




O PELADA NA NET É UM PODCAST PRODUZIDO ENTRE AMIGOS. Criado em 2012, fala de futebol à sua maneira –

enaltecendo a diversão e a emoção de torcer enquanto desencoraja o fanatismo e a rivalidade.

SIM, FALAMOS PALAVRÃO PRA CARALHO - MAS SEM APELAÇÃO. O próprio nome é um trocadilho com nossa falta de
vergonha e excesso de empolgação. Acreditamos que o limite do humor é quando deixa de ser humor (e torna-se
agressão ou preconceito). Portanto, todas as vezes que nos exaltamos, fazemos com a a liberdade e intimidade que
temos com a equipe e nosso público.

O PROGRAMA VAI AO AR TODAS AS SEXTAS-FEIRAS. Entretanto, normalmente lançamos o episódio na noite de quinta-
feira ou no início da madrugada da sexta. Entregar cada episódio, com qualidade, o mais cedo possível é um
compromisso que fazemos com os nossos ouvintes.

O FUTEBOL NÃO ESPERA NINGUÉM! É um esporte dinâmico dentro e fora do gramado. O que hoje é notícia, se torna
banal amanhã, e não entregamos aos nossos ouvintes um programa ultrapassado ou irrelevante. Por isso, a gravação,
a edição e a própria publicação acontecem no mesmo dia.



Príncipe Vidane (Vitor Faglioni Rossi) - @johnveejones (8K seguidores)
Host e editor, o “Príncipe Lindo” também é membro do Radiofobia e ex-Pauta Livre News. Desde 2006 está
na internet com programas em áudio – no projeto “O Show da Virada”, criava e editava esquetes de humor –
e na dublagem (membro original do Cachorro Saiyajin, responsável pela animação “Rebosteio!”), fazendo de
tudo menos sucesso. É responsável pelas vozes de Galvão Bueno e do personagem original Testostirinhas
(uma criança com eternos 8 anos que faz o Bolão do Pelada na Net em todo programa).

Dudu (Eduardo Renan Araújo) e Pépe (Rafael Clerici) - @futirinhas / @edufutirinhas / @pewdiepep
(41.5K seguidores no Twitter, 740 mil seguidores no instagram e mais de 1.6 MI de inscritos no YouTube)
Criadores do popular Futirinhas, que começou como um blog e hoje é um dos grandes canais de Futebol no
YouTube. Dudu trabalha com futebol e humor desde 2009, e é tão apaixonado por futebol quanto pela zueira
– da qual ele é alvo constante (e adora ser). É conhecido por ter bracinhos de bobinho e por só ter sido
engraçado um dia na sua vida. Sócio de Eduardo, Pépe também é criador do Futirinhas. Para a mitologia do
Pelada, o Pépe é uma das figuras mais carismáticas por um motivo peculiar: seu ódio por tudo o que existe.
Também é reconhecido por seu trabalho jornalístico muito sério (só que não) e por descobrir que seria pai no
dia em que sua filha nasceu.

ESCALAÇÃO DO PELADA NA NET



Pade (Felipe Faglioni) - @felipefaglioni (655 seguidores)
Pade não veio da internet. Pade não é figura conhecida, passa longe de ser uma webcelebridade e está
conhecendo este mundo apenas recentemente. Pade veio dos gramados amadores, Pade veio dos estádios
que frequenta: Pade é o torcedor do povo! Primo de Vidane, criado na casa vizinha à do Príncipe, Pade é a
voz do povo no Pelada na net. E a voz do povo... Já sabe, né?

Xande (Alexandre Velloso) - @CanalRebosteio (27.6K seguidores e mais de 1.8 MI de inscritos no YouTube)
O “Xambre” é um monstro. Se ainda não se ligou quem ele é, uma dica: ele é o desenhista e animador
responsável pela melhor animação do Brasil (quiçá do mundo), o “Rebosteio”. Trabalhando com animação
desde tempos imemoriais, “Xandola” já fez até charge pro Ratinho, e hoje é merecidamente reconhecido
por seu trabalho no YouTube. No Pelada na Net, foi responsável por ideias como a criação da Bernarda
(mãe de Pépe, dublada pelo Google Tradutor), mostrando que é um animador melhor que o Liminha.

Luiz (Luiz Gervasio)
Amigo de infância de Eduardo e Rafael, é um verdadeiro idiota: não consegue passar dois minutos sem
fazer alguma piadinha ou trocadilho e é uma verdadeira máquina de risos. No Pelada na Net ele já fez de
tudo: versão em áudio da novela “Gabriela”, criou o bloco das Trilogias para contar trocadilhos ruins e
quase protagonizou a sua própria demissão ao insistir no seu comportamento “quinta-série”. É ao mesmo
tempo um agente do caos e show à parte – e os ouvintes sabem (e gostam muito) disso.



Tourinho (Carlos Tourinho) - @Touroman (6.9K seguidores)
É um rosto conhecido na podosfera brasileira. Fanático pelo Bahia, esse cabra arretado veio lá do
Pauta Livre News e conquistou os corações dos ouvintes. Conhecido por não ter vergonha de expor
as suas experiências, caiu como uma luva na equipe e parece que sempre esteve por aqui. Mais velho
que a própria mãe, Tourinho deveria ser a voz da experiência do grupo, mas na verdade, só mostra a
sua velhice quando não consegue se controlar e ri além da conta.

Mau (Maurício Faccio) - @sitedomau (33.5K seguidores)
Radialista de formação, trabalha no Jovem Nerd, ex-membro do Pauta Livre News e produz na
internet há muito tempo. Também participou do Radiofobia e é gamer na Twitch, assim como em seu
canal no Youtube, o “Mau Jogador”. Um homem de classe, não suja suas polãinas com mentiras e só
trabalha com verdades: fala sobre futebol com a mesma propriedade que sobre física quântica.

Doug (Douglas Lira) - @dougilustra (7.2K seguidores no Twitter e 12.9k seguidores no Instagram)
O autor da imagem que ilustra o Pelada na Net (e este Mídia Kit), é um dos participantes mais
amados do Pauta Livre News, além de membro do Frango Fino e criador do programa “Sabe Nada”.
Apesar de ilustrador, suas habilidades estendem-se à podosfera: é reconhecido pelo seu capricho e
qualidade de tudo aquilo que produz. Doug e Luiz são a prova que não é preciso conhecer ou gostar
de futebol para comentá-lo: basta bom-humor e disposição para rir de tanta besteira!



Maidana (Fernando Maidana) - @MaidanaLH (1.7K seguidores no Twitter e 7.1K no Instagram)
Fernando Maidana é apresentador e criador de conteúdo no portal Legião dos Heróis. Corinthiano,
entrou pra somar ao seleto grupo de titulares do Pelada na Net em março de 2019, após provar o seu
valor com convidado ao longo de todo o ano de 2018. É conhecido por curtir filmes feitos pra vender
bonequinhos, mas também pelos seus comentários abalizados com direito a autotune.

Zé (José Ferreira Neto) - @_Tio_Ze (686 seguidores)
Homônimo ao popular apresentador de televisão e ex-jogador do Corinthians, este Zé Ferreira Neto
não merece o título de “Craque”. Na verdade, passa bem longe disso. Zé Ferreira era membro de um
falecido podcast chamado Toscochanchada, e foi convidado do Peladinha por muitos e muitos anos.
Por fim, foi convocado ao time titular graças ao seu próprio esforço e às suas mãos de linguiça.



MAS SÓ FALAMOS DE FUTEBOL?
NÃO! Apesar de sermos um podcast de futebol, temos uma série especial chamada “Intervalo”, onde falamos
sobre o que quisermos! Isso dá liberdade para abordarmos quaisquer outros assuntos que acharmos pertinente.

NÃO FALAMOS SÓ DA RODADA ATUAL! Já gravamos especiais sobre a Copa das Confederações, Copa do
Mundo, futebol nos anos 90 e até entrevistamos o jogador Wallace, então capitão do Flamengo!

MAS SÓ FAZEM O PODCAST? 
TAMBÉM NÃO! Produzimos conteúdo extra no YouTube como lives e gameplays com a equipe para
movimentar o público e estimular a interação com nossa audiência. Apesar do foco ser sempre o podcast,
acreditamos que quanto mais flexíveis formos, mais pessoas conseguiremos atingir e trazer pra casa.

FATO INTERESSANTE: possuímos muitos relatos de ouvintes que começaram a nos 
ouvir no “Intervalo”, e mesmo sem gostar de futebol, começaram a nos acompanhar.



Este Mídia Kit contém dados retirados no dia 01/08/2020 às 09h00.

REDES SOCIAIS
TWITTER - @PeladaNet (4.013 seguidores)
FACEBOOK - /PodcastPeladaNaNet (6.343 curtidas)
INSTAGRAM - @PeladaNaNet (3.238 seguidores)
Também temos 7.655 membros no grupo Pelada na Net (Livre) - /groups/PeladaNaNet 

NOSSO PÚBLICO PARTICIPA DA BRINCADEIRA!
Lançamos no podcast diversos termos que acabam se difundindo para os nossos ouvintes, como os “G3I”
(homens apaixonados pelo jogador Cristiano Ronaldo) ou os “trochas” (nossa maneira peculiar de escrever
“trouxas”).

Por termos outros projetos na internet, atraímos públicos de blogs, YouTube, podcasts e outros, o que
diversifica e amplia a nossa audiência.

É MAIS DIVERTIDO SE TODO MUNDO PARTICIPA!

http://facebook.com/groups/peladananet


COMENTÁRIOS (2019)

No intervalo de 09 de Janeiro de 2019 a 08 de Janeiro de 2020, tivemos 5.476 comentários em 60 posts
(média de 91 comentários por post e 15 comentários por dia). Nós ainda incentivamos os ouvintes a
comentarem através da seção de Comentrochas, onde lemos algumas das mensagens enviadas pelos mesmos.



AUDIÊNCIA (08/01/2020)
Os dados exibidos abaixo não foram concebidos através de nenhum cálculo ou multiplicador.

Desde o início do projeto em 2012, totalizamos 5.915.193 downloads divididos em 423 programas. Uma

média de 13.983 vezes que cada programa foi tocado.

Nos lançamentos de 2019, fomos ouvidos 767.607 vezes em 60 programas, com média de 12.793 ouvintes.

Neste período, o programa com maior audiência foi o 400, um programa especial contendo melhores

momentos entre os programas 301 a 399, reproduzido 22.932 vezes.

O nosso programa mais baixado em todos os tempos é o 182, um Intervalo sobre nojinhos, lançado em 2015 e
reproduzido 33.115 vezes.



DEPOIMENTO: THE MAGIC BOX – CANECA PELADA NA NET
Em parceria com a loja The Magic Box, lançamos no programa 180 (27/08/2015) a caneca do Pelada na Net –
o nosso primeiro produto oficial, com a arte de Doug Lira. A caneca custava R$28,10 e foi anunciada em todos
os programas desde o seu lançamento.

No mês de lançamento conseguimos vender 32 canecas, mostrando 
que nossos ouvintes são engajados e acreditam no que indicamos. 

Segundo Eduardo Palhares (representante da The Magic Box):

"O lançamento da caneca do Pelada foi um dos mais fortes 
que já vimos aqui na The Magic Box. Sabíamos do alcance e 
do engajamento dos ouvintes e a arte do Doug sempre foi 
incrível, mas mesmo assim nos surpreendeu logo no início. 
Além da amizade com o "Princeso" Vitor, é muito bom ver 

uma parceria que já começa extrapolando as expectativas e 
deixando todos muito felizes"



FINANCIAMENTO COLETIVO – PADRIM e PICPAY (08/01/2020)

www.padrim.com.br/PeladaNaNet | www.picpay.me/peladananet

Na manhã do dia 28/10/2015, após meses pensando em qual seria a melhor forma de abordar este assunto,
abrimos nosso próprio crowdfunding através do Padrim – uma ferramenta nacional com a finalidade de
permitir que o público colabore e apoie financeiramente um projeto no qual acredita. Engana-se quem pensa
que tomamos essa decisão baseada no dinheiro: entramos no financiamento coletivo com o propósito de criar
cada vez mais conteúdo para nossos ouvintes. Sim: o nosso Padrim promete (e cumpre) conteúdo extra!

Anunciamos no grupo de Facebook e no twitter e após 15 minutos já haviamos batido a primeira meta de
R$100,00. Em pouco mais de 24 horas batemos as outras duas metas iniciais que haviamos colocado
(R$250,00 e R$500,00) – antes mesmo que pudéssemos anunciar no programa que viria a sair na noite do dia
29. Graças ao imenso apoio e à colaboração dos nossos ouvintes, fomos obrigados a colocar uma nova meta
(desta vez, de R$1000,00) na sexta-feira dia 30/10.

Em 17/07/2018 também aderimos ao Clube de Assinaturas do PicPay como alternativa para a contribuição,
facilitando ao ouvinte que pudesse colaborar conosco da forma que mais achasse confortável. Desde esta
adesão, conseguimos atingir todas as metas existentes em quase todos os meses - exceto FEV e ABR/2019.

http://www.padrim.com.br/PeladaNaNet
http://www.picpay.me/peladananet


FINANCIAMENTO COLETIVO – PADRIM e PICPAY (08/01/2020)

www.padrim.com.br/PeladaNaNet | www.picpay.me/peladananet

Hoje, temos a maior meta (que foi batida pela primeira vez em Agosto/2017) com o valor de R$2.000,00, e
obtivemos em Dezembro/2019 o nosso recorde em número de colaboradores, totalizando 327 apoios
realizados, acumulando um valor de R$2.221,88.

Essa marca, além de bater todas as metas, nos mostra que mês após mês, mais ouvintes se interessam em
apoiar financeiramente o nosso projeto, e nos motiva a seguir produzindo cada vez mais conteúdo para eles.
Saber que contamos com o apoio moral, emocional e financeiro de quem escuta nosso programa, não tem
preço!

http://www.padrim.com.br/PeladaNaNet
http://www.picpay.me/peladananet


PUBLICIDADE
BLOG - Possuímos entre 12 e 15 mil visitas mensais. Podemos negociar publicações em redes sociais a partir dos valores aqui

estimados.
Banner no site - R$300,00/MÊS,
Banner no post - R$150,00/POST.

PODCAST - Vários formatos, cada um com seu valor específico.

SPOT - O formato que chamamos de SPOT é um comercial pré-gravado (com cerca de 2 minutos) pelo pessoal do podcast para
promover o seu produto/serviço. É repetido por tantos podcasts quanto forem desejados (inserções), seguindo a tabela:

1 inserção - R$650,00.
2 inserções - R$1.000,00.
3 inserções - R$1.300,00.
4 inserções - R$1.500,00.
5 ou + inserções - Cobrado R$150,00 por podcast adicional com inserção. Caso deseje a re-gravação ou atualização do
SPOT (após ser tocado ao menos em um programa) será cobrada adicional de R$150,00. O SPOT é enviado ao anunciante
e pode ser veiculado em outras mídias – desde que seja reproduzido ao menos uma vez no podcast.



SPOT TESTEMUNHAL - O SPOT testemunhal se diferencia do tradicional por não ser gravado previamente.
Apresenta o produto/serviço de forma única, contemplando a experiência dos participantes com o mesmo.
Acreditamos que essa é uma forma mais pessoal de chegar ao ouvinte, e portanto, não existem pacotes por
volume.

Valor: R$1.200,00.

PROGRAMA TEMÁTICO - O anunciante escolhe o tema de um programa que será gravado pela equipe e
demonstrará como o seu produto/serviço pode ser melhor abordado dentro do tema. Acreditamos que este
é o formato que dá mais liberdade ao anunciante para explorar o nosso público, e, portanto, entendemos
que esta é a forma mais eficiente de publicidade que podemos oferecer.

Valor: R$3.000,00.

OBSERVAÇÕES
Ambos os spots são veiculados apenas uma vez ao longo do programa contratado.

O tempo dos spots é de cerca de dois minutos, mas pode ser negociado de acordo com a necessidade do anunciante.



Vitor é o responsável pela área comercial do Pelada na Net. Qualquer contato comercial deve ser 
feito através do e-mail johnveejones@gmail.com. Em caso de dúvida, estamos disponíveis nas 
redes sociais e Skype. 

Entendemos que nosso trabalho com o Pelada na Net é fazer as pessoas felizes. Queremos, 
semana após semanas, ouvir mais e mais relatos de ouvintes que se divertiram com o nosso 
programa.

E TEMOS CONSEGUIDO ISSO.

AGUARDAMOS O SEU CONTATO. ATÉ MAIS! 
☺

mailto:johnveejones@gmail.com

