


O  ca n al

“Fala, senhores!”

O Esquentamente é o primeiro canal do 
país criado para ser um guia dos mais 
diversos conteúdos para internet.

A apresentação de canais do YouTube 
é o carro chefe da atração apresentada 
pelo designer Angelo Whosoever e pelo 
publicitário Daniel Arcos.

O Esquentamente chega a sua segunda 
temporada com uma programação 
diversificada e queremos convidar você 
para fazer parte desse trabalho.

Vamos lá, é hora de fritar alguns neurônios!



A p r e s e nta d o r e s

A n g e l o  W h o s o e v e r

ANGELO WHOSOEVER
Graduado em Design Gráfico, fundador da Design 
Brazuca e sócio da Hotmind Comics, Pós-graduado em 
Marketing e Comunicação Digital, especializado em 
comunicação e marketing para o varejo. Sua experiência 
na área de comunicação soma mais de 15 anos.

D a n i e l  A r c o s

DANIEL ARCOS
Graduado em Publicidade, fundador da Hotmind 
Comics e sócio da Design Brazuca. Pós-graduado 
em Marketing e Comunicação Digital, ilustrador, 
roteirista, escritor, diretor de arte e criação com 
experiência de mais de 15 anos de mercado.



P r o gr a mação

Nossa grade de programação conta com com 4 episódios fixos 
mensais e alguns extras por temática de assuntos:

O primeiro e o terceiro episódios de cada mês vem 
o já tradicional programa de indicações.

Nerd Aprendiz é onde vamos falar de vários 
assuntos para aquelas pessoas que gostam do 

mundo nerd e desejam conhecer melhor tudo isso.

O quarto episódio é feito com tema livre, onde 
vamos falar sobre acontecimentos da semana, 

novidades da cultura pop e etc. 

Temos um programa de entrevistas com artistas 
onde o enrevistado fala enquanto faz um desenho 

em nossa Wacon Cintiq.

Nos meses em que temos 5 semanas, o quinto 
episódio é um momento onde respondemos 

perguntas dos assinantes de uma forma divertida.



N ú m e r o s

O Esquentamenre apresenta números expressivos em relação a visualização que é a 
moeda mais valiosa quando se trata de conteúdos criados para vlogs.
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M í d i as
Temos várias formas de fazer a divulgação da sua empresa com ações de Merchandising e Publicidade.

Vestuário
Camisetas e acessórios 

do patrocinador usados 
pelos apresentadores. 

Anúncio
Os apresentadores 

anunciam o produto ou 
serviço.

Cenário
Preenchimento do cenário 
com livros, quadrinhos, 
action figures, banners de 
tela.

Chamada
Vinheta do produto 
ou serviço na tela.

Indicação
Texto publicitário 
inserido nas falas 
dos apresentadores 
indicando produtos ou 
serviços do parceiro.

Inserção da logo
Logo do cliente nos 
materiais e no site.

Promo
Ação promocional junto 
ao cliente dentro ou fora 

do estúdio.



Part i c i pação  em  E v e nto s

Participamos de vários eventos internacionais e nacionais com destaque para:



PARTICIPAÇÃO NA SAN DIEGO COMIC CON - San Diego - Califórnia



PARTICIPAÇÃO NA SAN DIEGO COMIC CON - San Diego - Califórnia



PARTICIPAÇÃO NA SAN DIEGO COMIC CON - San Diego - Califórnia



ARTISTAS BRASILEIROS DE RENOME INTERNACIONAL  - New York Comic Con - New York

Fábio Laguna
DC Comics

Luke Ross
Marvel Comics

Will Conrad
DC Comics



JIMMY LEE ASSINA O HOTMIND TOY - New York Comic Con - New York

Jimmy Lee
Editor DC Comics



STAND DA HOTMIND COMICS - New York Comic Con - New York



STAND DA HOTMINS COMICS - New York Comic Con - New York



GEEK PRIME FESTIVAL BRASÍLIA



GEEK PRIME FESTIVAL BRASÍLIA



GEEK PRIME FESTIVAL BRASÍLIA - Papo com Jovem Nerd e Azaghal

Alexandre Ottoni
Jovem Nerd do site Jovem Nerd

Deive Pazos
Azaghâl do site Jovem Nerd



GEEK PRIME FESTIVAL BRASÍLIA - Papo com Felipe Castanhari

Felipe Castanhari
Canal Nostalgia



TRIMARCHIDG ARGENTINA



TRIMARCHIDG ARGENTINA



TRIMARCHIDG ARGENTINA

Pablo Seba
Criador do TRImarchiDG



SITE ESQUENTAMENTE

HOME
Destaques dos melhores
assuntos da semana

NERD APRENDIZ
Uma enciclopédia Nerd

NOTÍCIAS DIÁRIAS
Estamos ligados em todas as 

novidades da Cultura POP

NOSSO CANAL
Episódio Recente
e Antigos em destaque
no site.

PODCAST
Uma maneira nova
de se manter informado e
dar boas risadas



Valo r e s

Trabalhamos com várias formas e cotas diferenciadas para atender as 
necessidades dos nossos parceiros.

OPOrTUNIDADE 

Estamos preparando o Esquentamente pocket, que será 
um episódio gravado ao vivo em parceria com o Terraço 
Shopping de Brasília. Acontecerá uma vez por mês na 
praça central e contará com a participação de youtubers, 
escritores, desenhistas e artistas da cidade. 

ouro pixel play

. Espaço publicitário no episódio e 
no site do Esquentamente.
- Merchandising de 1 min por 
episódio.
. Período: 1 ano
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episódio.
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episódio e no site.
- Merchandising de 1 min por 
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. Período: 4 episódios

. Espaço publicitário no 
episódio.
- Merchandising de 1 min 
por episódio.
. Período: 1 Episódio

ANUAL
R$ 18.000
12x de R$ 1.500

SEMESTRAL
R$ 10.800
6x de R$ 1.800

MENSAL
R$ 2.500

POR EPISÓDIO
R$ 700

diamante
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www.esquentamente.com.br

E-mail: esquentamente@gmail.com

Angelo Whosoever – (61) 8140-5884 / 3967-2424

Daniel Arcos – (61) 8128-5772 / 3967-2424

esquentamente

esquentamentewebtv

@esquentamente

@esquentamente


