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Somos uma produtora transmídia integrada, 
criadora de conteúdo criativo, inovadores 

e irreverentes, especialistas no segmento jovem (Y e Z).
   Produzimos vídeos, podcasts, games, apps, comics, 

produtos geeks, campanhas completas e agenciamos alguns 
dos principais influenciadores do mercado de cultura pop.

Institucional

Atingimos hoje mais de 
5.9 MILHÕES de seguidores



Nossos clientes são 
empresas de médio e 

grande porte e agências 
que desejam se 

comunicar e engajar 
o mercado Y e Z 

para suas marcas.  

Clientes



A Gameficadora desenvolve projetos para empresas, 
escolas e universidades, utilizando a metodologia dos  
jogos para a resolução de problemas e a alavancagem 

de negócios no ambiente empresarial e para o estímulo 
e desenvolvimento dos estudantes em um ambiente de 

ensino baseado em edutainment.

Gameficadora



Animações:

Criamos animações 2D e 3D para vinhetas, séries, entradas, 
sistemas, e-learning, gameficações, séries e tudo o mais que 

a estratégia criativa da sua empresa precisar. 

Amimação



Uma nova forma de apresentar a literatura 
clássica brasileira para crianças e adolescentes: 

“Brasiliana Steampunk” traz os grandes 
personagens dos maiores autores nacionais do 
século XIX em um universo steampunk original 
e criativo, que abre possibilidades transmídia e 

multidisciplinares para tornar mais lúdica e atrativa 
a forma de ensinar literatura nas escolas. Eneias 

Tavares, criador da obra, é professor de literatura 
clássica na Universidade Federal de Santa Maria 
e diretor do Centro de Pesquisas William Blake, 

vencendo um concurso cultural da LeYa em 2014, 
que elegeu o primeiro volume de “Brasiliana 

Steampunk” para publicação pela editora. 

Brasiliana Steampunk



Podcast & YouTube

MÉTRICAS 

265
mil inscritos
25.112.911
visualizações

YOUTUBE
matandorobosgigantes

110
mil seguidores

TWITTER
@mrg

64.9
mil curtidas

FACEBOOK
/matandorobosgigantes

Affonso Solano, 
Diogo Braga e 

Roberto Duque Estrada 
comandam o podcast 
e o canal do YouTube, 

abordando temas 
relacionados à cultura 

pop, com muito humor 
e criatividade.

MRG 
(MATANDO 

ROBÔS GIGANTES)

400
mil downloads

por episódio

PODCAST



Podcast

99
VIDAS

Podcast criado em 2010 por Izzy 
Nobre e Jurandir Filho que fala 
sobre jogos antigos, nostalgia e 

cultura pop raiz.
O 99Vidas tem uma média de 

150mil downloads por programa 
e já acumula 37 milhões 

de downloads, se tornando 
o líder na categoria de games 

e um dos mais influentes 
podcasts do Brasil, carregando 

uma legião de fãs.

MÉTRICAS 

18.6
mil inscritos
334.339

visualizações

YOUTUBE
99vidastv

34.7
mil seguidores

TWITTER
99vidastv

33.5
mil curtidas

FACEBOOK
/99vidas

5.9
mil seguidores

INSTAGRAM
@99vidaspodcast



Produtora de Vídeos com foco 
em produção de conteúdo 

para internet e edição e pós-
produção audiovisual. 

Gaveta Show: canal próprio 
com mais de 543 mil inscritos 

e que permanece em ritmo 
de crescimento vertiginoso. 

Sua visibilidade gera convites 
frequentes para eventos como 
a Comic Con Experience Brasil, 

Bienal do Livro, Filme-Con, 
GGRF, entre outros. 

Gaveta já anunciou empresas 
como Ubisoft, Submarino, 

Petrobras, Fisk, Editora Leya, 
Telecine e Ingresso.com.

ANDERSON 
GAVETA 

(GAVETA FILMES)
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Influenciadores

MÉTRICAS 

583
mil inscritos

40.338.292 
visualizações

YOUTUBE
Andersongaveta

223
mil seguidores

TWITTER
@gaveta

198
mil seguidores

INSTAGRAM
@gaveta

101
mil curtidas

FACEBOOK
/gaveta



MÉTRICAS 

58.4
mil inscritos

1.499.668
visualizações

YOUTUBE
HoraSuper

289
mil seguidores

TWITTER
@affonsosolano

151
mil seguidores

INSTAGRAM
@affonsosolano

56.5
mil curtidas

FACEBOOK
/affonsosolano

Autor da série Espadachim 
de Carvão, coordenador 

do selo de fantasia da 
Editora Leya, colunista do 
site Omelete, nerdcaster, 

cocriador do Matando Robôs 
Gigantes e integrante do 

Geek Mix - programa semanal 
na Rádio Mix Rio FM.

AFFONSO 
SOLANO 
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Influenciadores



Cocriador do Matando 
Robôs Gigantes, Canal IndieDi 

e do Diário Radioativo, no 
jornal Correio Braziliense. 

DIOGO
BRAGA  
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Influenciadores

MÉTRICAS 

31.6
mil inscritos
875.206

visualizações

YOUTUBE
TheIndieDi

145
mil seguidores

TWITTER
@DiogoMRG

100
mil seguidores

INSTAGRAM
@didibraguinha

31.5
mil curtidas

FACEBOOK
/didibraguinha



Nerdcaster, bodybuilder e 
cosplayer. Realiza participações 

no Matando Robôs Gigantes, 
Parafernalha, Gaveta Show, 

entre outros.

TIAGO
‘REX’  

MÍDIA KIT 2018

Influenciadores

MÉTRICAS 

49.1
mil seguidores

TWITTER
@rex2099

53.5
mil seguidores

INSTAGRAM
@rex2099



Apresentadora, jornalista, 
esportista e palestrante

DANI
MONTEIRO  
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Influenciadores

MÉTRICAS 

32.2
mil seguidores

TWITTER
@ByDaniMonteiro

91.7
mil seguidores

INSTAGRAM
@danimonteirooficial

30
mil curtidas

FACEBOOK
/danimonteirooficial



CEO do Cinema com Rapadura, 
cocriador dos podcasts 

99 Vidas e Canal 42.

JURANDIR 
FILHO  
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Influenciadores

MÉTRICAS 

153
mil seguidores

TWITTER
@jurandirfilho

22.8
mil seguidores

INSTAGRAM
@jurandirfilho



Influenciadores: 

Escritor, Vlogger e podcaster.

IZZY 
NOBRE
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Influenciadores

MÉTRICAS 

124
mil seguidores

TWITTER
@izzynobre

85.4
mil seguidores

INSTAGRAM
@izzynobre

30
mil curtidas

FACEBOOK
/izzynobre

479
mil inscritos

YOUTUBE
izzynobre



MÉTRICAS 

1.1
milhões inscritos

YOUTUBE
guilhermegamer

211
mil seguidores

TWITTER
@Guilherme_Gamer

16.5
mil seguidores

INSTAGRAM
@guilhermegamer

505
mil curtidas

FACEBOOK
/guilhermegamer

Jornalista, trabalha com 
games desde 2009. Seu 
canal tem vídeos diários 

com programação variada, 
que inclui: gameplays, 

análises, críticas, notícias, 
trailers, vídeos temáticos 

e cobertura de eventos. 
Durante 3 anos foi 

apresentador no canal 
PlayTV, que produzia 

conteúdo sobre games. 

GUILHERME 
GAMER  
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Influenciadores



MÉTRICAS 

39.5
mil seguidores

INSTAGRAM
@achadosdagabs

1.2
mil curtidas

FACEBOOK
/achadosdagabs

Estudante de Publicidade 
e Propaganda, criou o 

Instagram @achadosdagabs 
em 2016, com o objetivo de 

mostrar ao público peças de 
moda, acessórios, artigos de 

maquiagem e decoração a 
preços acessíveis no Rio de 

Janeiro. Além disso, também 
realiza tutoriais e resenhas 

sobre marcas e produtos 
relacionados à beleza, moda, 
livros e universo Harry Potter.

GABRIELA 
TARANTO  
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Influenciadores
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WWW.GRUPOEPIC.COM.BR

Luiz Guedes
guedes@grupoepic.com.br

+55 21 99184.7372

Bruno Ferreira
bruno@grupoepic.com.br

+55 21 98569.8479


