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RESUMO

O consumo de conteúdo virtual torna-se cada vez mais presente nesta era de
convergência digital. Este artigo busca, de forma simples, ressaltar o crescimento do
consumo de conteúdo digital através da plataforma Youtube. Neste contexto, o
objetivo deste artigo é identificar de que maneira os canais de conteúdo sobrenatural
brasileiros utilizam suas estratégias de conteúdo para captar seu público alvo.
Foram analisados três dos maiores canais do Youtube que atentem ao nicho que
consome conteúdo sobrenatural, compilando dados relevantes, identificando seus
níveis de interação com o público alvo e comparando as estratégias de conteúdo
utilizadas por cada um deles. Pudemos assim demonstrar de fato a existência de
público a ser atendido no Brasil para o nicho citado. Foi verificado que cada um dos
canais produz um tipo de conteúdo diferente dentro da esfera sobrenatural e que
estes utilizam-se de diferentes estratégias que vem dando resultado para este
propósito.
Palavras-chave: YouTube. Marketing de Conteúdo. Conteúdo Sobrenatural.

ABSTRACT
The consumption of virtual content becomes more and more present in this era of
digital convergence. This article seeks, in a simple way, to highlight the growth of
consumption of digital content and through the Youtube platform. In this context, the
purpose of this article is to identify how Brazilian supernatural content channels use
their content strategies to capture their target audience. Three of the YouTube's
biggest channels in Brazil that look at the niche that consumes supernatural content
were analyzed, compiling relevant data, identifying their levels of interaction with the
target audience, and comparing the content strategies used by each of them. We
were able to demonstrate in fact the existence of the public to be served in Brazil for
the aforementioned niche. It has also been verified that each of the channels
produces a different type of content within the supernatural sphere and that these
use different strategies that are working for this purpose.

Key words: YouTube. Content Marketing. Supernatural Content. Youtubers.
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1 INTRODUÇÃO

Com a convergência para o mundo digital crescendo a cada dia, cada vez
mais surgem novas formas de fazer marketing, novas formas de criar valor para as
marcas e uma delas é através da produção de conteúdo.
Atualmente a plataforma de vídeos gratuita Youtube é uma das maiores e a
que traz maior retorno sobre o investimento no Brasil. Com ela, nesta era onde o
público vai em busca de conteúdo em plataformas digitais, formou-se um campo
fértil para uma nova profissão, os criadores de conteúdo, formadores de opinião ou
simplesmente Youtubers.
O mercado atual exige personalização, para que o conteúdo produzido possa
atender e tornar satisfeitos o maior número de pessoas, trabalhando assim com
nichos de mercado. Assim cada vez mais nichos específicos podem ser atendidos,
um deles é o público que consome conteúdo sobrenatural na internet.
Como problema que rege esta pesquisa busca-se compreender de que
maneira os canais de conteúdo sobrenatural brasileiros utilizam suas estratégias de
conteúdo para captar seus públicos-alvo.
Para tanto será feita mensuração de dados pertinentes, analise de níveis de
interação do público e comparação entre os canais apresentados.
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2 CULTURA DA CONVERGÊNCIA

A convergência, conceito este desenvolvido por Henri Jenkins, ocorre quando
os antigos e os novos meios de comunicação se encontram e comunicam entre si,
transmitindo assim maiores informações e consequentemente causando mais
interação com o público.
Os assuntos passam a deixar de ser específicos de uma mídia para também
fazerem parte de outras, como por exemplo, os programas de televisão que
convergem para internet em forma de canais do YouTube.
De acordo com um dos conceitos apresentados por Jenkins (2015), o horário
nobre na realidade analógica, ou broadcasting, fez com que as pessoas por muito
tempo, e ainda atualmente, fossem obrigadas a consumir aquilo que as mídias
incorporassem as grandes massas.
Dessa forma não satisfazendo inteiramente o público, pois nem todos gostam
do que são obrigados a assistir. Esse fenômeno ficou conhecido como “one to
many”, em português, um para muitos, o que significa pouca opção para a grande
massa.
Porém a realidade digital, ou narrowcasting, trouxe uma nova visão, as mídias
foram incorporadas aos nichos, isso quer dizer, você pode escolher aquilo que quer
consumir.
Dessa forma cada público tem seu preferencial e pode escolher aquilo que
decidiu consumir, este segundo GUMMESSON (2006) é o famoso “many to many”,
ou em português muitos para muitos, ou seja, mais opções resultando em mais
pessoas satisfeitas.
A convergência também traz o conceito de cultura participativa (KOTLER &
KELLER, 2012) o que significa que o público, ou consumidores propriamente ditos,
passam a ter influência no resultado de um determinado veículo de mídia, produto
ou serviço. Um exemplo disso são os comentários, bem como o curtir e não curtir,
nas redes sociais.
Ainda Segundo Kotler (2012) o marketing está em um momento onde são
enaltecidas as aspirações, valores e espirito humano, o que ele chama de marketing
3.0. Levando-se isto em consideração, percebe-se que as pessoas estão em um
momento onde tornam-se criativas, e isto faz com que, em maioria, haja uma
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inversão das necessidades abordadas na pirâmide me Maslow, onde “a valorização
de aspectos não materialistas e da vida e as sugestões de uma realidade duradoura,
realmente encontra relevância na sociedade “ (KOTLER & KELLER, 2012, p. 26).
Apesar disso Segundo BAUMMAN (2013) alega que a sociedade pósmoderna se tornou liquida, sendo este um conceito que ressalta o fato de que a
sociedade já não pensa a longo prazo, não consegue se manter em uma forma fixa,
transformando-se diariamente conforme as necessidades do mercado.
Ainda segundo Baumman, nada foi feito para durar, o tempo se sobrepões ao
espaço, pois através da tecnologia podemos nos movimentar sem sair do lugar.
Estamos em um momento onde as mudanças acontecem rapidamente e de forma
imprevisível. A sociedade pós-moderna ou “liquida”, como nomeada pelo autor, é
imediata e veloz.
Assim, podemos perceber o motivo do crescimento atual das mídias digitais
como redes sociais e o próprio Youtube, onde o conteúdo pode ser produzido de
forma imediata, até mesmo em tempo real, e de maneira personalizada para cada
nicho levando em consideração a necessidade de cada tipo de consumidor.

2.1 Marketing digital

Segundo Kotler (1994, p.27) marketing é o “Processo social e administrativo
pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação
e troca de produtos e valores”.
Marketing digital é a aplicação das estratégias de comercialização levadas a
cabo através do meio digital. As técnicas do marketing tradicional são adaptadas e
levadas a cabo pelo meio digital, porém no ambiente digital surgem novas
ferramentas e necessidades como o imediatismo, novas redes que surgem dia a dia
e a possibilidade de medir mais precisamente o retorno das estratégias empregadas,
entre outros. (LAMPERT, 2011)
A publicidade online nasceu em 1993, com a liberação da internet para uso
comercial. Em abril de 1993, com o lançamento da Mosaic, um dos primeiros
navegadores WWW da internet, apareceram os primeiros sites de publicidade
online, com as empresas Microsoft e MCI como anunciantes. Desde então este tipo
de publicidade vem se tornando cada vez mais popular. (PINHO, 2000)
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Porém, deve levar-se em consideração que a internet torna possível ouvir a
opinião do cliente a respeito do produto e também que cliente tem o poder de
disseminar informações sobre a marca, onde muitas vezes suas opiniões
influenciaram mais aos outros clientes do que aquilo informado pela marca.
(MCKENNA, 2005)
Com a popularização do meio digital o público requer atendimento cada vez
mais personalizado às suas necessidades, o que incita um foco maior no marketing
de nichos. Marketing de nichos segue a ideia de que quanto mais específico for o
público, mais chance haverá de a marca se dedicar a atender as necessidades
daquele público, assim tornando os clientes mais satisfeitos. (LAS CASAS, 2015)
Devido a tudo isso o consumo de conteúdo em geral tem aumentado
drasticamente.
Visto essa necessidade, nasceu o Marketing de Conteúdo, este que ajuda a
atrair clientes e principalmente gerar valor para marca ou produto.

2.1.1 Marketing de conteúdo
Lima (2016) destaca que “o mundo digital é movido por conteúdo”. Segundo
pesquisa da Acquity Group (2014), nove em cada dez consumidores procura
informações na internet antes de adquirir um produto seja para uma compra online
ou física. Por motivos como esse as marcas estão trabalhando cada vez mais com o
marketing de conteúdo. Alguns exemplos disso são a marca Nestlé, que mantem no
ar um site com conteúdo voltado para a nutrição, o meio ambiente, o relacionamento
familiar, lazer e viagens e o bem-estar. A Editora Intrínseca já apostou em um blog
que publica novidades e tem colunistas que abordam temas relacionados a
literatura.
O objetivo do final marketing sempre é conseguir resultados positivos para
empresa, atrás do conteúdo isso é alcançado através da geração de valor para o
consumidor (REZ, 2016).
É essencial levar em consideração que o marketing de conteúdo deve ser
trabalhado baseado em uma estratégia organizada e voltada para resultados, esta
que segundo PEÇANHA (2013) pode ser trabalhada nas três seguintes etapas: a)
Planejamento, sendo esta onde será analisado para que o conteúdo será utilizado,
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seus objetivos, como será desenvolvido e quais os indicadores de sucesso; b)
Execução, após o planejamento é o momento de colocar em pratica, sempre
mantendo os objetivos em mente e focar na geração e distribuição do conteúdo; c)
Mensuração, a etapa responsável por analisar se os resultados obtidos na execução
alcançaram ou estão alcançando os objetivos estabelecidos.
Ainda segundo Peçanha (2013), é sempre importante lembrar de manter o
foco nos indicadores de sucesso principais, previamente estabelecidos na etapa de
planejamento, sem cair na tentação de medir tudo o que é possível.
A partir do marketing de conteúdo, surgiu o conceito de Inbound Marketing,
este que que se traduz na estratégia de encontrar as pessoas certas para fechar
negócio. Neste conceito antes de oferecer o produto o cliente tem acesso a
conteúdos relacionado por meio de blogs, vídeos, e-books, redes sociais, entre
outros. Assim o cliente cria uma identificação com a marca ou empresa antes de
conhecer o produto em si. A médio e longo prazo, estes conteúdos fazem com que o
consumidor mantenha uma relação positiva com a empresa e só receba a oferta
quando estiver pronto para realizar a compra. (LIMA, et al., 2016)
Também está relacionado ao Inbound Marketing a tática de ser encontrado
online, podendo ser utilizado para isso, tão quanto para atrair o interesse das
pessoas, sites como as redes sociais e o próprio Youtube.

2.1.1.1 Youtube e o consumo de conteúdo

Segundo a pesquisa Video Viewers do YouTube Google Brasil, realizada em
julho de 2017, o número de horas assistidas em vídeos online no brasil cresceu 90%
nos últimos três anos, sendo que o YouTube é disparado a plataforma preferida dos
brasileiros, apresentando 42% da preferência. O YouTube também é, segundo esta
pesquisa, considerado como substituto da televisão aberta por 63% do público
conectado. Além disso o Brasil é o segundo país no mundo em termos de tempo de
vídeo assistido nesta plataforma, e em um momento onde, segundo (KOTLER &
ARMSTRONG, 1994), o consumidor busca informação sobre o produto, esta
plataforma torna-se de influência considerável na decisão de compra do consumidor
De acordo com pesquisas da Nielsen Media Research (2016) o YouTube
entrega um retorno sobre o investimento (ROI) maior que a TV aberta em 100% dos
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casos. Talvez isto se deva ao fato de que a produção de conteúdo digital viabiliza a
mensuração do retorno obtido com as campanhas, possibilitando também a melhor
criação e gestão da estratégia empregada.
Com o crescimento da realidade anteriormente descrita a plataforma Youtube
também se tornou campo fértil para uma nova profissão, os criadores de conteúdo,
formadores de opinião ou simplesmente YouTubers.
Estes tornaram o YouTube uma plataforma, também, de produção e
distribuição de conteúdo personalizado, não somente focado em produto, como
também no conteúdo em si, o que acabou por atrair uma enorme audiência para
plataforma.
Segundo pesquisa do site Meio&Mensagem, atualmente os casos brasileiros
de maior sucesso são do comediante Whindersson Nunes, com 21,8 milhões de
seguidores, Canal Kondzilla com 15,7 milhões de seguidores e em terceiro lugar o
Canal Porta dos Fundos, também de comedia com 13,3 milhões de seguidores.
Entre as formas de tornar esta plataforma algo rentável estão principalmente
o Google Adsense, sendo esta a forma mais comum, já que se trata dos anúncios e
propagandas do Google que aparecem nos vídeos, gerando certa remuneração
conforme os clicks que recebe.
Porém também conforme o conteúdo produzido ganha notoriedade, pode-se
conseguir diversos tipos de contratos e parcerias com as marcas presentes hoje no
mercado nacional ou até mesmo estrangeiro, estes que podem compreender como
maneira de remuneração a interação, visualizações, número de inscritos, entre
outros.
Como a internet, mais especificamente esta plataforma, oferece a
possibilidade de analisar métricas relacionadas ao desempenho das campanhas,
torna-se possível fazer uma gestão estratégica mais efetiva, porém é necessário
tomar conhecimento desta necessidade de gerenciar estratégias e resultados.

11

3 METODOLOGIA

Este estudo define seu objetivo geral em identificar de que maneira os canais
de conteúdo sobrenatural brasileiros utilizam suas estratégias de conteúdo para
captar seu público-alvo. Para isto, se utilizará de uma pesquisa aplicada, sendo esta
o método científico que envolve a aplicação prática da ciência. Esta acessa e usa
alguma parte das teorias, conhecimentos, métodos e técnicas acumuladas das
comunidades de pesquisa para um propósito específico (Roll-Hansen, 2009), de
abordagem quali-quanti que são “a combinação de múltiplas observações,
perspectivas teóricas, fontes de dados e metodologias” (BRYMAN, 2005, p. 131).
Como objetivos específicos tem-se:
a) compilar as informações decorrentes da produção de conteúdo dos canais
escolhidos. Para este objetivo será utilizada a pesquisa documental que “é aquela
realizada a partir de documentos, contemporâneos ou retrospectivos, considerados
cientificamente autênticos” (Santos, 2000) para a coleta de dados e a análise de
conteúdo, que proposta por Bardin (1977) é caracterizada por um conjunto de
instrumentos metodológicos que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes)
diversificados, para a análise de dados. Os indicadores utilizados nestes objetivos
foram os inscritos do canal, as visualizações totais, quantidade de vídeos e
frequência de postagens.
b) identificar os níveis de interação entre o público-alvo e cada canal
escolhido. Os indicadores para este objetivo específico serão as curtidas e
comentários dos vídeos do canal e também visualizações, usadas como forma de
comparação geral. Também utilizando-se da pesquisa documental e analise de
conteúdo.
c) comparar as estratégias por eles utilizadas visando o sucesso do canal.
Novamente se usará a técnica de análise de conteúdo.
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4 PESQUISA APLICADA

Para analisar de qual forma os canais de conteúdo sobrenatural brasileiros
utilizam suas estratégias de conteúdo para captar seu público alvo, foram escolhidos
os três maiores canais de produção de conteúdo deste tipo no Brasil, sendo estes o
Assombrado, Freak TV e Ambuplay.
O canal Assombrado nasceu em 11 de janeiro de 2013, como um canal
descontraído, porém sério para veicular o conteúdo do blog Assombrado.com
através de vídeos. A proposta do canal Assombrado é trazer com respeito,
seriedade e uma parcela de bom humor conteúdo sobrenatural baseados em
notícias, fatos e estudos reais, sendo que há pequenos quadros no blog
direcionados também a contos de terror, estes inventados.
A Freak TV nasceu em 14 de março de 2014, com a proposta de trazer
conteúdo a respeito de séries, filmes, lendas, mistérios, óvnis, paranormalidade e
tudo envolvido na cultura do terror, sendo que atualmente tem seu enfoque maior
em apresentar casos policiais misteriosos ou sobre psicopatas.
O canal Ambuplay iniciou-se em 25 de outubro de 2011, com a proposta de
trazer entretenimento voltado ao terror e algumas curiosidades para seu público.
Segundo a descrição do próprio canal, sua intenção é proporcionar ao seu público a
experiência de “enfrentar o seu medo, e além disso, se surpreender com assuntos
que você nem sabia que existia”.
4.1 Compilando as informações decorrentes da produção de conteúdo dos
canais escolhidos
A Tabela 1 Apesenta a compilação dos dados recolhidos dos canais
escolhidos.
Tabela 1

CANAL

INSCRITOS

FreakTV
AmbuPlay
Assombrado

396.494
2.284.162
1.694.174

VISUALIZAÇÕES VÍDEOS FREQ DE POSTAGEM
TOTAIS
SEMANAL
24.600.866
447
2
235.795.599
753
7
303.127.834
2.258
21

Fonte: Dados coletados pelo autor
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Através destes dados e também de uma análise da forma como o conteúdo é
produzido nos canais, é possível perceber que enquanto alguns canais como a
Freak TV e o Ambuplay focam-se em produzir conteúdo mais denso e por isso com
menos frequência, o Assombrado produz vídeos, em sua maioria, com conteúdo
mais superficial, porém com muito mais frequência que os anteriormente citados.
Canais como o Assombrado se adaptam bem a este momento da sociedade
pós-moderna, ou liquida como apresenta Baumman (2013), produzindo conteúdos
rápidos, frequentes e de fácil absorção, baseados em notícias do momento.
Também veiculando seu conteúdo através de outros meios além do Youtube, como
o Facebook e Twitter.
Os canais Freak TV e Ambuplay preferem investir em qualidade de conteúdo,
focando em produzir vídeos com conteúdo além de mais denso, também com maior
nível de edição e alinhamento de roteiro, o que segundo Peçanha (2013) é de suma
importância para criar uma boa imagem da marca para o cliente.

4.2 Níveis de interação entre o público-alvo e cada canal escolhido

Seguimos com a análise de dados da Tabela 2, onde são apresentados os
números de visualizações, curtidas e comentários:
Tabela 2

FreakTV
AmbuPlay
Assombrado

MÉDIA MÊS
VIZUALIZAÇÕES
CURTIDAS
63.889
5.143
64.857
16.000
45.326
4.853

COMENTÁRIOS
289
1.027
340

Fonte: Youtube.com

Aqui percebemos uma enorme diferença entre os indicadores de interação
dos canais escolhidos.
Enquanto a Freak TV e o Ambuplay têm a quantidade média de visualizações
parecidas, cerca de 64 mil, o Assombrado conta com uma média menor em cerca de
20 mil visualizações.
No que diz respeito a curtidas o Ambuplay tem a frente disparada perante os
outros canais. Enquanto a Freak TV e Assombrado, apesar da grande diferença em
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número de inscritos, vídeos disponíveis e frequência de postagem, ocorre um
empate.
Atualmente o que chamamos de “curtida”, não indica apenas o quanto o
público realmente gostou do conteúdo, mas também às quanto estes estão
dispostos a interagir para auxiliar o crescimento da marca. Isso conforme Lima
(2016), faz parte do relacionamento que deve ser criado com o consumidor através
do conteúdo, sendo um indicador do quão bem esta tarefa está sendo executada.
Falando a respeito do número médio de comentários por vídeo, o Ambuplay
mais uma vez ganha em disparada, seguido pelo assombrado que, novamente,
apesar das grandes diferenças em quantidade de vídeos e inscritos, quase empata
com a Freak TV.
Em um momento onde a sociedade age de forma colaborativa, conforme
Kotler (2010), o consumidor interage com a marca e ainda com outros consumidores
através dos veículos de mídia social das empresas, é de suma importância avaliar e
potencializar o envolvimento do cliente com a marca. Este é um dos indicadores de
maior relevância avaliados por possíveis parceiros comerciais ou contratantes dos
serviços do canal.

4.3 Comparação das estratégias dos canais apresentados

Ao analisar-se as estratégias dos canais apresentados, nota-se que o foco da
gestão de conteúdo destes canais diverge entre si. Enquanto o canal Assombrado
foca seus esforços no número de visualizações, o Ambuplay é o maior em número
de inscritos e interação geral, o que faz parecer que mantem aí seu objetivo
principal. Já a Freak TV, apesar de ser o mais jovem dos canais apresentados,
parece estar aos poucos seguindo os passos do canal Ambuplay.
Apesar disto, o número de inscritos e interação significativamente maior do
canal Ambuplay pode ser explicado pelo tipo de conteúdo produzido.
Conforme imagens da Figura 1, notamos que seu conteúdo mais popular tem
forte apelo sexual ao público de consumo sobrenatural e games, tanto pelo assunto
abordado como pelas capas dos vídeos, algo atualmente é um dos maiores
geradores de trafego na internet.
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Assim como também traz apelo emocional, como em programas de TV
regular com apelo mais sensacionalista, em parceira com outros produtores de
conteúdo, trazendo também o público destes para somar-se ao seu próprio.
Figura 1 - AmbuPlay: Print dos vídeos mais populares

Fonte: Print do canal AmbuPlay no Youtube.com retirado pelo autor

Enquanto isso, o canal Assombrado tem apostado em produzir muito
conteúdo buscando muitas visualizações, algumas vezes até ultrapassando a média
de três vídeos diários, conforme pode-se verificar através da Figura 2, o que já é
mais do que o triplo dos outros canais apresentados nesta pesquisa.
Figura 2 - Assombrado: Print vídeos recentes

Fonte: Print do canal Assombrado no Youtube.com retirado pelo autor
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Apesar disso, quando se busca pelos vídeos de maior sucesso deste canal,
estes dispostos na Figura 3, encontramos vídeos mais antigos, de quando o enfoque
era maior no conteúdo do que na frequência de postagens. Assuntos que envolviam
estudos reais e notícias extraordinárias em sua maioria.
Figura 3 - Assombrado: Print vídeos mais populares

Fonte: Print do canal Assombrado no Youtube.com retirado pelo autor

Isso talvez explique a interação e visualizações médias tecnicamente iguais,
ou inferiores, a canais com cerca de um quarto da quantidade de vídeos
disponibilizados pelo Assombrado e até mesmo a metade dos inscritos deste, com a
Freak TV por exemplo. Isso de certa forma acaba causando um problema definido
por Kotler (2017) como problema de atração, pois apesar de os consumidores até
visualizarem o conteúdo, estes não sentem-se atraídos a interagir com ele.
A Freak TV é o mais jovem dos canais apresentados, apesar disso apresenta
um bom nível de interação, quase equiparando-se a canais como o Assombrado,
que além de mais antigo, tem mais de cinco vezes a quantidade de inscritos,
conforme tabela 1 e tabela 2 apresentadas neste artigo.
Figura 4 - Freak TV: Print vídeos mais populares
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Fonte: Print retirado do canal Freak TV no Youtube.com pelo autor

Se levarmos em consideração os vídeos mais populares do canal, assim
como os produzidos até hoje, estes podem ser verificados nas imagens da Figura 4
e Figura 5, o canal parece focar seus esforços na qualidade de conteúdo, ao invés
de visualizações como o Assombrado, por exemplo.
Seu conteúdo tem impacto emocional, já que é nisso que se baseia no
universo do terror em geral, principalmente no que diz respeito a indústria do
entretenimento, porém sem o apelo sexual ou sensacionalista como o Ambuplay.
Isso pode ser percebido através dos vídeos mais populares expostos na Figura 5.
F igura 5- Freak TV: Print vídeos recentes

Fonte: Print retirado do canal Freak TV no Youtube.com pelo autor
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5 CONCLUSÃO

É inegável que em uma era de convergência em meio a uma sociedade
líquida o consumo de conteúdo digital cresce a cada dia. O Youtube vem se
mostrando uma das plataformas com maior desenvolvimento e que apresenta maior
retorno sobre o investimento no Brasil.
Sendo uma nova área rentável para o desenvolvimento de profissionais,
naturalmente há aqueles que obtém mais destaque. Entretanto há espaço e público
para vários nichos antes não atendidos, como, por exemplo, o público que consome
entretenimento relacionado ao conteúdo sobrenatural.
Os canais dispostos nesta pesquisa são aqueles que, para o nicho de
consumidores de conteúdo sobrenatural, apresentaram maior destaque nacional.
Compilando os dados necessários para apontar os principais indicadores dos
canais, percebe-se que cada canal apresentado faz a sua gestão de conteúdo de
forma diferente, porém independente dos seus objetivos individuais faz-se claro que
todas elas vêm apresentando algum resultado.
Através da análise dos indicadores que representam os níveis de interação foi
possível perceber que, independente do tamanho do canal, a forma como o
conteúdo é produzido impacta diretamente no nível de interação. Sendo que a
interação, diferente do senso comum, não é tão fortemente influenciada pelo
tamanho do canal ou frequência de postagens.
Com a comparação entre a gestão e produção de conteúdo dos canais, podese constatar que apesar de todos se encaixarem na esfera sobrenatural, cada um
tem uma forma diferente de atrair a atenção de seu público alvo. Enquanto alguns
usam de temas e estratégias que geram maior trafego, outros apostam na qualidade
de conteúdo ou ainda na presença online, esta em forma de frequência de
postagens.
Conforme mencionado antes, além do Google Adsense, existem outras
formas de fazer do Youtube uma plataforma rentável, uma delas é através de
parcerias e contratos com as marcas. Entende-se que cada canal desenvolve sua
estratégia de acordo com as necessidades de seus contratos para agradar seu nicho
e torna-lo um negócio rentável.
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Por fim, através da pesquisa e dos dados apresentados podemos concluir que
independente da gestão de conteúdo utilizada pelos canais analisados, o público
brasileiro de fato apresenta interesse no consumo de conteúdo sobrenatural através
do Youtube.
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APENDICE 1 – Tabelas para análise de dados

Tabela 1 – Dados gerais compilados

CANAL

INSCRITOS

VISUALIZAÇÕES
TOTAIS

VÍDEOS

FreakTV
AmbuPlay
Assombrado

396.494
2.284.162
1.694.174

24.600.866
235.795.599
303.127.834

447
753
2.258

FREQ DE
POSTAGEM
SEMANAL
2
7
21

Tabela 2 – Dados de interação compilados

FreakTV
AmbuPlay
Assombrado

MÉDIA MÊS
VIZUALIZAÇÕES
CURTIDAS
63.889
5.143
64.857
16.000
45.326
4.853

COMENTÁRIOS
289
1.027
340
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APENDICE 2 – Prints de Tela
Figura 1 - AmbuPlay: Print dos vídeos mais populares

Figura 2 - Assombrado: Print vídeos recentes
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Figura 3 - Assombrado: Print vídeos mais populares

Figura 4 - Freak TV: Print vídeos mais populares

Figura 5 - Freak TV: Print vídeos recentes

