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Sobre a Daniel.CAD

Temos muito orgulho em poder dizer que estamos 

levando o conhecimento gratuito para todos estudantes, 

projetistas, engenheiros e arquitetos brasileiros. 

Tancy C. Mavignier
Diretora Marketing  - Daniel.CAD



Plataforma vídeo aulas

Daniel Severino
Diretor Técnico - Daniel.CAD

A Daniel.CAD é uma produtora de conteúdo educativo

para áreas de projetos mecânicos, engenharias e

arquitetura. Construímos um dos maiores canais de

tutoriais referente a área de exatas no YouTube, a

maior plataforma do segmento.

Nosso conteúdo tem mais de 240 mil views mensais e

buscamos ajudar ao máximo alunos e empresas com

dicas e soluções para o desenvolvimento de seus

projetos. Nosso lema “Assista, aprenda e compartilhe.”

é a base de tudo.

,6 milhões de visualizações



Plataforma de postagem

● www.danielseverino.com

● youtube.com/ProfDanielSeverino

● facebook.com/ProfDanielSeverino



Daniel.CAD no YouTube

Daniel Severino
Diretor Técnico - Daniel.CAD

Influência
● Desde 2013 o canal acumula mais de 4.600.000 views

e mais de 510 postagens referentes a softwares CAD.

● Com mais de 52.600 inscritos no YouTube e mais de

11.400 seguidores no Facebook esperando novas

informações e produções.

● Média de 10.000 views diários e com o crescimento

de 16% a cada mês.

● Frequência regular de postagens (8 a 12 vídeos por

mês) com temas sugeridos pelos inscritos e tendências

do mercado de trabalho.



Daniel.CAD no YouTube

Softwares
● Trabalhamos com os maiores softwares CAD do mercado nacional, buscando sempre novidades, dicas e truques

afim de facilitar o trabalho das equipes de projeto em diversas empresas do Brasil.



Audiência na Internet

Dados:
Período de 20/02/16 a 20/03/16

● 240.408 visualizações;

● 1.150.178 minutos assistidos;

● 1.500 compartilhamentos;

● 5.980 likes e 17 dislikes;

Fonte: Google Analytics (22/03/16)



Perfil do público YouTube

74% 26%

Fonte: Google Analytics (22/03/16)



Idade público YouTube

74%

26%

Fonte: Google Analytics (22/03/16)



Dispositivos de visualização

Fonte: Google Analytics (22/03/16)



Dados demográficos

Fonte: Google Analytics (22/03/16)
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Dados demográficos

Fonte: Google Analytics (22/03/16)

Norte: 6% 

Centro-Oeste: 6% 

Sul: 22% 

Sudeste: 46% 

Nordeste: 20% 



Uma boa maneira de ter sua empresa, produto e site conhecidos é anunciando em canais direcionados ao

seu público alvo. A equipe Daniel.CAD esta sempre buscando novas maneiras de se conectar a estas

pessoas, de uma forma dinâmica e clara.

Estamos dispostos a ouvir suas ideias e discutir a melhor forma de divulgação de sua marca, inserindo em

nossas propagandas suas ideias e filosofia.

Marketing Digital

Mídia online movimentou R$ 9,3 bilhões em 

2015 no Brasil. Projeção para 2016 

é que valor chegará próximo a R$ 10,4 bilhões.

Fonte: IAB Brasil - Interactive Advertising Bureau 



Formatos de mídias APOIO:

O modo mais simples de anúncio, sua logo como apoio no

inicio dos vídeos (5 a 10seg) com link direto p/ seu site na

primeira linha da descrição.

COLOCAÇÃO PRODUTO/MARCA:

Seu produto/marca aparecerá durante o vídeo em algum

momento, ou mencionando durante o mesmo (1 min). O

material será publicado somente após sua aprovação.

PRODUTO/MARCA:

Até dois minutos de propaganda para seu produto em

formato de vlog no final ou inicio do vídeo.



Formatos de mídias

SÉRIE DE VÍDEO AULAS EXCLUSIVAS:

A Daniel.CAD busca criar um laço de amizade com seus inscritos e seguidores, criando séries de mini cursos

(10 a 20 vídeos) com postagens semanais abordando um tema específico, sugerido pelos mesmos.

Pensando neste modelo de publicação podemos criar uma série de aulas oferecidas por sua empresa

sempre indicando seu produto/marca em todas as aulas (início do vídeo / indicação link para site / final do

vídeo).

As mesmas serão postadas em uma playlist exclusiva dos demais publicações e terá divulgação em todas

redes sociais Daniel.CAD (Facebook / LinkedIn / Instagram).



SÉRIE DE VÍDEO AULAS : COLOCAÇÃO PRODUTO/MARCA:



Outros serviços Daniel.CAD:
Consultoria:

Fazer as coisas certas de modo certo, produzir além de simplesmente resolver o problema, oferecer alternativas

criativas, otimizar suas utilizações além de poupar recursos, aumentar retorno e reduzir custos operacionais. Estas

são as missões da Daniel.CAD Consultoria, Treinamentos e Projetos com sua empresa.

Treinamentos:

A equipe Daniel.CAD desenvolve treinamentos focados nas necessidades reais de seus clientes, onde os

conteúdos podem ser adaptados para atender a necessidade de sua empresa. Trabalhamos com a parceria

direta da ATC Van Marc 3D e Motion Graphics (Centro de Treinamento Autorizado Autodesk para a indústria ).

Treinamentos realizados:



daniel.severino@yahoo.com.br

www.danielseverino.com

Contato:

Em nome de toda equipe Daniel.CAD agradecemos a

oportunidade de contato e estamos a disposição para

eventuais dúvidas.

Esperamos poder ajudar sua marca/produto a crescer

ainda mais e se destacar entre as maiores do

mercado, criando não somente um vinculo como

clientes, e sim uma parceria duradoura entre sua

empresa e toda equipe Daniel.CAD.


