os principais assuntos relacionados à NBA, 
com uma linguagem didática ao mesmo tempo em que busca não alienar quem 
está começando a entrar no mundo do basquete. Além disso, os episódios 
contam com uma entrevista com algum personagem do NBB.

TV Triple-Double - Vídeos comentados para mostrar características de um 
jogador em especial dentro de quadra ou analisando jogadas que chamaram 
atenção em uma determinada partida.

Aqui Você Encontra



Twitter - 2.500 seguidores 

Facebook - 11.500 curtidores

Youtube - 218 inscritos / 7 vídeos / 6515 visualizações

Podcasts - 48 / 25.200 reproduções / 2.793 downloads

Site:

1.024 postagens

15 mil visualizações mensais

Brasil - 91%

Estados Unidos - 5,7%

Portugal - 0,7%

Romênia - 0,4%

Reino Unido - 0,2%

Dados



Dados

São Paulo
Rio de Janeiro 
Minas Gerais
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina 
Goiás/Distrito Federal
Bahia 
Ceará 
Pernambuco
Outros*
*Inclui acessos indeterminados

35%
12%

9%
8%
7%
5%
4%
3%
3%
2%

12%




