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É tudo cultura



O site surgiu em janeiro de 2016, aliando a 

paixão de amigas de faculdade, com a 

profissão e o gosto em comum por 

entretenimento. 

O E.T.C. foi criado para suprir uma carência 

quando se trata de música independente, 

além de abordar temas como cultura, dicas de 

livros, filmes e entretenimento. 

Em pouco mais de um ano o site já coleciona 

histórias e entrevistas emocionantes, já 

passaram por lá bandas como Supercombo, 

Onze20, Braza... Entre tantas outras!
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Cultura

A produção de conteúdo sobre o mercado 

fonográfico, tenta explorar bandas 

independentes, um nicho pouco divulgado 

pela mídia. Além de trazer novidades sobre 

o cenário musical em geral. 

Com dezenas de dicas de passeio pela 

cidade, agendas culturais, exposições, 

resenhas de peças teatrais e de filmes. Além 

da divulgação das principais estreias 

cinematográficas. 
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Lançamentos

Sempre em busca de novidades, e 

personagens que tragam histórias 

inspiradoras, seja na música, na arte ou no 

teatro. 

Sempre trazendo novidades musicais, 

teatrais, cinemas e indicações de livros.
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Toda semana uma nova resenha de livros e 

dicas de leitura

Resenha da Bru

Com dicas dos melhores passeios em São 

Paulo, para desbravar a cidade como um 

turista de verdade. 

O projeto trabalha com novas versões de 

músicas. Elas serão escolhidas, produzidas e 

gravadas por bandas que estão ganhando 

repercussão, ou ainda em início de carreira. 

Seja + Turista

Nova Versão



e.
t.

c.
 m

ag
    

  

https://issuu.com/etcwebsite/docs
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EDIÇÕES DE JUNHO E JULHO
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5 mil - média de pageviews por mês
2,7 mil - média de visitantes únicos 
por mês

1.684 seguidores 
16 mil alcance mensal 
no Facebook 

93 inscritos 
12 mil visualizações 

Site

Facebook

YouTube



2016 (jan - mar)

crescimento

2017 (jan - mar)
2.788 views

+ 10.686 views 
Ou seja, 383% de crescimento em 
relação ao mesmo período do  ano passado.

13.474 views
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Onde são realizadas as gravações do 
projeto Nova Versão. Estúdio localizado 
em Santana, zona norte de São Paulo.  
www.moradaestudio.com.br  

Agência voltada para marketing 
digital de bandas independentes 
de diversos gêneros. Também atua 
com trabalhos audiovisuais e 
produção executiva dos artistas. 
www.geracaoy.net 

Agência de comunicação integrada e 
portal dedicado a distribuir 
informações de entretenimento.  
O E.T.C. disponibiliza conteúdo na 
plataforma sempre às quartas-feiras. 
www.midiorama.com 
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grande
300 x 250 
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médio
150 x 125 
 pixels
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300 x 250 
 pixels

grande



Eq
ui

pe
 E

.T
.C

.
Bruna Santos

Carolina Cordeiro

Thais Brazil

Silvia Vasconcelos

Editora geral 
bruna@cultetc.com

Repórter de música 
carol@cultetc.com 

Editora de cultura 
thais@cultetc.com

Pautas e Comercial
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Mirian Benevides

Colunista e colaboradora

Colaboradora
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E.T.C É tudo Cultura 

@etudocultura

re
de

s 
so

ci
ai

s



re
de

s 
so

ci
ai

s
/etcwebsite 

@etudocultura

Contatos
e-mail: pautas@cultetc.com 

Telefone: (11) 99728-3458 (Bruna de Oliveira) 
W W W . C U L T E T C . C O M


