
A primeira grande série documental de 
arquitetura exclusiva para o YouTube





Sinopse

Concebida e dirigida pelo conceptual video producer Augusto Custodio, 
com exclusividade para o YouTube, a série ARQ.DOC é uma plataforma 
de conteúdo sobre arquitetura e suas áreas complementares, como 
construção, paisagismo, design de interiores e mobiliário.

Este vasto universo permite um enfoque mutável a cada episódio. Os 
desdobramentos de ARQ.DOC são infinitos, como o alcance da 
arquitetura e o crescente interesse por ela.

Os caminhos subjetivos do processo criativo, a beleza dos traços no  
papel e no percurso rumo à materialização e as sensações  transmitidas 
pelo produto final – seja ele uma casa, um espaço  comercial, um móvel 
ou mesmo um revestimento – são traduzidos  em imagens autorais, 
captadas por lentes acostumadas a transitar  com delicadeza por 
volumes, composições, texturas e gestos.

ARQ.DOC lança um olhar inovador aos projetos que nos cercam.



ARQ.DOC - Refúgios: Arquitetura, Design 
e o viver sustentável

O  quarto episódio do ARQ.DOC percorre quatro 
estados brasileiros em busca de verdadeiros 

refúgios arquitetônicos e naturais espalhados por 
todo o território nacional. Um extenso processo de 

curadoria avaliou residências por todo o Brasil, com 
o objetivo de apresentar um rico e plural conjunto 

de obras e arquitetos.

ASSISTIR NO YOUTUBE

Link do vídeo: https://youtu.be/dna39G-C2MI

https://youtu.be/dna39G-C2MI
https://youtu.be/dna39G-C2MI
https://youtu.be/dna39G-C2MI


REPERCUSSÃO DA WEBSÉRIE
Visibilidade do projeto na pré-estreia



Imprensa
A repercussão da primeira webserie nacional de arquitetura  
exclusiva para o YouTube.

Com a grande expectativa e a qualidade de conteúdo já vista logo  
no primeiro teaser, ARQ.DOC chamou a atenção não somente das  
mídias especializadas de arquitetura, como Archdaily (o site de  
arquitetura mais visitado do mundo), Casa Vougue e Casa e Jardim,  mas 
também de mídias expressivas no cenário nacional, como Exame,  
Terra e Infomoney.



Redes Sociais
Alcance no Instagram
Com mais de 1 bilhão de usuários em todo mundo, o Instagram é a  
rede social com maior taxa de engajamento para o mercado de  
arquitetura e design de interiores. O teaser do primeiro episódio  
alcancou mais de 137 mil visualizações na publicação, 3 mil curtidas e  
centenas de comentários e compartilhamentos.

(link da publicação https://bit.ly/2FBQ7oC)



YouTube
Alcance e público
O YouTube é principal plataforma de vídeos da internet, concentrando  
quase 2 bilhões de usuários mensais, e vem sendo usado de forma  
muito positiva por criadores de conteúdo. O primeiro teaser do  
ARQ.DOC atingiu, em apenas 30 dias, mais de 50 mil vizualizações,  
fidelizando novos espectadores para o canal.

(link da publicação: https://bit.ly/2Mb2OrL)

+ de 76 mil views
no Episódio 1



YouTube
Alcance e público
Em seu quarto episódio ARQ.DOC ampliou ainda mais sua visibilidade. 
O canal está entre os primeiros resultados para pesquisas como 
"arquitetura e documentário de arquitetura", além de estar entre os 
principais canais sugeridos para o segmento.

(link da publicação: https://youtu.be/dna39G-C2MI)

+ de 490 mil views
no episódio 4



YouTube
ARQ.DOC é considerado pela mídia brasileira como a primeira 
grande série de arquitetura, sendo mencionada em mais de 70 
veículos de comunicação.



YouTube
Resultados do Canal



DESCRITIVO GERAL SOBRE O PROJETO
Objetivos, potencial de audiência, relevância,  

dados do YouTube e diretrizes da série.



Sobre a websérie ARQ.DOC
Objetivos, potencial de audiência e relevância

Quais são os principais objetivos do ARQ.DOC
Criar uma nova plataforma para falar sobre arquitetura a partir de um olhar
documental, para um público que possui interesse sobre o assunto e que  
cada vez mais se encontra desatendido pelas mídias tradicionais.

Quem é o público-alvo que esperamos impactar?
Arquitetos, designers de interiores, estudantes, marcas do segmento e
pessoas com interesse no assunto.

Por que uma série como o ARQ.DOC é importante?
A arquitetura é um assunto que, nos últimos anos, tem conquistado cada vez
mais interesse das pessoas. Tem ficado mais evidente, para elas, a relação  
dos espaços construídos com a qualidade de vida. Estamos falando de

espaços em todas as escalas - desde a casa, passando pelos espaços  
corporativos e comerciais que frequentamos todos os dias, até os espaços

públicos das cidades. A série ARQ.DOC pretende abordar tudo isso de um
jeito inovador, fazendo uso de uma plataforma que já se tornou e vai se  
manter como mídia relevante, com alta visibilidade e extremamente  
adequada para narrar as histórias por trás dos projetos.

Qual é o objetivo da campanha de envolvimento / impacto do  
documentário?
Lançar um novo olhar sobre a arquitetura a partir de narrativas e imagens  
que contemplem suas diversas facetas. Como as construções se relacionam  
com as pessoas? Quais as histórias por trás da concepção desses projetos?  
Nós, como moradores de grandes cidades, estamos o tempo todo sujeitos à  
presença da arquitetura. Que impactos ela é capaz de causar em nossas  
vidas?



Como o ARQ.DOC pode influenciar ou contribuir para o mercado de  
arquitetura e design de interiores?
Através da divulgação de boas práticas e bons projetos, por meio de 
uma  curadoria que vai garantir a qualidade e a relevância da 
arquitetura  mostrada em cada episódio.

Quais são os principais valores que envolvem o ARQ.DOC?
O principal valor é o olhar especializado para esse assunto através do tripé  
composto pela curadoria, pela forma de captação e pela edição. O  
resultado são episódios visual e narrativamente envolventes, impactantes 
e  que imprimem uma mensagem de grande valor sobre o mercado de  
arquitetura e design de interiores.

Quem faz o ARQ.DOC?
Por trás da websérie está uma equipe experiente, capitaneada pelo diretor  
Augusto Custodio, cujo trabalho é marcado por uma linguagem própria,  
autoral e amplamente reconhecida no segmento de arquitetura e interiores.  
A seu lado, a jornalista Marianne Wenzel, especializada em arquitetura,  
responde pela curadoria de projetos e coordenação de conteúdo.

Sobre a websérie ARQ.DOC
Objetivos, potencial de audiência e relevância



Diretrizes de comunicação para parceiros do ARQ.DOC

1) Os parceiros oficiais terão sua marca associada a toda a  
comunicação do projeto, através de: site, redes sociais,  
campanhas publicitárias, publicações, eventos,  
apresentações em palestras, entrevistas, material gráfico e  
publicação impressa com o makingof do projeto no final 
da  temporada.

2) Os participantes de cada episódio são previamente  
selecionados com base em temas e assuntos 
identificados  como relevantes, e com forte conteúdo 
motivador e  inspirador.

3) A utilização da identidade oficial do projeto (teasers, fotos,  
logo ARQ.DOC + logo do YouTube) em canais oficiais da  
marca, como sites, redes sociais e mídias. (As publicações  
devem respeitar às normas de imagem estabelecidas 
pelas  marcas ARQ.DOC e YouTube, conforme suas 
respectivas  descrições de uso e aplicação.

4) O canal principal de distribuição de cada episódio será 
o  YouTube. Somente poderá ser exibido nessa 
plataforma e  sua replicação deverá ser feita utilizando o 
player  incorporado do YouTube.

5) Para divulgação do episódio, será criado um teaser que  
contempla a essência do tema abordado. O mesmo  
poderá ser distribuído nos canais de mídias, redes sociais 
e  sites do PARTICIPANTE e seus parceiros oficiais.



Cronograma de etapas para produção e gravação:
Exclusivo para profissionais e marcas participantes do 
ARQ.DOC

2. Pesquisa e levantamento 
de  conteúdo sobre a pauta 
do  episodio (profissionais,  
projetos, materiais e toda  
história que envolve a  
narrativa da pauta  
escolhida);

3. Produção do 
conteúdo  narrativo do 
episódio;

4. Elaboração do roteiro 
do  episodio;

5. Planejamento de 
produção  (locações, 
estruturas,  produções, 
profissionais,  materiais, 
logistica e  equipamentos);

6. Produção e gravação do  
episodio;

7. Decupagem do material de  
gravação;

8. Revisão do roteiro com 
base  no material captado;

Construção da Timeline do  
episodio;

1. Pauta do episodio (definição 
9.  do tema, sugestão dos  
participantes e aprovação
pela direção e produção do 10. Validação do episodio;  
ARQ.DOC);

11. Envio do arquivo finaldo  
episodio para o 
YouTube;

12. Teaser do 
episodio;
13. Distribuição do teaser do  

episodio nas mídias  
especializadas e redes  
sociais;

14. Acompanhamento do  
desempenho do teaser e do  
episodio;

15. Relatório de desempenho do  
episódio (envio mensal /  
durante 3 meses)



Augusto Custodio

Pode ser uma peça de arte, um quadro majestoso ou um detalhe  
desapercebido aos olhos menos preparados. Em qualquer espaço,  
interno ou externo, definido ou indefinido, os vídeos de Augusto 
Custodio  acolhem a beleza de qualquer composição.

Suas lentes são uma viagem de sentimentos entre contornos, traços e  
volumes. É um novo sentido aos olhares sedentos pela arte da  
arquitetura e design de interiores. Uma mistura entre sensações de  
imagens e trilhas sonoras que são milimétricamente escolhidas.

Custodio é um publicitário com o coração na arte, inundado por uma  
profunda paixão pela arquitetura e design. Seus vídeos são 
conceituais,  envolventes, sentimentais e personificados. Um retrato 
com fortes  conexões entre criação e criador.



Augusto Custodio
Direção e produção

Gabriel Alves
Roteiro e Edição Narrativa

Rafaela Araújo
 Licenciamento e marcas 

Raphael Rodrigues
Assistente de produção

Contato
Augusto Custodio Produções Cinematográficas
SP (11) 2626-2089   RJ (21) 3005-0135
Miami +1 646-941-9060

A primeira grande série de arquitetura exclusiva para o YouTube

youtube.com/arqdoc

O formato deste programa e seu conteúdo está protegido pelas leis brasileiras. Proibido cópia, reprodução ou  
qualquer outra forma de utilização do conteúdo sob penalidades da lei. Registro 7839.038/2018.SP.27.936.


