
Um podcast sobre
pessoas reais, mercado
de trabalho e carreira.

Mídia Kit

veja +
no site

desculpapodcast.com.br



O Desculpa o Atraso é um
podcast independente sobre
pessoas reais, mercado de
trabalho e carreira, voltado para
quem acredita que o trabalho é
o que você faz, não o que você é.

desculpapodcast.com.br

@desculpapodcast



É um programa leve, mas com
profundidade, sobre aquela pessoa
que sente, briga, desanima, desiste,
levanta, conversa, erra, acerta.
É sobre você. É sobre mim. É sobre
seu colega. É sobre sua colega.



Apresentado por
David Varelo
Taurino, 31 anos, cearense morando em São Paulo.
Amante de boas conversas, música, livros, séries de
TV, games e boas comidas. Ah... Publicitário.

Trabalha com podcast há 5 anos, mas consome há 10
anos. Atual Planner de Vendas em um importante
publisher de conteúdo e é responsável pelo
planejamento comercial de podcasts dessa empresa.



Uma profissão
diferente a cada
episódio.

40min ~ 60min

Episódios semanais
Site
Instagram
LinkedIn
Twitter
Facebook



Rede de podcasters
LGBTQIA+
O Desculpa o Atraso faz parte da rede #LGBTPodcasters,
um movimento criado para divulgar e fomentar podcasts
brasileiros produzidos e/ou direcionados para pessoas
LGBTQI+. Uma rede colaborativa independente para que as
produções possam crescer juntas.



Disponível em diversas
de plataformas de áudio
e agregadores.
Spotify
Apple Podcasts
Google Podcasts
Deezer
Orelo
Pocket Casts
Castbox
Overcast
...

desculpapodcast.com.br
para mais informações



Algumas das profissões
que já passaram por
aqui:
Product Manager
Consultora de Estilo
Beer Sommelier
Game Artist
Biomédico
Artesã
Motion Designer
Ator
...

desculpapodcast.com.br
para mais informações



Alcance do podcast

países já
ouviram algum

episódio

20
Apple Podcasts

Top 50*

50
maior posição
alcançada no

Apple Podcasts
Brasil*

35º
maior posição
alcançada no

Apple Podcasts
Irlanda**

107º

da audiência
ouve no
Spotify*

53%
da audiência

ouve em
agregadores*

38%
média de

downloads por
episódio

68

*Categoria Carreiras - Julho/2021
**Categoria Carreiras - Fevereiro/2021



Países que ouvem o podcast

Brasil
Estados Unidos

Portugal
Colômbia

Irlanda
México
França

Alemanha
Argentina

Nova Zelândia
Chile

Turquia
Israel

Espanha
Singapura
Austrália
Panamá
Canadá



MASCULINO

FEMININO

54%

44%

Perfil do público

NÃO
ESPECIFICOU

2%

18 a 22
23 a 27
28 a 34
35 a 44
45 a 59

60+

6%
30%
43%
14%
4%
3%



Redes Sociais

Instagram + Facebook

LinkedIn

Twitter

Engajamento*

13,21%
10,87%

1,5%

*Facebook Business, Twitter Insights e LinkedIn Analytics - março/2021



Ambiente seguro e
confortável para
sua marca
Episódios fluidos;
Conversas leves e descontraídas;
Conexão com o público;
Distribuição em várias plataformas;
Controle de publicidade no site;
Pós-venda.



Formas de Participação

Patrocínio
Oferecimento: áudio na abertura do episódio;
Menção: áudio no decorrer do episódio, de forma fluida

Mídias Sociais: texto na legenda com hashtag da campanha;
Publicidade no site por 90 dias.



Formas de Participação

Episódio Customizado
Profissão escolhida indicada pela marca*;
Oferecimento: áudio na abertura do episódio;
Menção: áudio no decorrer do episódio, de forma fluida;
Episódio numerado: mesma timeline dos demais.

Mídias Sociais: texto na legenda com hashtag da campanha*;
Logo nas publicações de divulgação*.

*Aprovação prévia da marca.



Formas de Participação

Programete Especial* **
Roteiro customizado: feito em parceria com a marca;
Oferecimento: áudio na abertura do episódio;
Menção: áudio no decorrer do episódio, de forma fluida;
Episódios extras: timeline diferente dos demais.

Mídias Sociais: texto na legenda com hashtag da campanha;
Logo nas publicações de divulgação.

*Aprovação prévia da marca;
** Formato comercializado a partir de 4 episódios.



Outras formas de participação*

Spot
15 a 30

segundos

Social
Media

Handshake

Host
Perfis do

apresentador em
redes sociais

Soluções
Topa tomar um

café e encontrar a
melhor solução

para seu desafio?

*Sob consulta.



Informações importantes

Durações dos Spots: 15” (recomendado) e 30” 
Duração do texto de oferecimento: 5” ou 10” 
Formato de arquivo de áudio: wav 
Limite de decibéis do arquivo de áudio = -6Db



Vamos tomar
um café?
David Varelo
Produtor Executivo e Apresentador
+55 11 93472.3441
david@desculpapodcast.com.br

veja +
no site

desculpapodcast.com.br

mailto:david@desculpapodcast.com.br
http://desculpapodcast.com.br/

