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Sexo Explícito

APRESENTAÇÃO
Criado em 2019 pela jornalista e podcaster mineira
Priscila Armani, o podcast Sexo Explícito é um
programa educativo, informativo, interessante e proativo
no combate à desinformação sobre sexo e sexualidade,
assuntos que fazem parte da vida cotidiana de todas as
pessoas.

“Sexo oral é sexo. Tem
que ter consentimento.
Tem que ter vontade
de fazer. Tem que
ter o desejo, alguma
conexão”.
Carolina Freitas.

Mais do que uma porta de entrada sobre assuntos
considerados tabus, o objetivo é informar, discutir e
levar à reflexão, pregando o amor próprio, a qualidade
de vida e a felicidade (sozinho ou acompanhado).
Motivação: Que os ouvintes do podcast possam gozar
mais a vida, devidamente bem-informados, do jeito que
escolherem.
Duração do podcast: entre 20 e 45 minutos

Sexo Explícito
podcast

Sexo Explícito
podcast

Dividido em três blocos:
1º - Entrevista com especialistas: conversa sobre tema
relacionado a saúde, educação sexual ou sexualidade.
Também pode ser uma rodada de perguntas anônimas
dos ouvintes com um sexólogo ou especialista convidado a
responder.
2º – Quadro “Se Toca”, com dicas de livros, filmes, séries,
produtos eróticos, entre outros, que podem ajudar os
ouvintes a se conhecerem melhor e incrementarem suas
vidas sexuais, com consciência e prazer.
3º – Quadro “Quem conta um conto”, que traz
colaboradores cedendo sua voz a contos eróticos de
autores brasileiros, anônimos ou não, sempre devidamente
creditados. Este quadro pode ser retirado do episódio,
dependendo da seriedade com a qual o assunto é tratado.

“Quando a gente fala de
sexo, e aí a gente fala de
intimidade, cada casal tem
sua dinâmica. Essas crenças
em torno da sexualidade
do outro, seja ele LGBT, Cis,
Hétero, Trans, Homo, quando
vamos por esse caminho
estamos apenas atirando
pedra no telhado dos outros,
quando na realidade o nosso
também é de vidro”.
Rodrigo Torres

PORQUE ANUNCIAR COM
MULHERES PODCASTERS?
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A primeira Podpesquisa com produtores, válida para
o período de 2020 – 2021, recolheu cerca de 630
respostas, entre março e outubro do ano passado.
Destas respostas, 23,3% dos produtores se identificaram
como mulheres podcasters, sendo que 70,3% dos
produtores iniciaram sua produção de 2018 em diante.
Isso, somado a campanhas de incentivo de
participação de mais mulheres na mídia, como a
#MulheresPodcasters e a #OPodcastÉDelas, aponta
um interesse cada vez maior pela presença de mais
mulheres numa mídia ainda predominantemente
masculina.
O patrocinador que investe em Mulheres Podcasters
se engaja numa causa importante e se diferencia
pela segmentação por gênero, o que pode ser muito
interessante para os negócios.

“Shibari envolve uma
troca de sentimentos
e emoções durante a
amarração. Tem um
encantamento durante
o caminho de se fazer a
amarração”.
Fernanda Mazza

EVENTOS PARCEIROS
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Em 2020, mesmo em cenário de pandemia, Priscila
participou do Comitê Organizador dos seguintes
eventos realizados de maneira remota:
1º Mulheres Podcasters – evento realizado em
outubro, que reuniu participantes da podosfera
para discutir temas relacionados à participação de
mais mulheres na mídia. https://www.youtube.com/
mulherespodcasters
UaiPod – encontro mineiro de ouvintes e podcasters,
com oficinas, palestras e atividades relacionadas à
produção de podcasts, com o objetivo de melhorar a
mídia e qualificar os produtores. As cinco palestras
realizadas em 2020 podem ser assistidas em:
https://www.youtube.com/c/uaiPod/videos

“A gente ﬁca nessa convenção
de sexo ser só para o prazer do
cara e quando nos descobrimos
lésbicas ou temos relações com
mulheres, nos doamos muito
mais. Ninguém tá disputando
prazer com o outro. Então
aumentam mais a chance
de encontrarmos os lugares
certos”.
Duda, Parachoque de Monstro.

ENTREVISTAS
SOBRE O PODCAST:
Phodecast
SexPrivé – Do Cinema ao Sexo Explícito: Entrevista
com Priscila Armani
http://spoti.fi/2M7Tc5y
Obscenos são seus Amigos
Sexo Explícito, com Priscila Armani
http://bit.ly/36gRMfI
Despautada
#23 Primeiras Vezes feat. Priscila Armani
(Sexo Explícito) [6/9 – Dia do Sexo]
bit.ly/desprimeiras
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“Muitas pessoas tem vontade,
mas não tem coragem. A partir
do momento que você dá esse
espaço para sua mulher, se
colocando como corno, ﬁca mais
fácil de falar sobre o assunto,
né? Porque o homem sempre
quer ditar as regras, dizendo,
‘vamos sair eu, você e uma
terceira pessoa, uma mulher,
e eu não quero compartilhar
você’. Sendo um corno, a
situação se inverte”.
Inara Dominadora.
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DADOS DO PODCAST
PERFIL DO PÚBLICO:
Fontes: pesquisa própria feita com os ouvintes
do podcast (162 participantes) e dados fornecidos
pelo spotify
Sexo:
Masculino
Feminino
Não especificado
Não Binário

Faixa Etária:
De 28 a 34 anos
De 23 a 27 anos
De 35 a 44 anos

1%
4%

44%

52%

21%
29%
24%

“Pra mim esse nível de controle
que a igreja exerce sobre nossas
vidas e estimula os ﬁéis a
exercerem uns com os outros
se assemelha à dinâmica de
um relacionamento abusivo.
Quando paramos para analisar
na dinâmica de um casal os
sinais de um relacionamento
abusivo, percebemos que a
questão do controle ﬁca muito
forte. Controle da roupa, da
maquiagem, da opinião que
você pode ou não ter”.
Apresentadora do
podcast Sexo Sem Culpa.
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3,7% 3,1%

Localização:
Sudeste
Nordeste
Sul
Centro–Oeste
Norte
Fora do Brasil

7,4%
12,3%

17,9%

55,6%

MÉDIA DE STREAMS POR EPISÓDIO
Fonte: Blubrry
Mês de referência:
Dezembro 2020
(2 episódios publicados)

3 mil downloads nos primeiros 30 dias

“A questão da masculinidade
é muito difícil pros homens
porque leva eles a não
quererem demonstrar
fraquezas. Vejo no consultório
homens que levam muito
tempo, às vezes anos, pra
procurar ajuda. Ele se fecha
naquele problema, o que
pode levar a um quadro de
depressão, porque ele não
conseguiu tomar a iniciativa
de buscar ajuda”.
Dr Jovânio.
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RETENÇÃO:
Fonte: Spotify
Episódio: “Como Deixar Um Homem Louco?” –
Especial Fim de Ano: Rodrigo Torres Responde #11
1º Quarto
12%
2º Quarto
3º Quarto
25%
45%
Completo
37%

Episódio: “Camisinha: Perguntas e Respostas
(Dia de Luta Contra a Aids)”
1º Quarto
2º Quarto
19%
3º Quarto
52%
Completo
40%
43%

“O homem tem que se conhecer.
Você tem que pegar e medir.
Pega a ﬁta métrica e mede o
comprimento e mede a largura.
Aí você sabe, quando você
vai comprar a camisinha,
você vê a mais adequada pra
você. A que acomoda legal,
pois o preservativo tem uma
maleabilidade”.
Moacir Sanchez.

Nossas redes

Site:
www.sexoexplicitopodcast.com.br
Twitter:
https://twitter.com/PodSexoExp
Instagram:
https://www.instagram.com/sexoexplicitopodcast/
E-mail:
sexoexplicitopodcast@gmail.com
Curious Cat:
https://curiouscat.me/PodSexoExplicito
Facebook:
https://www.facebook.com/sex0explicitopodcast/
Youtube:
https://www.youtube.com/sexoexplicitopodcast
Twitch:
https://www.twitch.tv/sexexplicitopodcast
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