


ENTRETENIMENTO, IDENTIFICAÇÃO, COMPORTAMENTO

O DR é informação, diversão, diversidade e reflexão.

Fazemos esquetes que alcançam milhões de pessoas.

Temos um olhar inclusivo, feminino e que gera identificação.

Tudo isso de maneira leve e descontraída.

MUDANÇA SOCIAL ATRAVÉS DO ENTRETENIMENTO

O maior canal de esquetes que une criadores 

da internet para fazer humor social



O MAIOR HUB DE  
ESQUETES DE HUMOR 
SOCIAL E COLABORATIVO
DA INTERNET

IDENTIFICAÇÃO E REFLEXÃO ATRAVÉS DO HUMOR



40+ milhões
de views

15+ milhões
de views

26+ milhões
de views

15+ milhões 
de views

50+ milhões
de views

18+ milhões 
de views

*em todos os canais de distribuição

http://www.youtube.com/watch?v=JsAn8_dw4W0
http://www.youtube.com/watch?v=SNLdoki5blg
http://www.youtube.com/watch?v=YAscFhs3VyI
http://www.youtube.com/watch?v=wgmJkRxC_OY
http://www.youtube.com/watch?v=bk0AlsJZ2o8
http://www.youtube.com/watch?v=y5zCYlR2dsA


O MAIOR HUB DE  
ESQUETES DE HUMOR 
SOCIAL E COLABORATIVO
DA INTERNET

IDENTIFICAÇÃO E REFLEXÃO ATRAVÉS DO HUMOR



2.400.000+
DE PESSOAS EM NOSSA

 COMUNIDADE FIEL E ENGAJADA

89% 11%

VOLTADO PARA ELAS , AS JOVENS MULHERES 

JO
18 A 32 ANOS



Dados: Tubular Labs

20MM+ DE PESSOAS ALCANÇADAS TODO MÊS



Criamos um universo inusitado em que tudo parece 
ser possível e fazemos disso um jogo de identificação, 
humor e reflexão. 

Exemplos
● Como seria de a menstruação fosse uma pessoa
● Como seriam as princesas da disney na vida real
● Como seria se os homens engravidassem

COMO SERIA SE1
FORMATOS

PERSONIFICAÇÕES E UNIVERSOS INUSITADOS



Casal lidando com situações engraçadas e 
identificáveis da vida a dois.

Exemplos
● Coisas de casal na cama
● Coisas de casal no banheiro
● Coisas de casal de férias

COISAS DE CASAL2
FORMATOS



Lista de comportamento de cada signo em situações 
diversas. Sempre são apresentados os 12 signos com 
piadas identificáveis e de acordo com os 
comportamentos comuns.

Exemplos
● O Cabelo de cada signo
● Signos da terapia
● Ex de cada Signo

SIGNOS3
FORMATOS



Apresentamos situações engraçadas e identificáveis 
de coisas que pensamos ou planejamos e que, na 
prática, acontecem de forma diferente do imaginado.

Exemplos
● Quando todos meus amigos estão namorando

EXPECTATIVA
X REALIDADE

4
FORMATOS



Listas bem humorada de padrões de 
comportamento ou de identificação social de 
diferentes grupos

Exemplos
● Tipos de Crush
● Coisas que toda mulher faz
● Tipos de Ex

TIPOS DE / COISAS DE5
FORMATOS



Os personagens se encontram em situações 
identificáveis pela audiência e pensam - em voz 
alta - coisas que as pessoas também pensam, 
mas nunca falam.

Exemplos
● Sinceras na cama
● Sinceras no ginecologista
● Sincer@s no primeiro encontro

SINCEROS / SINCERAS6
FORMATOS



A cada episódio falamos sobre a realidade de 
determinado grupo de pessoas com uma 
característica comum. 

Situações que vivem, comentários que fazem a 
respeito de si, ou mesmo preconceitos, os quais são 
sempre respondidos com bom humor e certa ironia.

Exemplos
● Gordas estão cansadas de ouvir
● Mulheres estão cansadas de ouvir no ambiente 

de trabalho
● Negras estão cansadas e ouvir
● Mães estão cansadas de ouvir

CANSADAS DE OUVIR7
FORMATOS



Contamos em um vídeo uma história temática e 
pessoal de alguém da audiência, com leveza e bom 
humor. A história sempre é obtida após campanha 
nas redes sociais.

Exemplos
● Minha história de amor: Goleada de beijos
● Minha história de amor: No verão
● Minha história de amor: Dia dos namorados

MINHA HISTÓRIA
DE AMOR

8
FORMATOS





Vídeo ou série criados inteiramente no universo 
da marca, com colocação de produto/serviço no 
plot, na cena ou no contexto.

A marca assina/oferece um vídeo no DR ou se 
transforma numa parceira permanente do canal, 
fomentando nosso movimento de mudança social.

Nós vamos até seu evento, cobrimos tudo e 
publicamos um vídeo temático divertido!

INSERÇÃO DE 
PRODUTO/SERVIÇO1

PATROCÍNIO2

EVENTO 
PRESENÇA VIP3

SUA 
MARCA 
FIZESSE 
PARTE DO DR





CONTATO:
contato@drelacionamentos.com
FELIPE VENTURA | +55 11 96334 0909

OBRIGADO


