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resumo 
 
 

A prática da produção de conteúdos pelos utilizadores é generalizada a nível 
global, e por isso, consolidada. Nota-se ainda o destaque para a produção de 
um tipo específico desses conteúdos, os vídeos. Por essa razão, é 
interessante compreender se a produção desses vídeos é semelhante entre 
utilizadores de diferentes nacionalidades, bem como é pertinente saber se há 
peculiaridades no consumo destes materiais em diferentes países. 
A presente dissertação propõe-se a compreender os processos de produção e 
de consumo de vídeos gerados pelos utilizadores no Brasil e em Portugal. 
Para isto foi desenvolvido um paralelo entre utilizadores na faixa etária de 18 a 
28 anos nos dois contextos em estudo: Brasil e Portugal. De natureza 
exploratória, a investigação faz uma revisão bibliográfica para resgatar o 
contexto que possibilitou os conteúdos gerados pelos utilizadores (CGU), além 
de apresentar suas conceituações, tipologias e os fatores motivacionais que 
incentivam esta prática. Como proposto pelo estudo, os vídeos gerados pelos 
utilizadores, uma das tipologias de CGU, têm destaque no enquadramento 
teórico. Paralelo a isso, a fase empírica do estudo utilizou a técnica de 
observação não-participante, tanto para a predefinição dos participantes do 
estudo, quanto para a recolha de seus dados, e posteriormente, fez uso do 
inquérito por questionário para obter e verificar informações dos produtores de 
conteúdo. 
A partir da análise dos dados obtidos é possível ter conhecimento do 
panorama das produções de vídeos gerados pelos utilizadores no Brasil e em 
Portugal, compreendendo que existem muitas semelhanças no processo de 
produção dos brasileiros e portugueses. Embora existam distinções pontuais 
entre esses processos de produção que, na sua maioria, podem ser atribuídos 
pelo movimento de profissionalização instaurado, com mais vigor, entre os 
brasileiros. Utilizadores dos dois países afirmaram que são motivados por 
fatores intrínsecos e extrínsecos, no entanto se percebe que os portugueses 
possuem motivações mais conectadas ao senso de coletivo, ao contrário dos 
brasileiros. Para além disso, foi possível concluir que o estudo não verificou 
tendências de consumo de vídeos gerados pelos utilizadores, e sim, indícios 
de prováveis tendências de consumo, os quais se apresentam de forma 
homogênea entre brasileiros e portugueses. 
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abstract 
 

The practice of content production by users is widespread, and so 
consolidated. It´s also possible to notice that the highlight is the production of a 
specific type of content, videos. For this reason, it´s interesting to understand if 
the production of these videos is similar between users of different nationalities, 
and it´s pertinent to know if there are peculiarities in the consumption of these 
materials in different countries. 
This dissertation aims to understand the processes of production and 
consumption of user-generated videos in Brazil and Portugal. For this a parallel 
was developed between users aged 18 to 28 years in the two contexts under 
study: Brazil and Portugal. Of exploratory nature, the research makes a 
bibliographic review to understand the context that allowed the user generated 
contents (UGC), besides presenting their conceptualizations, typologies and 
the motivational factors that encourage this practice. As proposed by the study, 
user-generated videos, one of the UGC typologies, stand out in the theoretical 
framework. Parallel to this, the empirical phase of the study used the non-
participant observation technique, both for the pre-definition of the study 
participants, and for the collection of their data, and subsequently made use of 
the questionnaire survey to obtain and verify information from content 
producers. 
Based on the analysis of the data obtained, it´s possible to know the panorama 
of user-generated video productions in Brazil and Portugal, understanding that 
there are many similarities in the production process of brazilians and 
portuguese. Althought there are specific distinctions between these production 
processes that, for the most part, can be attributed by the movement of 
professionalization, established with more vigor, among brazilians. Users of 
both countries stated that they are motivated by intrinsic and extrinsic factors, 
however it´s clear that the portuguese have motivations more connected to the 
collective sense, unlike the brazilians. In addition, it was concluded that the 
study did not verify consumption trends of user-generated videos, but evidence 
of likely consumption trends, which are homogeneous between brazilians and 
portuguese. 
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Introdução 
 

Caracterização da investigação 
 
A presente investigação se propõe a estudar o universo dos vídeos gerados pelos 

utilizadores, tanto com relação à produção, quanto ao consumo desses materiais. Cabe 
ainda compreender o porquê desta prática, uma vez que a produção destes conteúdos é 
uma realidade conhecida em todo o mundo. 

Dessa forma, a investigação faz um paralelo entre o cenário dos vídeos gerados 
pelos utilizadores no Brasil e em Portugal. Os participantes do estudo são utilizadores na 
faixa etária de 18 a 28 anos desses dois países, mais especificamente aqueles que geram 
seus próprios conteúdos no formato de vídeos. Dados dos consumidores desses 
conteúdos também foram recolhidos, mas considerando a natureza desses dados, os 
consumidores não são referenciados como participantes do estudo.  

A área de investigação em questão pode ser considerada recente, no entanto alguns 
aspectos ainda merecem ser explorados, como a realidade do processo de produção de 
vídeos gerados por utilizadores e as tendências de consumo destes conteúdos. Com este 
propósito, o estudo pretende desenvolver e aprofundar conceitos e proposições, o que 
permite classificá-lo como uma investigação de natureza exploratória. Uma vez que as 
investigações exploratórias buscam a identificação de temas para exploração, o presente 
estudo se detém em aprofundar os conhecimentos na área dos vídeos gerados pelos 
utilizadores, explorando a dimensão e consolidação destes materiais no contexto de dois 
países. 

 
Finalidade e objetivos 

 
Ao enaltecer o caráter exploratório do estudo, cabe destacar que ele tem por 

finalidade compreender a produção e o consumo de vídeos gerados por utilizadores no 
Brasil e em Portugal. 

A partir deste proposto, destacam-se os objetivos do estudo através de três pontos: 
- Analisar a produção de vídeos gerados pelos utilizadores, entre os 18 e 28 anos no 

Brasil e em Portugal; 
- Identificar que variáveis geram motivação para a produção de vídeos pelos 

utilizadores; 
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-  Identificar as tendências de consumo de vídeos gerados pelos utilizadores no Brasil 
e em Portugal. 

Através dos objetivos apresentados, são abordadas três vertentes importantes sobre 
os vídeos gerados pelos utilizadores, ou seja, a sua produção, os fatores motivacionais 
que levam a estas produções, e o consumo destes materiais. Dessa forma, o estudo 
pretende apresentar um entendimento geral sobre este panorama no Brasil e em Portugal. 

 
Questão de investigação 

 
A partir da proposta de análise das produções de vídeos gerados pelos utilizadores 

e da identificação dos fatores motivacionais e das tendências de consumo destes 
conteúdos, o presente estudo pretende responder à seguinte pergunta de investigação: 
Como se estabelece o processo de produção e consumo de vídeos gerados por 
utilizadores no Brasil e em Portugal? 

 
Pertinência do trabalho 

 
A participação dos utilizadores na produção de conteúdos próprios é nitidamente 

elevada, e mais, crescente. Para expressar a grandiosidade desta realidade, percebe-se 
que as práticas de muitos meios de comunicação mudaram a fim de se adaptar e aproveitar 
este interesse e boa vontade dos seus consumidores, que passaram a produzir conteúdos, 
os quais são, muitas vezes, veiculados pelos meios de comunicação. É o caso dos 
utilizadores que gravam vídeos, e os encaminham a meios de comunicação com a intenção 
de contribuir com materiais complementares aos do veículo de comunicação. 

No entanto, esta prática dos utilizadores em gerar conteúdos é consolidada entre 
eles, que produzem e consomem seus próprios materiais. Paralelo a isto, nota-se um 
crescente foco na produção de um tipo específico de conteúdo gerado pelos utilizadores, 
os vídeos. 

Visto que a geração de conteúdos pelos utilizadores está generalizada a nível global1, 
é interessante compreender se as produções e o consumo destes materiais ocorrem de 
forma semelhante em diferentes países. Para tanto, é importante que os países em 

 
 
1 Ainda que se tenha presente que existem países e regiões do mundo desconectadas, em razão 
do baixo nível de desenvolvimento. 
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questão possuam uma proximidade cultural, para que o estudo não seja prejudicado por 
divergências culturais e comportamentais, uma vez que o propósito está em compreender 
a produção e o consumo dos vídeos gerados pelos utilizadores dos países.  

Ao considerar um paralelo entre Brasil e Portugal é interessante destacar que as 
proximidades culturais existentes entre os dois países vão além da sua história e do facto 
de compartilharem a mesma língua. Também por estes motivos, pode-se perceber uma 
partilha de muitos conteúdos audiovisuais entre os dois países, tanto de cunho informativo, 
quanto humorístico. Como exemplo, pode-se citar o canal brasileiro do YouTube, Porta dos 
Fundos, que devido ao grande consumo em Portugal, migrou para o canal de televisão Fox 
Portugal. Junto a esta proximidade de Brasil e Portugal, cabe salientar que sendo a 
investigadora brasileira, a mesma possui interesse pessoal em analisar as divergências, 
e/ou semelhanças entre os vídeos gerados pelos utilizadores nos dois países.  

Dessa forma, o presente estudo se propõe a compreender se há diferenças entre o 
panorama dos vídeos gerados pelos utilizadores no Brasil e em Portugal. Ou seja, espera-
se conhecer este panorama e reconhecer as variáveis que geram motivação para a 
produção destes vídeos nos dois países. E ainda, compreender a tendência de consumo 
de vídeo gerado pelos utilizadores no Brasil e em Portugal. 

 
Estrutura do enquadramento teórico 

 
O enquadramento teórico da presente investigação está estruturado em dois 

capítulos. O primeiro apresenta o contexto que promove a produção de conteúdos pelos 
utilizadores, com ênfase no desenvolvimento das tecnologias de informação e 
comunicação, e ainda, na acessibilidade a estas novas tecnologias pelas pessoas comuns. 
Este primeiro capítulo também aborda a internet, e em específico a web 2.0, como grande 
contribuinte para o comportamento participativo dos seus utilizadores. E assim, a 
participação é o último tópico apresentado neste capítulo, bem como os tipos de 
participação e as novas nomenclaturas que os “antigos consumidores” recebem perante 
este comportamento ativo. 

 O segundo capítulo apresenta o resultado destas participações, o conteúdo gerado 
pelos utilizadores. Além dos conceitos, também são apresentadas as tipologias destes 
conteúdos, com destaque para os conteúdos no formato de vídeos. Estes, por sua vez, 
são explorados com base nas suas evoluções, classificações, e plataformas de 
distribuição. Para finalizar o último capítulo do enquadramento teórico são apresentados 
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os tipos de motivações que incentivam os utilizadores a produzirem seus próprios 
conteúdos. Neste estudo, as motivações serão classificadas como intrínsecas ou 
extrínsecas. 

 Na sequência do enquadramento teórico são apresentados os capítulos referentes 
à metodologia da investigação e ao estudo dos utilizadores geradores de conteúdo e suas 
produções. Por fim, é apresentada a conclusão, as limitações do estudo e as perspectivas 
de novos estudos. 
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Capítulo 1. Contexto promotor dos conteúdos gerados pelos utilizadores  

 
Uma verdadeira revolução na comunicação é possível de ser percebida desde as 

últimas décadas. O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação (TICs) 
foi acompanhado pela evolução da internet, e juntos, estes dois fatores proporcionaram 
uma democratização ao acesso dos meios de comunicação. E ainda, alteraram a forma 
como seus conteúdos eram e, a partir de então, são consumidos.  

Anteriormente a estas evoluções tecnológicas e comunicacionais, os utilizadores 
somente consumiam os conteúdos disponibilizados por esses meios, contudo, hoje eles 
atuam de forma participativa na geração destes conteúdos. Ou seja, os utilizadores já não 
possuem o mesmo papel passivo, e a possibilidade de produzir os seus próprios materiais 
marca este novo cenário da comunicação. Shirky (2011) enfatiza que as tecnologias 
possibilitaram este tipo de comportamento dos utilizadores, mas não os causaram. Isto 
porque os utilizadores sempre possuíram a vontade de participar, entretanto, foi o atual 
cenário que permitiu que eles atuassem de forma mais ativa na produção e distribuição 
dos seus próprios conteúdos, ou seja, sem a presença de barreiras para participação, e 
com a disponibilidade de novos canais de distribuição (Jenkins, 2013). 

Ainda assim, as constantes inovações tecnológicas, que se apresentam em ritmos 
acelerados, possibilitam que as atuações dos utilizadores sejam, cada vez mais, diversas 
e eficientes. Para clarificar o quanto esta teoria corresponde a uma realidade já consolidada 
no cotidiano de todos, Shirky (2011) afirma que a probabilidade de um grande 
acontecimento ser registrado por um utilizador é quase igual à probabilidade deste 
acontecimento ter qualquer testemunha. 

 

1.1. Evolução dos meios de comunicação 
 

O atual cenário da comunicação é marcado por inúmeras opções e facilidades de se 
comunicar. O surgimento e o desenvolvimento de novos meios de comunicação têm como 
consequência natural o progresso em relação aos meios anteriores, mas, como afirma 
Serra (2007), este progresso também pode se referir a diferentes estruturas sociais. O 
desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação (TICs) caracterizam o 
atual cenário pelo crescimento e disseminação de conteúdos relevantes, como afirmam 
Okada & Souza (2011). 
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Estas tecnologias comunicacionais encontram-se em estágio crescente de evolução, 
e ainda assim, percebe-se que os utilizadores possuem fácil acesso a elas. Esta 
acessibilidade reportada refere-se a um entendimento completo da palavra, pois como 
afirma Howe (2009), as tecnologias comunicacionais estão imersas em um contexto que 
as constituirá cada vez menores, mais baratas, mais rápidas, e mais fáceis de serem 
utilizadas. 

O custo financeiro reduzido de tecnologias de comunicação, como câmeras 
profissionais, é um dos grandes incentivos para o consumo de ferramentas e gadgets, 
anteriormente inacessíveis a um público geral, e que por isso eram compreendidos como 
um investimento por parte dos profissionais que os consumiam e utilizavam como 
ferramentas de trabalho. Para além desta facilidade de se apropriar de novas tecnologias 
e gadgets, a experiência dos utilizadores é potencializada e enriquecida pelo facto destas 
novas tecnologias possuírem softwares de fácil manuseio. Alguns softwares de edição de 
vídeos, por exemplo, ainda possuem integração com redes sociais ou outros softwares, 
proporcionando ao utilizador realizar trabalhos integrados. A este panorama, soma-se o 
facto da distribuição de conteúdos se realizar de forma gratuita. 

Assim, a evolução dos meios de comunicação traz consigo não somente os evidentes 
avanços tecnológicos. Esta nova realidade permite que os utilizadores adquiram, 
manuseiem e interajam com equipamentos, tecnologias e softwares num contexto de 
facilidades nunca antes presenciado.  

Junto à esta possibilidade, percebe-se a autonomia por parte dos utilizadores que, 
no cenário da web 2.0 apresentado a seguir, se utilizam destas tecnologias de 
comunicação acessíveis para produzir, distribuir e consumir seus próprios conteúdos. 
 

1.2. Web 2.0 
  

O papel da internet como uma das responsáveis pela revolução no mundo da 
comunicação é um facto já consolidado. Contudo, como Serra (2007) afirma, a internet não 
deve ser considerada somente como um meio de comunicação, deve-se compreender que 
a partir dela, nasce um novo modelo de comunicação. Ao estudar a web é possível ainda 
compreender a sua evolução, assunto considerado divergente, uma vez que não há uma 
definição concreta da sua divisão cronológica (Motta, 2013).  

Contudo, em 2004, Dale Dougherty, da O´Reilly Media consultoria cunhou um novo 
termo para a web ao nomear uma sessão de brainstorming entre O´Reilly e MediaLive 
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International de “Web 2.0 Conference” (Motta, 2013). O fundador e presidente-executivo 
da O´Reilly Media, Tim O´Reilly (2005)2, defende que a web 2.0 pode ser percebida como 
um conjunto de princípios e práticas. Os princípios a que O´Reilly se refere partem do 
aproveitamento da inteligência coletiva e do uso da web como plataforma, sendo este 
último considerado o grande pilar da web 2.0 (Webinsider, 2005) 3. 

Depois de dois anos da definição do conceito web 2.0, Hayes (2006)4 publica um 
panorama da evolução da web, estruturado em três fases: web 1.0, web 2.0 e web 3.0. De 
acordo com Hayes (2006), a web 1.0 refere-se à internet como uma via de mão única, 
enquanto a web 2.0 trata-se de uma via de mão dupla, caracterizada pelos 
compartilhamentos; e por fim, a web 3.0 se refere à web semântica, marcada pelos portais 
3D. 

Perante o novo panorama proposto e assumido pela web 2.0, é possível 
compreender a sua representatividade para a evolução da internet. Este facto é reforçado 
ao analisar a web 1.0, que por não apresentar nenhum grau de interação, é caracterizada 
por sites que publicavam conteúdos, e que Webinsider (2005) considera como a versão 
online do que a mídia impressa fazia. Okada & Souza (2011) ainda afirmam que a web 1.0 
é representada pelos sites estáticos.  

E então, a web 2.0 representa um amadurecimento destas práticas, nas quais deve 
ser destacada a possiblidade de interação dos seus utilizadores. Aliado a esta “novidade”, 
o papel ativo dos utilizadores culmina no compartilhamento de informações, outra 
característica forte da web 2.0. Assim como os sites de colaboração, representados pelas 
wikis, que permitem aos utilizadores realizarem uma produção colaborativa de conteúdos. 
Os blogs e as redes sociais também têm destaque como plataformas para os conteúdos a 
serem compartilhados, bem como sites específicos para partilha de certos tipos de 
conteúdos, como os vídeos. 

Entre as características da web 2.0, destacam-se os seus conteúdos, considerados 
dinâmicos e flexíveis, bem como as suas publicações. A possibilidade de trabalhar com 

 
 
2 Disponível em https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1 acedido 
a 29 de agosto de 2019. 
3 Disponível em https://webinsider.com.br/web-20-a-nova-internet-e-uma-plataforma/ acedido a 29 
de agosto de 2019. 
4 Disponível em https://www.personalizemedia.com/articles/web-30/ acedido em 29 de agosto de 
2019. 
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ferramentas de publicação multi-plataforma é outro fator a ser destacado na web 2.0, uma 
vez que o conteúdo não está limitado à plataforma do computador, como apresentou Tim 
O´Reilly (2005).  

Perante esta realidade da web 2.0, marcada pelos sites interativos e os conteúdos 
mais dinâmicos, flexíveis e acessíveis, a participação dos utilizadores ocorreu 
naturalmente. Imersos em uma realidade que lhes permite experimentar, inovar (Jenkins, 
2013) e interagir com conteúdos que anteriormente só poderiam consumir, os utilizadores 
passaram a colaborar com a criação e a edição de conteúdos e informações na web. E 
este posicionamento mais ativo por parte destes utilizadores é muito bem exemplificado 
com os blogs e as wikis, sendo esta última um forte exemplo de edição colaborativa. Tim 
O´Reilly (2005) enaltece este papel dos utilizadores, e vai além, evidenciando o poder 
destes ao defender que devem ser considerados co-desenvolvedores de conteúdo. 
 

1.3. Participação dos utilizadores 
 

Como visto anteriormente, o fácil acesso dos utilizadores às novas tecnologias de 
comunicação, e as oportunidades de interação propostas pela web 2.0 proporcionaram um 
ambiente mais adequado para que os seus utilizadores pudessem atuar de forma 
participativa. Howe (2009, p. 69) enaltece que por menores que sejam estes avanços, eles 
configuram-se como um “poder criativo” dado aos utilizadores. Como Vickery & Wunsch-
Vincent (2007) afirmam, o conceito que melhor definiria este panorama trata-se da web 
participativa, onde os utilizadores podem desenvolver, classificar, colaborar e distribuir 
conteúdos.  

Dessa forma, a até então considerada audiência, ou coletivo de receptores (McQuail, 
2003), é agora intitulada de participantes ou utilizadores (Villi & Matikainen, 2016). McQuail 
(2003) compreende que as audiências apresentam-se imersas em um período de inovação 
social, e que estão mais individualizadas e dispersas. Com base em um modelo alternativo 
de relação comunicacional, o modelo expressivo ou ritual, em que a diferença entre 
emissor e receptor é muito pequena, McQuail (2003) define os membros da audiência 
como participantes. 

Assim, cabe compreender as formas com que a audiência atua ativamente. Villi & 
Matikainen (2016) apresentam uma classificação para o tipo de participação dos 
utilizadores: participação explícita ou implícita. Os autores afirmam que a participação 
implícita não prevê nenhuma ação direta e consciente do utilizador, ou seja, este tipo de 
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participação transforma informações, como os padrões e os hábitos de consumo dos 
utilizadores, em dados. Enquanto a atuação participativa dos utilizadores na geração de 
conteúdos é categorizada como participação explícita. Isto porque este tipo de participação 
prevê a produção e o desenvolvimento de produtos ou serviços digitais. Neste estudo será 
assumida a terminologia de participação para o conceito de participação explícita.  

Contudo, como afirma Jenkins (2013), é preciso compreender que a participação é 
estruturada com base em protocolos culturais e sociais. E ainda, que no atual cenário, o 
anseio por participar é evidente entre os utilizadores, a ponto de os mesmos lutarem pela 
preservação e expansão dos seus direitos na participação (Jenkins, 2013).  

Este entendimento de que o comportamento dos utilizadores mudou, promove a 
concepção de novos conceitos a serem atribuídos a eles. Howe (2009) defende a ideia de 
que estes utilizadores amadores, que passaram a gerar seus conteúdos, não podem ser 
classificados somente como amadores, uma vez que muitos dos conteúdos que produzem 
possuem um caráter mais profissional, devido à qualidade e aos esforços investidos nestas 
produções. Por isto, Howe (2009) classifica estes utilizadores como Pro-Ams, e os define 
como amadores que possuem um considerável grau de instrução, cultura, compromisso e 
boas relações. Para Howe (2009), os conteúdos gerados pelos utilizadores podem ter este 
aspecto mais profissional, mas sempre serão referidos como amadorísticos. Por outro lado, 
Bruns & Jacobs (2006) assumem que este utilizador deve ser nomeado de produser, 
conceito que representa um híbrido de produtor e utilizador. Assim, segundo os autores, 
os produsers podem ser compreendidos como os utilizadores que se comprometem com 
conteúdos tanto no papel de consumidores, quanto produtores. Outros autores como 
Okada & Souza (2011) e Villi & Matikainen (2016) trabalham com o mesmo conceito, mas 
o disseminam nas terminologias de prosumer, ou em português, prosumidor, uma união 
das terminologias produtor e consumidor. 

A participação dos utilizadores também pode ser compreendida como o resultado 
dos seus próprios instintos perante um ambiente que lhe permite este tipo de 
comportamento, e assim, o utilizador também se percebe inserido em uma realidade cada 
vez mais presente. Frente a esta prática crescente, e cada vez mais facilitada, de produção 
e compartilhamento de conteúdos pelos utilizadores, Shirky (2011) aponta como 
desvantagem a qualidade dos materiais publicado por eles, uma vez que a banalização do 
gerar e publicar conteúdos tem destacado essa baixa qualidade das produções. Contudo, 
há de se perceber que os utilizadores aqui referidos tratam-se de um grupo heterogêneo, 
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e por isso, possuem produções de diferentes dimensões, alguns com uma produção mais 
técnica e apurada, enquanto outros geram conteúdos de caráter amador.  

De qualquer forma, Jenkins (2013) afirma que estas produções de baixa qualidade 
também devem ter espaço para serem publicadas, e então, receberem críticas e serem 
melhoradas. Ao analisar a situação de forma contrária, quanto maior o incentivo a estas 
produções, maior a possibilidade de se encontrar materiais de boa qualidade. Mesmo 
assim, o que importa para os utilizadores é participar e estar imerso no contexto de partilha.  

Ainda que exista a identificação de tal desvantagem para a participação dos 
utilizadores, deve-se enaltecer as vantagens e progressos percebidos a partir deste novo 
comportamento. Shirky (2011) destaca a possibilidade de experimentação de formatos 
pelos utilizadores. Além de se aventurarem em formatos até então desconhecidos para 
eles, como os blogs e as wikis, frequentemente os utilizadores se deparam com novas 
plataformas ou redes sociais, o que lhes permite desbravar “novos mundos”, e então, 
explorá-los de forma ativa e participativa.  

E mais, o comportamento dos utilizadores que participam permite que eles agreguem 
valor uns aos outros, por meio das informações que transmitem e, ou, pelos conteúdos que 
geram. Dessa forma, é possível compreender quando Shirky (2011) defende que os 
conteúdos gerados pelos utilizadores tratam-se de atos sociais, e não exclusivamente atos 
pessoais. 

Dessa forma, cabe compreender o que são propriamente os conteúdos gerados 
pelos utilizadores. Uma vez que este tipo de material se configura como um dos grandes 
legados de uma revolução na comunicação, o capítulo a seguir explora este conceito. São 
apresentadas ainda as tipologias e as motivações que levam os utilizadores a gerarem 
seus próprios conteúdos. 

 
 

  



 11 

Capítulo 2. Conteúdo gerado pelos utilizadores 

  
As possibilidades que permitem aos utilizadores atuarem de forma participativa é 

crescente, basta que se analise as mídias sociais e as suas ferramentas para compreender 
o vasto universo que existe a ser explorado pelos utilizadores. Por este motivo, os 
conteúdos gerados pelos utilizadores (CGU) nasceram em um contexto imerso pelos 
desejos dos até então, consumidores, que passaram a gerar e consumir seus próprios 
materiais.  

Ainda que os CGU estejam consolidados no contexto de produção e publicação de 
conteúdos deste novo ecossistema digital, não se conhece um conceito único e comum 
para o definir. No entanto, não há dúvida de que este tipo de material já esteja estabelecido 
entre os consumidores e produtores de conteúdo do mundo digital. Howe (2009) reforça o 
exposto afirmando que os números referentes à produção de CGU ainda são 
desconhecidos, mas se sabe que estes conteúdos captam a atenção de grande parte dos 
consumidores. O mesmo autor ainda projeta que a atuação dos utilizadores terá forte 
presença no futuro do entretenimento. 

Os conteúdos gerados pelos utilizadores podem ainda ser assumidos como a 
maneira com a qual os utilizadores consomem e fazem uso das mídias sociais. Dessa 
forma, cada mídia social, e plataforma, possui tipos específicos de conteúdos gerados 
pelos utilizadores. Ainda que se conheça uma variedade de formatos para os CGU, como 
textos, imagens, áudios e vídeos, o presente estudo terá foco nos vídeos gerados pelos 
utilizadores. 

Ao analisar esse tipo de conteúdo, nota-se considerável evolução dos vídeos 
gerados pelos utilizadores após as inovações tecnológicas e o processo de digitalização 
das produções. Cabe destacar que essa progressão é percebida desde a fase inicial da 
produção dos vídeos até o processo de finalização desses materiais. E mais, os vídeos 
gerados pelos utilizadores também expandiram suas fronteiras e passaram a ser 
publicados em espaços públicos, havendo uma grande variedade de plataformas para 
compartilhamento de vídeos, entre elas as mais populares são YouTube e Vimeo. 

Perante a expressiva presença deste tipo de conteúdo, cabe compreender também 
as motivações que levam os utilizadores a gerarem conteúdos. As recompensas que 
existem para este tipo de comportamento participativo dos utilizadores podem ser 
categorizadas em motivações intrínsecas e extrínsecas. Estes fatores motivacionais 
merecem destaque no estudo, uma vez que deve ser ressaltada a importância do incentivo 
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à geração de conteúdo pelos utilizadores. Ainda mais pelo facto de os CGU serem 
considerados uma atividade de caráter amador, ou seja, que são realizadas pelos 
utilizadores por vontade própria, sem almejar lucros financeiros. 
 

2.1. Conceito 
 

Estudos sobre conteúdo gerado pelos utilizadores (CGU) tornam claras as 
dificuldades de conceitualização dessa terminologia. A própria nomenclatura possui 
inúmeras variações, e é possível encontrar em literaturas o conceito de CGU como 
conteúdo criado pelo utilizador, conteúdo gerado pelo consumidor, meios participativos, 
jornalismo cidadão ou mídia social (Scott, 2011). 

Além destas divergências na nomenclatura, ainda não se reconhece um conceito 
comum para o conteúdo gerado pelos utilizadores. Wyrwoll (2014) apresenta, 
sucintamente, CGU como todo o conteúdo que é publicado por utilizadores em plataformas 
online. Scott (2011) defende que CGU também se trata de conteúdo produzido por 
espectadores, mas para este autor os conteúdos devem ser transmitidos por meios 
audiovisuais, sejam tradicionais (como televisão) ou alternativos (YouTube, por exemplo).  

  Entre as conceitualizações estudadas é consenso que o CGU possibilita que 
utilizadores publiquem conteúdos para os demais utilizadores. E ainda, que este conteúdo 
deve ser produzido paralelamente a uma produção profissional. Porém, para aprofundar o 
conceito de conteúdo gerado pelos utilizadores, o presente estudo se utiliza do proposto 
por Vickery & Wunsch-Vincent (2007) para condicionar e classificar um material como 
conteúdo gerado pelo utilizador.  

Vickery & Wunsch-Vincent (2007) estabelecem que para se configurar como CGU, é 
preciso que o conteúdo apresente três condições básicas, como pré-requisitos: 
necessidade de publicação, esforço criativo para a geração do conteúdo, e criação fora da 
rotina e da prática profissional.  

Assim, como primeira condição básica de um conteúdo gerado por utilizador está a 
necessidade de publicação do material. Ou seja, o conteúdo deve ser, obrigatoriamente, 
publicado dentro de algum contexto, seja ele um site de acesso público, ou uma página de 
acesso restrito a um grupo de pessoas (Vickery & Wunsch-Vincent, 2007). 

 O segundo pré-requisito apresentado por Vickery & Wunsch-Vincent (2007) trata-se 
do esforço criativo necessário para a criação dos conteúdos. Não se considera legítima a 
reprodução de trechos de vídeos, por exemplo, pois eles não apresentam a autenticidade 
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e originalidade do autor. Portanto, é indispensável que o conteúdo seja criado. Edições, 
alterações e remixagens também podem ser considerados CGU (Matikainen, 2015), uma 
vez que há esforço criativo para a produção do material. 

Por fim, a terceira característica do conteúdo gerado por utilizador defendida por 
Vickery & Wunsch-Vincent (2007) se refere à criação destes conteúdos fora das rotinas e 
práticas profissionais; ou seja, o utilizador deve produzir seu conteúdo sem expectativa de 
lucro e remuneração. 

No entanto, os próprios autores destes pré-requisitos reconhecem que existe uma 
grande dificuldade de se manter esta última característica proposta aos CGUs, isto porque 
o cenário atual, caracterizado pela participação ativa dos utilizadores, passou a remunerar 
estes produtores pelos conteúdos que realizam. Além disso, deve-se considerar que 
muitos destes utilizadores que geram conteúdos são, na verdade, profissionais que atuam 
fora das suas rotinas de trabalho, e que nestes casos, Vickery & Wunsch-Vincent (2007) 
afirmam ser inadequado classificá-los como CGU, uma vez que esses produtores de 
conteúdo são muito mais do que "meros" utilizadores. 

De qualquer forma, perante a dificuldade de cunhar um conceito comum para os 
CGU, compreende-se que as condições básicas propostas por Vickery & Wunsch-Vincent 
(2007) não são estendidas a todos estudos sobre conteúdos gerados pelos utilizadores. 
Contudo, perante as leituras realizadas, a investigadora acredita que esta seja a 
conceitualização mais coerente e completa a ser utilizada para os conteúdos gerados pelos 
utilizadores. 
 A partir do entendimento do que são os conteúdos gerados pelos utilizadores é 
possível visualizar a presença expressiva destes conteúdos no cotidiano de muitas 
pessoas, que os produzem e/ou os consomem. No entanto, existem diferentes tipos de 
conteúdos a serem produzidos e consumidos, e conhecer estas tipologias significa 
especificar aos utilizadores o vasto universo de possibilidades que possuem para 
desenvolver suas produções. 

 
2.2. Tipologias 
 

Ao considerar a diversidade de conteúdos gerados pelos utilizadores é possível 
realizar classificações para estes materiais produzidos. Contudo, estas categorizações 
podem ser estruturadas com base em diferentes critérios.  
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A partir do tipo de conteúdo produzido pelos utilizadores, o CGU pode ser classificado 
em oito categorias, que são sucintamente estruturadas em: texto, fotografia, áudio, vídeo, 
jornalismo cidadão, conteúdo educacional, conteúdo de telemóveis e conteúdo virtual. 
Vickery & Wunsch-Vincent (2007) propõem esta classificação de forma detalhada na 
Tabela 1. 
 
Tabela 1 – Tipos de conteúdos gerados pelos utilizadores 

 
Fonte: Vickery & Wunsch-Vincent (2007, p. 15) 

 

TYPE OF CONTENT  DESCRIPTION 

TEXT, NOVEL AND 
POETRY 

Original writings or expanding on other texts, novels, 
poems 

PHOTO/IMAGES 
Digital photographs taken by users and posted online; 
Photos or images created or modified by users 

MUSIC E AUDIO 
Recording and/or editing one's own audio content and 
publishing, syndicating, and/or distributing it in digital 
format 

VIDEO AND FILM 
Recording and/or editing video content and posting it. 
Includes remixes of existing content, homemade content, 
and a combination of the two. 

CITIZEN JOURNALISM 

Journalistic reporting on current events done by ordinary 
citizens. Such citizens write news stories, blog posts, 
and take photos or videos of current events and post 
them online.  

EDUCATIONAL CONTENT 
Content created in schools, universities, or with the 
purpose of educational use  

MOBILE CONTENT 
Content that is created on mobile phones or other 
wireless devices such as text messaging, photos and 
videos.  

VIRTUAL CONTENT  
 

Content created within the context of an online virtual 
environment or integrated into it. Some virtual worlds 
allow content to be sold. User-created games are also on 
the rise.  
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A partir desta classificação percebe-se que alguns tipos de CGU se repetem, 
entretanto é o caráter do conteúdo destas produções que define a sua classificação. Este 
caso pode ser exemplificado com a classificação das fotografias, ou dos vídeos, que podem 
ser definidos como jornalismo cidadão quando analisados os conteúdos destas produções. 

Entretanto, os CGU também podem ser classificados de acordo com o formato dos 
conteúdos gerados. Vickery & Wunsch-Vincent (2007) limitam esta classificação em cinco 
categorias: texto, fotografias e imagens, música e áudio, vídeo e filme, e conteúdo gerado 
pelo utilizador para informar sobre compras, viagens e afins. Sendo esta última uma 
categoria ainda não abordada no estudo, mas que se refere a opiniões e conselhos que os 
utilizadores se propõem a compartilhar com outros utilizadores. 

Ao relembrar as condições que definem um CGU apresentado pelos mesmos 
autores, entende-se que os textos devem ser produzidos, individual ou coletivamente. As 
fotografias capturadas, as imagens criadas, e ambas podem ser editadas, ou não, pelo 
autor.  Os áudios devem ser criações originais, ou remixagem de um ou mais conteúdos já 
existentes. Bem como os vídeos, que podem ser produções originais, ou a reedição de 
outros materiais. E os conteúdos gerados pelos utilizadores para informar sobre compras, 
viagens e afins devem ser originais, de cunho pessoal ou coletivo.  

Outra classificação presente nas leituras realizadas se refere às mídias sociais, ou 
seja, as plataformas. Esta categorização é considerada relevante para os CGUs por ser 
centrada nas mídias sociais, que segundo Matikainen (2015), têm a sua forma e conteúdo 
produzidos, em sua maioria, pelos utilizadores. Por este motivo, Vickery & Wunsch-Vincent 
(2007) defendem ser difícil dissociar os CGU e as suas plataformas de distribuição. 

Cabe, assim, ressaltar a importância das tipologias das mídias sociais, pois é através 
destas plataformas que os utilizadores podem produzir e publicar seus conteúdos. Wyrwoll 
(2014) apresenta esta classificação das mídias sociais em oito tipos de plataformas, 
categorizadas com base nos meta-dados fornecidos pelas próprias plataformas. São elas: 
blogs; fóruns; plataformas de compartilhamento de local e anotação; plataformas de 
compartilhamento de mídia; microblogs; plataformas de perguntas e respostas; 
plataformas de classificação e revisão; e redes sociais. 

Ao adotar as proposições de Vickery & Wunsch-Vincent (2007) para a 
conceitualização dos conteúdos gerados pelos utilizadores, das tipologias de plataformas 
apresentadas, somente algumas podem ser consideradas como meios propícios aos 
CGUs. Ainda que todas possuam a participação dos utilizadores, o resultado destas 
participações nem sempre configura como conteúdo gerado pelos utilizadores. Assim, os 
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blogs, os microblogs, as plataformas de compartilhamento de mídia e as redes sociais se 
enquadram dentro das três condições básicas, adotadas como pré-requisitos para CGU 
neste trabalho. 

Ao analisar estas quatro categorias de mídias sociais, percebe-se que algumas 
plataformas podem se enquadrar em mais de uma classificação. Pois como esclarece 
Wyrwoll (2014), tanto as redes sociais como as plataformas de compartilhamento de mídia 
possibilitam o compartilhamento de fotografias e vídeos.  

 É perceptível ainda que algumas redes sociais se apresentem focadas no 
compartilhamento de mídias, tanto quanto as plataformas específicas para esta ação. Este 
facto é confirmado perante os números de utilizadores do Facebook (2019)5 com 2,3 
bilhões, e do YouTube (2019)6 com 1 bilhão, por exemplo. A grandeza do Facebook aponta 
que já em 2012 eram gerados diariamente 2,5 bilhões de unidades de conteúdos e 300 
milhões de fotografias (Constine, 2012)7. Em 2013, o YouTube (2013, apud Wyrwoll, 2014, 
p. 36) anunciou um total de 100 horas de vídeos carregadas para a plataforma a cada 
minuto. E em 2019, dados do próprio YouTube8 confirmam que a visualização diária de 
vídeos na plataforma é de 1 bilhão de horas. 

Ou seja, mesmo que se saiba da existência de outras inúmeras redes sociais e 
plataformas para compartilhamento de mídias, com base nos dados apresentados é 
possível verificar um crescente interesse por parte dos utilizadores em gerarem seus 
próprios conteúdos. A também crescente produção de vídeos pelos utilizadores merece 
destaque, seja pela variedade de plataformas disponibilizadas para publicação, ou pelos 
formatos inovadores constantemente propostos e apresentados pelos seus produtores, os 
utilizadores. 

 

 
 
5 Disponível em https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/02/04/facebook-completa-
15-anos-com-23-bilhoes-de-usuarios.ghtml acedido a 26 de agosto de 2019. 
6 Disponível em https://www.youtube.com/intl/pt-PT/yt/about/press/acedido a 26 de agosto de 
2019. 
7 Disponível em https://techcrunch.com/2012/08/22/how-big-is-facebooks-data-2-5-billion-pieces-
of-content-and-500-terabytes-ingested-every-day/acedido a 26 de agosto de 2019. 
8 Disponível em https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/press/ acedido a 26 de agosto de 
2019. 
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2.3. Vídeos gerados pelos utilizadores 
 

Para compreender a produção e a distribuição de vídeos gerados pelos utilizadores, 
cabe resgatar um breve entendimento de como as produções audiovisuais se 
desenvolviam, por parte dos utilizadores, antes do contexto que proporcionou uma elevada 
produção e distribuição destes tipos de conteúdos. 

Jenkins (2013) afirma que desde o nascimento do cinema existe a produção amadora 
de vídeos. Contudo, estes conteúdos possuíam, em sua maioria, um caráter de registro 
familiar e eram exibidos em espaços privados (Jenkins, 2013). Além disso, eram evidentes 
as falhas técnicas e a falta de qualidade estética. 

Entretanto, este cenário se modificou a partir da evolução tecnológica dos meios e 
do processo de digitalização das produções. Ou seja, mudanças claras são percebidas já 
nos processos de captura de imagens e de gravação de áudio, uma vez que novas 
ferramentas e tecnologias são disponibilizadas aos utilizadores. O processo de edição 
também apresentou mudanças consideráveis, já que os geradores de conteúdo podem, de 
forma simplificada, editar vídeos, fotografias e áudios. Podendo ainda aprimorar suas 
produções com efeitos de pós-produção, se assim desejarem e se aventurarem.  

Ainda perante este novo cenário de produções digitais, Jenkins (2013) enaltece que 
os vídeos amadores não mais se restringem aos espaços privados, ou seja, os espaços 
públicos também são possíveis. E assim, a distribuição não mais se limita a um grupo 
específico de pessoas próximas, os vídeos gerados pelos utilizadores agora não possuem 
qualquer limite para sua distribuição. 

Estas constantes evoluções tecnológicas trazem outra vantagem para as produções 
de vídeos pelos utilizadores, a qualidade destes materiais. A progressão na qualidade dos 
vídeos gerados permite que eles se assemelhem a produções profissionais. Ainda assim, 
mesmo perante tal evolução de qualidade, Jenkins (2013) faz questão de salientar que 
estes vídeos não possuem caráter profissional, e por isso, seguem classificados como 
vídeos gerados pelos utilizadores. 

Para os conteúdos gerados pelos utilizadores no formato de vídeos, Vickery & 
Wunsch-Vincent (2007) propõem uma classificação e os definem distribuídos em três 
categorias: vídeos “caseiros”; reedições de materiais já existentes;  e formato híbrido que 
une vídeos produzidos pelo próprio utilizador com conteúdos já existentes.  

Os vídeos “caseiros” se referem às produções realizadas inteiramente pelos 
utilizadores, produções que possuem uma demanda criativa para a sua gravação, bem 
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como para sua edição. As reedições de materiais já existentes tratam-se de um remix de 
conteúdos já produzidos por terceiros, que então, são reeditados pelos utilizadores a fim 
de se gerar um novo conteúdo. E o formato híbrido que une vídeos produzidos pelo 
utilizador com conteúdos já existentes, como a sua própria nomenclatura define, possibilita 
ao utilizador criar um novo vídeo a partir da edição de materiais próprios e de terceiros. 

Após gerarem seus vídeos, os utilizadores realizam a distribuição destes conteúdos 
em plataformas. A escolha pelo meio de publicação deste conteúdo cabe ao próprio 
utilizador, que pode escolher a plataforma que julga ser mais pertinente e adequada ao 
caráter do vídeo, ou mesmo, pelo facto de ele se identificar com a comunidade de alguma 
plataforma em específico. 

O universo de plataformas de compartilhamento de vídeos gerados pelos utilizadores 
é vasto, e por isto, eclético. Este facto comprova que todo o tipo de vídeo amador possui 
uma plataforma adequada para sua distribuição. Ou seja, mesmo que existam limitações 
para publicação de um vídeo em uma plataforma específica, outras poderão comportar o 
material que se deseja compartilhar.  

Mesmo que cada plataforma apresente suas restrições e limitações, existe um 
interesse por parte delas em que os utilizadores gerem cada vez mais conteúdo. Contudo, 
para evitar um crescente número de produções de baixa qualidade, facto já citado e 
analisado neste trabalho, algumas plataformas passaram a ensinar seus utilizadores a 
gerarem vídeos. O YouTube e o Vimeo, por exemplo, apresentam estas sessões 
específicas, e as denominam de “YouTube Creator Academy”9 e “Video School”10, 
respectivamente. O que também pode ser compreendido como mais um fator incentivador 
para a geração de vídeos pelos utilizadores. 

A “YouTube Creator Academy” do YouTube se propõe a apresentar as 
funcionalidades da plataforma, como elas podem ser exploradas, além de dicas sobre o 
impulsionamento de canais dentro da plataforma. Todavia, essa sessão também foca no 
ensino sobre as produções audiovisuais, abordando todas as etapas a serem seguidas 
para se gerar um vídeo de boa qualidade. Os conteúdos disponibilizados podem ser 
encontrados de duas formas, na sessão "YouTube Creator Academy” os materiais são 
apresentados em cursos, como pode ser visto na Figura 1. Já o canal do "YouTube Creator 

 
 
9 Disponível em https://creatoracademy.youtube.com/page/home acedido a 26 de agosto de 2019. 
10 Disponível em https://vimeo.com/blog/category/video-school acedido a 26 de agosto de 2019. 
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Academy", em português "Escola de Criadores de Conteúdo do YouTube", apresenta 
vídeos produzidos pelo próprio YouTube com ensinamentos e dicas detalhadas para uma 
produção de qualidade, como apresentado na Figura 2, cabe salientar ainda que alguns 
desses vídeos têm a participação de utilizadores famosos da plataforma. 

 

 
Figura 1 – Cursos da sessão “YouTube Creator Academy” do YouTube11. 
 

 
Figura 2 – Vídeos do canal “Escola de criadores de conteúdo” do YouTube12. 

 
Já a “Video School", do Vimeo, foca seus ensinamentos em questões mais técnicas 

e detalhadas sobre a produção e a pós-produção de audiovisuais. Vídeos que apresentam 
técnicas para captura de som ambiente com uma câmera, iluminação na neve, e desafios 

 
 
11 Disponível em https://creatoracademy.youtube.com/page/browse acedido a 26 de agosto de 
2019. 
12 Disponível em https://www.youtube.com/channel/UCxpP-CIol4wMrQPWcWf0ZjQ acedido a 26 
de agosto de 2019. 
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para produções com slow-motion são alguns dos exemplos de conteúdos disponibilizados 
na sessão "Video School" do Vimeo, apresentado na Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Vídeos da sessão “Video School” do Vimeo13. 
 

Cabe ainda ressaltar que grande parte destes vídeos disponibilizados na “Video 
School” é de autoria de utilizadores da plataforma, que geram seus conteúdos com o 
propósito de incentivar outros indivíduos a realizarem suas produções. E mais, que elas 
sejam produções de qualidade.  

 

2.4 Motivação dos utilizadores para geração de conteúdos 
 

A motivação para a geração de conteúdo pelos utilizadores tem sido uma área de 
investigação bastante explorada, como destacam em seus estudos Crowston & Fagnot 
(2018) e Matikainen (2015). Contudo, as teorias de base utilizadas para a categorização 
dos fatores motivacionais são variadas. Existem vertentes que apresentam as motivações 
dos utilizadores a partir da teoria da autodeterminação (Wang & Li, 2017), da psicologia 
cognitiva (Bishop, 2006 apud Matikainen, 2015) e da teoria de ajuda ao comportamento 
(Crowston & Fagnot, 2018). Entretanto, o presente estudo apresentará as motivações dos 
utilizadores em gerar conteúdo a partir de dois grandes grupos: motivações intrínsecas e 
extrínsecas. 

 
 
13 Disponível em https://vimeo.com/blog/category/video-school acedido a 26 de agosto de 2019. 
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As motivações extrínsecas referem-se às recompensas externas à atividade (Shirky, 
2011), neste estudo, externas à geração de conteúdos. Ou seja, este tipo de motivação se 
refere aos incentivos, e a remuneração é uma das formas mais comuns de motivação 
extrínseca (Motta, 2013).  

No entanto, as motivações intrínsecas estão diretamente relacionadas à própria 
atividade. Dessa forma, a geração de conteúdo traz consigo as circunstâncias que levaram 
a sua realização (Motta, 2013). Shirky (2011) define como motivações intrínsecas a busca 
por autonomia em definir o que fazer, e como fazer; e a busca pela competência. Enquanto 
Howe (2009) estabelece outros três fatores como motivações intrínsecas: a realização 
criativa, o sentimento de obrigações com o grupo e a possibilidade de melhorar sua 
identidade perante esta mesma comunidade, e a convicção com relação ao projeto. Wang 
& Li (2017) afirmam que entre as motivações intrínsecas estão o desejo de trocar e 
compartilhar informações, a possibilidade de auto-expressão, o entretenimento e a 
interação social. 

Wang & Li (2017) afirmam que os motivos que levam à geração de conteúdos pelos 
utilizadores podem ser estruturados em três grupos: necessidade de competência, de 
autonomia e de relacionamento. A necessidade de competência se compreende como um 
desafio, do próprio utilizador, para gerar conteúdos interessantes e de qualidade; por 
necessidade de autonomia compreende-se a vontade de gerir suas próprias produções; e 
necessidade de relacionamento trata-se do anseio por se relacionar com os demais 
integrantes de uma comunidade.  

Matikainen (2015) também identificou três fatores motivacionais intrínsecos para a 
geração de CGU, contudo os qualificou como desenvolvimento da ideologia da web e do 
self, auto-expressão e identidade, e comunidade. Esta é uma classificação semelhante a 
apresentada por Wang & Li, uma vez que o fator motivacional de desenvolvimento da 
ideologia da web e do self propõe a vontade do utilizador em participar para a evolução da 
internet e dele próprio. O segundo fator motivacional é a auto-expressão e identidade, 
considerando que os utilizadores querem atuar livremente na web. E o terceiro e último 
fator motivacional trata-se da comunidade, uma vez que os utilizadores querem se sentir 
pertencentes a uma comunidade online e interagir com os demais integrantes. 

 A partir disso, percebe-se que as motivações intrínsecas são a base para as 
atividades de caráter amador (Shirky, 2011) e ao considerar que o objeto deste estudo 
possui caráter amador, compreende-se que os utilizadores geram seus próprios conteúdos 
de forma voluntária e por vontade própria, e como Howe (2009) afirma, sem objetivos 
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financeiros. Esta teoria é enaltecida por Shirky (2011), ao defender que as motivações 
extrínsecas podem não ser a opção mais eficaz, visto que podem reduzir o valor das 
motivações intrínsecas. Para explicar a diferença de comportamento de uma pessoa ao 
fazer algo por amor ou por dinheiro, o mesmo autor apresenta a analogia do 
comportamento de uma pessoa perante o seu emprego e o seu hobby.  

Por outro lado, é possível que uma recompensa extrínseca adote caráter intrínseco, 
como no caso das recompensas verbais. Shirky (2011) toma como referência a importância 
de um feedback verbal quando ele é emitido por uma pessoa respeitada e admirada por 
quem a recebe. Neste caso, esta recompensa verbal representa para o beneficiário a 
conquista de um vínculo com uma pessoa que admira, e não uma simples formalidade, 
facto que aumenta ainda mais a motivação do utilizador para gerar conteúdo (Wang & Li, 
2017). 

Ainda sobre os feedbacks, existe uma busca por parte dos utilizadores em receber 
retorno de quem consome seus conteúdos. Por mais que o feedback de uma pessoa 
admirada pelo utilizador tenha maior peso como recompensa intrínseca, de uma forma 
geral os utilizadores se importam com a opinião de todos  que consomem suas produções 
(Howe, 2009). Em 2011, a presença do “read and review” (R&R) já era destacado por 
Shirky (2011), quando os utilizadores solicitavam feedback de suas produções. 
Atualmente, os utilizadores ainda solicitam comentários, e como pode ser percebido 
através da plataforma do YouTube, também existe o constante convite dos utilizadores 
para que os espectadores se inscrevam nos seus canais.  

Crowston & Fagnot (2018) defendem em seu estudo que existem diferentes 
motivações para os diferentes estágios em que o utilizador se encontra contribuindo para 
a geração de conteúdos. Ou seja, as motivações para que o utilizador comece a gerar 
conteúdo são diferentes das que o mantêm produzindo conteúdo. Howe (2009) defende 
que na fase inicial de geração de conteúdo os utilizadores são motivados por fatores como 
vontade de interação com outros membros da mesma comunidade, busca por 
conhecimento ou aperfeiçoamento e satisfação pessoal. Estes fatores podem transmitir o 
desejo inicial do utilizador em ser aceito e ter seus conteúdos também reconhecidos pelo 
restante da comunidade. Crowston & Fagnot (2018) concluem o estudo com a afirmação 
de que, os utilizadores que permanecem gerando conteúdo o fazem por um sentimento de 
obrigação com o que se propuseram, pela satisfação de produzir seus conteúdos e pelo 
feedback que recebem. 
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Esta busca por aceitação por parte dos utilizadores com os conteúdos que geram 
pode ser considerada uma motivação social, que de acordo com Shirky (2011) expressa a 
vontade de participar e compartilhar. Ao considerar que a prática da geração de conteúdos 
por utilizadores possui um cunho social, é importante destacar alguns pontos que refletem 
a atuação destes utilizadores como parte integrante de uma comunidade.  

O primeiro ponto a ser destacado se refere à necessidade de creditação aos autores. 
Uma vez que os utilizadores geram seus conteúdos com a dedicação de tempo e esforços 
criativos, de forma voluntária, é eticamente inaceitável não creditar os autores de CGU 
(Shirky, 2011). Como uma comunidade, outro ponto a ser ressaltado é o trabalho conjunto 
de apoio e fortalecimento entre seus membros. Este facto é exemplificado com os 
conteúdos dispostos na “Video School”, do Vimeo, onde utilizadores geram conteúdos 
ensinando e incentivando outros utilizadores a gerarem os seus próprios materiais. O canal 
"Escola de Criadores de Conteúdo do YouTube" também conta com a figura dos 
utilizadores neste serviço que presta aos demais produtores e consumidores da 
plataforma, contudo, os materiais são de autoria do YouTube, que se apropria da imagem 
dos mesmos para abordar utilizadores comuns na plataforma. 

Ao considerar especificamente as motivações relacionadas com a publicação de 
vídeos no YouTube, Huberman, Romero & Wu (2008) afirmam em estudo que a atenção é 
o principal fator motivacional para a produção de vídeos. Ou seja, a produção e a 
publicação de vídeos no YouTube está diretamente ligada à atenção que os vídeos 
recebem dentro da plataforma. E assim, compreende-se que como um fator de motivação 
intrínseca, a atenção pode motivar os utilizadores a seguirem e intensificarem suas 
produções. Por outro lado, a falta de atenção a estes vídeos gerados pelos utilizadores, 
pode desmotivar a continuidade das suas produções. 

Após compreender como os CGUs, e em específico os vídeos gerados pelos 
utilizadores, estão disseminados e presentes na vida das pessoas, o presente estudo 
avança para a sua componente operacional. A fase empírica da investigação 
complementará o proposto pelo estudo, que tem sua metodologia apresentada no capítulo 
3. 
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Capítulo 3. Metodologia de investigação 
 

A proposta do presente estudo está centrada na compreensão de como se 
estabelecem os processos de produção e consumo dos vídeos gerados por utilizadores no 
Brasil e em Portugal, bem como reconhecer as variáveis que motivam a produção desses 
conteúdos. Ao considerar que as investigações podem abordar um mesmo assunto por 
vertentes distintas, é pertinente salientar que esta investigação tem natureza exploratória, 
ou seja, ao identificar os temas a serem explorados, desenvolveu e aprofundou os 
conceitos e proposições acerca de uma área de estudo considerada recente. Cabe ainda 
ressaltar que, sendo um estudo exploratório, ele não é conclusivo. 

Para melhor compreender a forma de explorar os temas abordados, o estudo 
estruturou um modelo de análise capaz de conectar os objetivos da investigação com o 
desenho metodológico que seria seguido. Ainda nesta perspectiva, Quivy & Campenhoudt 
(2005) afirmam que os modelos de análise são prolongamentos da problemática, e que 
devem ter seus conceitos decompostos em dimensões, componentes e indicadores. De 
acordo com os autores, os indicadores operacionalizam os conceitos que serão analisados, 
ou seja, eles permitem observar os conceitos na prática, visto que muitas vezes, tanto os 
conceitos, quanto as dimensões não são possíveis de serem medidos, devido às suas 
naturezas (Quivy & Campenhoudt, 2005).  

Assim, com a intenção de estruturar os propósitos do presente estudo, foi elaborado 
um modelo de análise com a operacionalização dos dois principais conceitos (produção e 
consumo) em suas respectivas dimensões, componentes e indicadores, como pode ser 
analisado na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Modelo de análise 

CONCEITOS DIMENSÕES COMPONENTES INDICADORES 

PRODUÇÃO 

Produtor Dados pessoais 

Sexo 

Faixa etária 

Formação 

Localidade 

Conteúdos 

Canal do YouTube 

Gênero do conteúdo 

Data de início do canal 

Total de vídeos  

Visualização total 

N° de inscritos 

Média de comentários (*) 

Média de likes (*) 

Média de dislikes (*) 

 

Tipo de produção 

Gravação e edição de conteúdos 

Edição de conteúdos 

Caráter da produção 

Produção inteiramente caseira 

Produção inteiramente terceirizada  

Produção caseira com suporte de produtora 

terceirizada 

Meios de produção 

Câmeras profissionais (DSLR ou SLR) 

Câmeras semiprofissionais 

Câmeras compactas (amadoras) 

Celulares 

Captura de tela 

 

Motivação  

 

Reconhecimento  

Desejo de trocar e compartilhar informações 

Possibilidade de auto-expressão 

Interação social 

Entretenimento (hobby) 

Recompensa financeira 

CONSUMO Público Adesão 

N° de inscritos 

Média de comentários (*) 

Média de likes (*) 

Média de dislikes (*) 

(*) média baseada nos 3 últimos vídeos de cada canal que possuem estes dados. 
 

Com base na Tabela 2 pode-se compreender que o estudo foi guiado a partir de 
dois conceitos centrais, que estão presentes na finalidade da investigação, sendo eles a 
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produção e o consumo. Para especificar o que foi explorado em cada um desses conceitos, 
eles foram decompostos em dimensões. Assim, no conceito de produção foi abordado o 
produtor de conteúdo e o conteúdo produzido em si, sendo essas as duas dimensões do 
conceito de produção. Já o conceito de consumo foi operacionalizado em uma única 
dimensão (público), isto porque o estudo se deteve a analisar os dados desse público que 
consome os conteúdos referenciados no conceito de produção.  

A partir do exposto pelo modelo de análise, compreendeu-se que esta se tratava 
de uma realidade complexa e suscetível de influências sociais, demandando do estudo 
uma abordagem metodológica qualitativa. Assim, as proposições metodológicas adotadas 
para o estudo reforçaram essa natureza qualitativa e estão compreendidas em duas fases: 
revisão bibliográfica e recolha de dados. A partir da Tabela 3 é possível perceber a 
abrangência de cada uma dessas fases. 

 
Tabela 3 – Fases da metodologia de investigação 

FASES OBJETIVOS PARTICIPANTES 
PERÍODO 

TEMPORAL 

1 
Revisão 
bibliográfica 

• Compreender o meio promotor do 
CGU, o seu conceito, tipologias, 
fatores motivacionais para sua 
produção e as especificidades dos 
vídeos gerados pelos utilizadores. 

Investigadora 
Outubro/2018 
a julho/2019 

 
 
 
2 
 
 
 
3 

Recolha de 
dados 

• Selecionar os participantes do 
estudo; 

• Analisar a produção dos conteúdos 
dos participantes; 

• Identificar as tendências de 
consumo dos conteúdos produzidos; 

• Compreender os motivos para a 
produção destes conteúdos. 

Investigadora e 
participantes do 

estudo 

Janeiro/2019 a 
junho/2019 

 
 Percebe-se que a fase 1, referente à revisão bibliográfica, não foi finalizada para 
dar início à fase 2, de recolha de dados. Ou seja, durante a fase empírica do estudo, a 
construção teórica foi mantida e constantemente atualizada, com a intenção de especificar 
cada uma dessas fases. As secções a seguir abordam individualmente a revisão 
bibliográfica e a recolha de dados.  
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3.1 Revisão bibliográfica 
 

A fase metodológica referente à revisão bibliográfica da investigação teve como 
foco central o conteúdo gerado pelos utilizadores. Por esta razão, fez um resgate dos 
fatores que criaram um contexto propício para que estes materiais fossem possibilitados e 
concretizados. Com a intenção de explorar estes conteúdos, a investigadora apresentou 
suas conceituações, tipologias e as motivações que permeiam estas produções. Como 
proposto pelo estudo, o enquadramento teórico ainda destacou os vídeos gerados pelos 
utilizadores, uma das tipologias de CGU. 
 A revisão bibliográfica foi guiada a partir de autores e estudos de referência na área 
em questão. Entretanto, com o entendimento de que as pesquisas realizadas, de forma 
geral, possuem contributos à área da ciência, foi importante o enquadramento teórico 
também pontuar estudos recentes, permitindo assim, que fosse realizada uma revisão 
bibliográfica abrangente com a descrição e aprofundamento de conceitos e teorias 
referentes à temática.  
 Como apresentado na Tabela 3 (secção 3), esta fase do estudo foi executada pela 
própria investigadora e se estendeu paralelamente à fase empírica da investigação, uma 
vez que a operacionalização da fase de recolha de dados permeava a revisão de teorias 
abordadas no enquadramento teórico da investigação. 
 

3.2. Recolha de dados 
 

A fase de recolha de dados pode ser melhor compreendida se estruturada por 
etapas conforme sua execução. Dessa forma, a etapa 1 diz respeito à predefinição dos 
participantes do estudo, e as etapas 2 e 3 referem-se à especificação destes participantes 
paralelamente ao processo de recolha de dados dos mesmos. Cabe ressaltar que esta 
fase recorreu a diferentes técnicas metodológicas, conforme é apresentado na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Etapas da fase de recolha de dados 

ETAPA OBJETIVOS 
TÉCNICA DE 
RECOLHA DE 
DADOS 

PERÍODO 
TEMPORAL 

 
 
1 

Predefinição 
dos 
participantes 
do estudo 

• Identificar os utilizadores do Top 50 
Brasil e Top 50 Portugal que produzem 
CGU. 

Observação 
não-participante 

14/01/2019 
a 
28/01/2019 

2 

Observação 
dos canais 
do YouTube 
dos 
participantes 
predefinidos 
para o 
estudo 

• Identificar os utilizadores da faixa etária 
de 18 a 28 anos; 

• Identificar os utilizadores residentes do 
Brasil e de Portugal; 

• Identificar o perfil dos participantes; 

• Verificar a popularidade e a dimensão 
dos canais; 

• Identificar as técnicas de produção dos 
conteúdos. 

Observação 
não-participante 

12/02/2019 
a 
29/03/2019 

3 

Envio de 
questionários 
aos 
participantes 
do estudo 

• Confirmar a idade e país de residência 
dos participantes; 

• Caracterizar esses utilizadores; 

• Conhecer o processo de produção dos 
conteúdos; 

• Identificar as técnicas de produção 
adotadas pelos utilizadores; 

• Verificar os fatores motivacionais dos 
utilizadores em seguirem produzindo 
seus conteúdos. 

Inquérito por 
questionário 
auto-
administrado por 
computador 

09/04/2019 
a 
03/06/2019 

 
Considerando que durante as três etapas apresentadas ocorreram dois processos 

em paralelo, a definição dos participantes do estudo e a recolha de dados dos mesmos, 
cabe especificar e detalhar o desenvolvimento de cada um desses processos e suas 
etapas. 

 
 



 30 

3.2.1 Participantes do estudo 
 

Os participantes do estudo são utilizadores na faixa etária de 18 a 28 anos que 
residem no Brasil e em Portugal e produzem conteúdo gerado pelo utilizador (CGU) no 
formato de vídeos.  
 A definição da faixa etária dos participantes teve como base a intenção de abordar 
utilizadores maiores de idade, partindo do pressuposto de que possuem autonomia perante 
a produção de seus conteúdos. A decisão de analisar utilizadores entre 18 e 28 anos 
também foi fortalecida a partir de um dado exposto pelo próprio YouTube14, de que as 
pessoas que mais consomem os vídeos da plataforma estão na faixa de 18 a 34 anos. Ao 
considerar que os utilizadores consomem, mas também produzem muito conteúdo na 
plataforma, a investigadora acreditou que esta seria uma faixa etária de interesse para o 
proposto pelo estudo. 

Contudo, para delimitar uma amostra desta população de utilizadores que 
produzem CGU no formato de vídeos, a investigadora empregou como base dois rankings, 
um com os 50 canais do YouTube com o maior número de inscritos no Brasil, e outro em 
Portugal, disponibilizados pelo site Social Blade15. Assim, a amostra do estudo 
correspondia aos canais integrantes destes Top 50 Brasil e Top 50 Portugal. Cabe ainda 
salientar que o site Social Blade disponibiliza rankings com outros critérios, como o número 
de visualizações dos canais. No entanto, a investigadora acredita que essa categorização 
poderia se referir a um dado flutuante, sendo pertinente considerar o número de inscritos 
que cada canal possui, visto que representaria melhor a quantidade de consumidores 
fidelizados pelo utilizador que gera conteúdo.  

Assim, a partir dos canais integrantes dos dois Tops, aqueles que produzem 
conteúdo gerado pelos utilizadores foram identificados através da técnica de observação 
não-participante, e os utilizadores destes canais passaram a configurar como os 
participantes predefinidos para o estudo.  

Por meio de uma nova etapa de observação não-participante foi possível identificar 
a faixa etária de alguns utilizadores predefinidos, bem como o país de residência dos 
mesmos. Sendo que pertencer a faixa etária dos 18 aos 28 anos e residir no Brasil 

 
 
14 Disponível em https://www.youtube.com/intl/pt-PT/yt/about/press/ acedido a 29 de agosto de 
2019. 
15 Disponível em https://socialblade.com acedido a 29 de agosto de 2019. 
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(utilizadores do Top 50 Brasil) ou em Portugal (utilizadores do Top 50 Portugal) eram os 
critérios para inclusão no estudo.  

Considerando que estas informações não poderiam ser afirmadas com total 
segurança através da técnica metodológica adotada, a confirmação destes dados foi 
efetuada posteriormente através dos questionários enviados aos participantes 
selecionados para o estudo. E dessa forma, teve-se o processo de definição dos 
participantes realizado ao longo das três etapas da fase de recolha de dados da 
investigação. 

A partir do disposto, pode-se afirmar que o estudo utilizou uma amostragem por 
conveniência, a qual é categorizada como um método não probabilístico de amostragem. 
Dessa forma, os utilizadores residentes no Brasil e os residentes em Portugal, de 18 a 28 
anos, que geram conteúdo e se encontram entre os 50 canais do YouTube com mais 
inscritos no Brasil e/ou Portugal, não podem ser considerados representativos da 
população de utilizadores que gera conteúdo no YouTube.  

Ainda que a não representatividade da amostra selecionada fosse antecipadamente 
percebida, este facto não desqualifica o estudo. Adota-se que as amostras por 
conveniência não podem ser extrapoladas e generalizadas, e por este motivo, Quivy & 
Campenhoudt (2005) reforçam o entendimento de que, na sociologia, para se compreender 
um grupo de pessoas nem sempre é pertinente estudá-lo como a soma de individualidades. 
E ainda, é coerente destacar que a não representatividade da amostra não invalida a 
cientificidade da investigação. 

Cabe ainda ressaltar que o estudo também recolheu dados referentes aos 
consumidores destes canais do YouTube, entretanto eles não foram referenciados como 
participantes do estudo. Isto se deve à natureza destes dados, que são restritos ao 
consumo dos conteúdos através da média de likes, dislikes, comentários e número de 
inscritos, como exposto no modelo de análise (Tabela 2). 

 

3.2.2 Processo de recolha de dados 
 

Para a execução da investigação foi necessário que alguns dados fossem 
recolhidos. Antes de especificar os dados trabalhados neste estudo, cabe ressaltar que se 
tratam de dados primários, ou seja, inéditos e recolhidos pela investigadora.  

Como apresentado anteriormente, os participantes do estudo foram definidos ao 
longo das três etapas da recolha de dados, paralelo a isto também foram recolhidos quatro 
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tipos de dados: dados pessoais dos participantes, dados referentes aos conteúdos 
produzidos, dados referentes à motivação dos produtores e dados referentes ao consumo 
desses conteúdos. 

Por dados pessoais compreende-se a identificação e a caracterização dos autores 
dos conteúdos. Já os dados referentes aos conteúdos que estes utilizadores geram, dizem 
respeito ao conteúdo em si, a forma e os meios de produção. 

Quanto aos dados referentes à motivação dos produtores de conteúdo, pretendeu-
se registrar os fatores motivacionais dos utilizadores em seguir gerando conteúdos 
audiovisuais para os seus canais. Enquanto os dados referentes ao consumo dos materiais 
produzidos compreendem informações sobre a adesão e interação dos consumidores e/ou 
inscritos com o canal e os seus vídeos. 

Considerando que o processo de recolha de dados da investigação foi realizado por 
etapas, deve-se especificar cada uma delas. Os primeiros dados recolhidos remetem à 
predefinição dos participantes do estudo através da observação não-participante. A etapa 
seguinte também se utiliza da técnica de observação não-participante, mas desta vez os 
canais do YouTube destes participantes (produtores de conteúdo) foram analisados. E por 
fim, na etapa 3 foram enviados os questionários aos produtores de conteúdo participantes 
do estudo. 

Através da etapa 1 foi possível conhecer os primeiros dados recolhidos para a 
presente investigação, ou seja, dentre os canais que compõem os rankings do Top 50 
Brasil e Top 50 Portugal, quantos produzem conteúdos gerados por utilizadores. Para isto 
foi utilizada a técnica de observação não-participante dos canais do YouTube que têm o 
maior número de inscritos no Brasil e em Portugal, através de um ranking apresentado pelo 
site Social Blade. Ao final desta etapa foi possível selecionar 37 canais do Top 50 Brasil 
como participantes do estudo, e 36 canais do Top 50 Portugal.  

Após a execução da etapa 1 do processo de recolha de dados, a investigação teve 
continuidade com a etapa 2, referente à observação não-participante dos canais dos 
utilizadores que produzem CGU. A Tabela 5 apresenta os indicadores explorados nesta 
observação não-participante, bem como os indicadores que foram abordados, 
posteriormente, no inquérito por questionário. 
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Tabela 5 – Modelo de análise e as estratégias metodológicas usadas no estudo  

MODELO DE ANÁLISE  
OBSERVAÇÃO NÃO-
PARTICIPANTE 

 
INQUÉRITO POR 
QUESTIONÁRIO 

 
CONCEITOS 

 
DIMENSÕES 

 
COMPONENTES 

 
INDICADORES 

PRODUÇÃO 

Produtor Dados pessoais 

Sexo   

Faixa etária   

Formação -----  

Localidade   

Conteúdos 

Canal do 

YouTube 

Gênero do conteúdo do canal  ----- 

Data de início do canal  ----- 

Total de vídeos  ----- 

Visualização total  ----- 

N° de inscritos  ----- 

Média de comentários  ----- 

Média de likes   ----- 

Média de dislikes  ----- 

Tipo de produção 
Gravação e edição de conteúdos 

  
Edição de conteúdos 

Caráter da 

produção 

Produção inteiramente caseira 

  
Produção inteiramente terceirizada 

Produção caseira com suporte de produtora 

terceirizada 

Meios de 

produção 

Câmeras profissionais  

(DSLR ou SLR) 

-----  
Câmeras semiprofissionais 

Câmeras compactas (amadoras) 

Celulares 

Captura de tela 

 

Motivação  

 

Reconhecimento  

-----  
Desejo de trocar e compartilhar informações 

Possibilidade de auto-expressão 

Interação social 

Entretenimento (hobby) -----  

Recompensa financeira -----  

CONSUMO Público Adesão 

N° de inscritos  ----- 

Média de comentários  ----- 

Média de Likes  ----- 

Média de Dislikes  ----- 

 
Ao analisar a Tabela 5 é possível compreender que alguns indicadores do modelo 

de análise foram explorados nas etapas 2 e 3 do processo de recolha de dados, visto que 
em alguns casos estes dados não puderam ser verificados com exatidão através da 
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metodologia de observação não-participante, tornando necessária a verificação destes 
dados por meio de uma segunda estratégia metodológica, no caso, o inquérito por 
questionário. Considerando a dimensão dessas duas etapas do processo de recolha de 
dados, a seguir são apresentadas, em secções específicas, as metodologias de 
observação não-participante e de inquérito por questionário. 

 

3.2.2.1 Observação não-participante 
 
A partir da Tabela 5 (secção 3.2.2), que apresenta os indicadores do modelo de 

análise explorados na etapa de observação não-participante, foi elaborada uma grelha de 
observação (Anexo 1) com os pontos a serem analisados na etapa de observação não-
participante dos canais dos utilizadores predefinidos. Através dessa grelha de observação 
ainda foi possível realizar um recorte da faixa etária desses produtores de conteúdo. Visto 
que os participantes do presente estudo são utilizadores de 18 a 28 anos, alguns canais 
produtores de CGU, previamente selecionados para o estudo, foram excluídos por seus 
utilizadores não se encontrarem nesta faixa etária.  

Contudo, deve-se considerar que a idade destes produtores de conteúdo não é uma 
informação de fácil acesso, principalmente quando se utiliza a técnica de observação não-
participante para a obtenção deste dado. Assim, já que esta não é uma informação disposta 
na descrição dos canais no YouTube, torna-se necessário pesquisar a idade dos 
participantes do estudo por outros meios (por exemplo, sites e redes sociais), ou então 
questioná-los. Ao compreender que nem todos os utilizadores divulgam sua idade, a 
presente investigação considerou aqueles que têm a idade desconhecida como 
participantes do estudo, ao menos até a confirmação deste dado na etapa de inquérito por 
questionário.  

Outro critério empregado para filtrar os participantes do estudo entre os utilizadores 
predefinidos foi o país de residência, no caso, residentes no Brasil para os utilizadores do 
Top 50 Brasil, e Portugal para utilizadores do Top 50 Portugal. Para este fator, a 
investigadora considerou a informação contida no item “Local”, na descrição dos canais no 
YouTube. Considerando que alguns canais não divulgam informação, foi necessário 
buscar estes dados em alguns vídeos do canal, ou então questioná-los na etapa seguinte 
do estudo. 

Como citado anteriormente, nesta etapa a recolha de dados foi centralizada na 
plataforma de compartilhamento de vídeos analisada, ou seja, no site do YouTube. Cabe 
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ainda ressaltar que no processo de observação não-participante dos canais, fez-se 
necessário analisar cada um dos canais de forma completa em um único momento. Isto 
porque alguns números, principalmente os de inscritos e de visualizações, alteram-se 
constantemente e com muita rapidez.  

 

3.2.2.2 Inquérito por questionário 
 
 Na sequência, a investigação encaminha-se para a etapa 3 da metodologia 
adotada, a etapa de recolha de dados através de questionários auto-administrados por 
computador. Foram estruturados dois questionários, que embora possuam as mesmas 
perguntas, um foi destinado aos utilizadores brasileiros e o outro para os utilizadores 
portugueses. 

 Com relação à estrutura dos questionários, a maioria das perguntas apresentadas 
eram fechadas, com alternativas de respostas pré-determinadas pela própria 
investigadora. Dessa forma, o questionário seria um instrumento mais efetivo para se obter 
as informações pretendidas para o estudo, possibilitando igualmente uma melhor 
comparação entre as respostas. Contudo, com base nos dados recolhidos na etapa 2, a 
investigadora acreditou ser interessante explorar alguns pontos através de perguntas 
abertas. Esta estratégia foi utilizada para verificar informações que não são possíveis de 
serem previstas pela grande variedade de opções de respostas que precisariam ser 
dispostas aos utilizadores. É o caso das perguntas sobre o país de residência dos 
respondentes e o modelo de câmera que utilizam, além da questão que possibilita ao 
respondente apontar outra opção de motivação para a produção de seus conteúdos, além 
das alternativas sugeridas. 

Elaborados pela investigadora, os questionários passaram por um teste com dois 
utilizadores (um português e uma brasileira), escolhidos por conveniência de proximidade 
à investigadora ou sua professora orientadora, para que eles pudessem detectar 
problemas na interpretação das questões ou falta de categorias de resposta. Após o 
período de testes, os questionários foram implementados online pelo Serviços de 
Tecnologias da Informação e Comunicação da Universidade de Aveiro (STIC), para que 
fossem encaminhados via e-mail aos utilizadores participantes do estudo. 

No que concerne a construção dos questionários, as perguntas foram elaboradas 
com base nos pontos já referidos no modelo de análise, presente na Tabela 5 (seção 3.2.2), 
e estruturadas nos questionários a partir de três tópicos, sendo eles: dados pessoais, 
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conteúdo produzido e motivação para a produção. Entre os "dados pessoais" estavam 
questões referentes à idade, sexo, formação do utilizador (caso possuísse) e país de 
residência. A seção de "conteúdos produzidos" foi composta por perguntas referentes ao 
tipo e caráter das produções realizadas, além dos meios utilizados para a realização dos 
materiais. Já na seção "motivação para a produção" constava uma única questão referente 
a este ponto que permitia compreender os fatores motivacionais para que os utilizadores 
seguissem produzindo conteúdos no formato de vídeos. 

Ainda que algumas informações pudessem ser observadas na etapa anterior, 
coube ao inquérito por questionário validar informações já observadas, mas até então, não 
confirmadas, como são exemplo: a faixa etária, o local de residência, o tipo e o caráter da 
produção executada. Na questão referente ao caráter da produção executada, o uso de 
uma questão aberta no questionário possibilitou especificar o tipo de suporte prestado por 
produtoras terceirizadas às produções que não são inteiramente caseiras. Cabe salientar 
também que ao verificar a idade e o país de residência dos utilizadores, os questionários 
finalmente definiram os participantes do estudo, uma vez que os dados obtidos por meio 
das respostas são dados concretos. 

Os questionários também apresentaram em sua estrutura questões sobre pontos 
inéditos no estudo, como os meios utilizados pelos participantes para executar a produção 
de seus conteúdos, e a motivação para a geração destes materiais.  

Cabe ressaltar que para a construção da pergunta que se refere à motivação dos 
utilizadores assumiu-se o estudo de Wang & Li (2017) como base para as respostas 
relacionadas aos fatores intrínsecos. Isso porque, dentre os estudos analisados no 
enquadramento teórico, no que se refere aos fatores de motivação intrínseca, Wang & Li 
(2017) apresentam, alternativas simples ao cotidiano das pessoas, sem relacioná-las a 
teorias que podem ser desconhecidas dos questionados. Somado a isso, ao estruturar as 
possíveis categorias de resposta dos participantes, foi ressaltada a importância de as 
alternativas serem claras e de fácil compreensão a todos, o que torna os fatores 
motivacionais de Wang & Li (2017) as melhores opções de resposta para esta questão. 

Ainda sobre esta pergunta, deve-se salientar que foi incluído outro fator de 
motivação intrínseca como opção de resposta, o "reconhecimento", e embora esse não 
seja um fator citado por Wang & Li (2017), o termo busca representar o que Huberman, 
Romero & Wu (2008) afirmam ser o principal fator motivacional para a produção de vídeos, 
ou seja, a atenção que os vídeos recebem dentro da plataforma. De qualquer forma, 
mesmo que a questão apresentasse distintas opções de resposta, a investigadora 
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acreditou ser pertinente que esta pergunta incluísse uma alternativa de resposta aberta, 
para que o respondente pudesse ser o mais fiel possível às suas motivações para a 
produção de seus conteúdos. 

 

3.2.2.2.1 Estratégia de redação e divulgação do inquérito por questionário para 
recolha de dados 
 
 No que se refere à redação das perguntas dos questionários, estas foram 
elaboradas com o intuito de serem coloquiais e informais, a fim de abordar os utilizadores 
de forma descontraída. Por meio da observação não-participante (etapa 2), pôde-se 
compreender que a maioria dos participantes do estudo produzem conteúdos dos gêneros 
de entretenimento, comédia, games e “faça você mesmo”, o que levou a investigadora a 
crer que a construção de um questionário formal e sério poderia receber menos atenção 
do público ao qual ele se destina. 

Ainda com relação à linguagem utilizada nos questionários, a construção do 
conteúdo destinado aos utilizadores brasileiros empregou vocabulário e conjugação verbal 
própria para esses respondentes. Enquanto os questionários destinados aos utilizadores 
portugueses possuíam a conjugação verbal e vocabulário adaptados a esse público (Anexo 
2 e Anexo 3). 

Paralelamente à elaboração dos questionários, a investigadora traçou estratégias 
para que esses documentos fossem bem recebidos pelos participantes do estudo, e assim, 
não fossem interpretados como "mais um trabalho acadêmico" que chega na caixa de e-
mail desses utilizadores. Uma vez que muitos desses produtores de conteúdo participantes 
do estudo já foram considerados "os maiores comunicadores do mundo digital"16, a 
investigadora supôs que existissem outros pesquisadores abordando este mesmo objeto 
de investigação. Ou seja, acredita-se que esses utilizadores participantes do estudo 
possam receber mais solicitações semelhantes às desta investigação, o que justifica o 
facto de a investigadora ter criado estratégias para destacar seu conteúdo. 

A estratégia referente à escolha do endereço de e-mail para enviar os questionários 
aos utilizadores definiu que os utilizadores do Brasil e de Portugal receberiam os 
questionários de remetentes distintos. A investigadora optou por utilizar o endereço de e-

 
 
16 Disponível em https://www.huffpostbrasil.com/entry/youtubers-ja-sao-mais-influentes-do-que-
jornalistas_br_5cad0d3ae4b01160af599f2f acedido a 29 de agosto de 2019. 
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mail que possui como acadêmica da Universidade de Aveiro, em Portugal, como remetente 
para os utilizadores do Brasil. Enquanto utilizou-se da sua conta pessoal, com assinatura 
brasileira, para encaminhar os questionários aos utilizadores de Portugal. A estratégia de 
utilizar endereços de e-mail de países diferentes dos de seus destinatários justifica-se pelo 
facto de que ao receber um e-mail com endereço de um país estrangeiro, o utilizador possa 
vê-lo como possibilidade de expansão de mercado, e do seu público, e então, esperava-
se que os utilizadores participantes do estudo dedicassem atenção e tempo especial a este 
material. 

Também pode ser considerada estratégica a escolha dos e-mails dos destinatários, 
visto que alguns utilizadores possuem mais de um endereço eletrônico para contato, e que 
muitas vezes são identificados como "contato comercial", "contato profissional", 
"publicidade", "assessoria de imprensa", "consulta empresarial", entre outros. Nestes 
casos, o primeiro contato foi realizado com os endereços que menos se aproximavam de 
um contato profissional do utilizador, para evitar que fossem recebidos por empresários, 
assessores ou agências de publicidade. 
 A forma de abordar os utilizadores no início do e-mail também foi ponderada, uma 
vez que os e-mails poderiam ser encaminhados com uma abordagem impessoal ou 
nominal. Para isso, a investigadora contatou novamente os dois utilizadores que já haviam 
participado do teste dos questionários, para que eles indicassem a forma que julgavam ser 
a mais adequada. A utilizadora brasileira afirmou preferir um e-mail nominal, pois os e-
mails impessoais podem transmitir uma ideia de que, segundo ela, "enviaram o mesmo e-
mail para mil pessoas", o que "parece um desinteresse com o meu trabalho". O utilizador 
português concordou com a abordagem nominal, afirmando que esta seria uma 
"abordagem ligeiramente mais informal". 

Quanto aos horários de envio dos e-mails, eles foram encaminhados aos 
utilizadores portugueses e brasileiros em horários distintos. A intenção era que os 
utilizadores se deparassem com os materiais da presente investigação logo ao abrirem 
suas caixas de e-mail pela manhã, e mais, percebessem que a mensagem havia sido 
encaminhada recentemente. Para isso foi preciso considerar que a rotina dos participantes 
do estudo foge de um horário comercial, ou seja, não haveria uma rigidez para enviá-los 
tão cedo. Então, definiu-se que os utilizadores portugueses e brasileiros receberiam seus 
e-mails entre as 10h e as 10h30min da manhã. Para executar o planejado, a investigadora, 
que reside no Brasil, precisou considerar o fuso horário (+ 4horas) para encaminhar os e-
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mails aos utilizadores portugueses, e então, às 10h (horário do Brasil) encaminhar os e-
mails para os utilizadores brasileiros. 

Este primeiro contato com os participantes do estudo, através de um e-mail com o 
link dos questionários foi realizado no dia 04 de junho de 2019. No entanto, a investigadora 
já previa que seria necessário lembrar os utilizadores sobre o prazo de envio dos 
questionários e a importância desta colaboração com a investigação. Por essa razão, 
estabeleceu-se a estratégia de encaminhar lembretes semanais aos participantes até o 
prazo para as respostas, o que totalizou três lembretes. Ainda que esses e-mails 
possuíssem textos diferentes, algumas informações eram sempre destacadas, como o link 
para acesso aos questionários e o prazo para retorno. Assim como os primeiros e-mails 
encaminhados aos participantes do estudo, os e-mails lembretes seguiram a mesma lógica 
de horário para que fossem recebidos pelos utilizadores entre as 10h e as 10h30min 
(horários locais).  

Cabe salientar que para gerenciar o envio destes lembretes foi estruturada uma 
tabela com todos os participantes do estudo, assim, a cada novo contato de utilizadores 
que informavam terem respondido o questionário, a tabela era atualizada para evitar que 
esses recebessem os próximos lembretes. Ao lembrar que alguns utilizadores possuem 
mais de um endereço eletrônico para contato, deve-se destacar que o primeiro lembrete 
foi enviado para o mesmo e-mail ao qual foi encaminhado o questionário. Porém, o 
segundo e o terceiro lembrete foram destinados a todos endereços eletrônicos que a 
investigadora verificou para cada um dos utilizadores, expandindo assim a possibilidade 
de se comunicar com o participante do estudo. 
 Neste capítulo é possível compreender que o presente estudo se utilizou de 
diferentes técnicas metodológicas para atender aos objetivos da investigação, tendo sido 
apresentadas todas as fases e as etapas, desde a revisão da literatura até a estratégia de 
recolha de dados. No próximo capítulo são apresentados os dados obtidos com as análises 
dos vídeos produzidos pelos utilizadores, e seus canais do YouTube, além dos 
questionários respondidos por esses utilizadores. 
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Capítulo 4. Estudo dos utilizadores geradores de conteúdo e suas 
produções  

 
 Com a finalidade de compreender a produção e o consumo de vídeos gerados por 
utilizadores no Brasil e em Portugal, o presente estudo fez uso das técnicas metodológicas 
apresentadas para a definição dos participantes e recolha de seus dados. Assim, a fase 
empírica da investigação foi desenvolvida em três etapas, sendo elas: a observação não-
participante para a predefinição dos participantes do estudo; a observação não-participante 
dos canais desses utilizadores que geram conteúdos; e o inquérito por questionário auto-
administrado por computador encaminhado aos participantes do estudo. 
 A partir do emprego destas técnicas, obtiveram-se dados relevantes sobre os 
utilizadores, os conteúdos que produzem e seus canais do YouTube. Obtiveram-se 
também dados referentes aos fatores que denotam a adesão dos consumidores a esses 
conteúdos e canais, com a intenção de se verificar dados acerca do consumo de vídeos 
gerados por utilizadores. A fase empírica do estudo obteve ainda dados sobre as 
motivações dos utilizadores em gerarem seus próprios conteúdos. A seguir são 
apresentados todos os dados obtidos a partir de cada uma das etapas mencionadas, bem 
como a análise desses dados. 
 

4.1 Observação não-participante para predefinição dos participantes 
 

Com base no Top 50 Brasil e no Top 50 Portugal, compostos pelos 50 canais do 
YouTube com o maior número de inscritos nos respectivos países, foi realizada a pré-
seleção dos participantes do presente estudo. A observação dos dois rankings, que teve 
início no dia 22 de outubro de 2018, estruturou-se com a análise de vídeos de cada um 
destes canais, com a intenção de identificar se o conteúdo produzido poderia ser 
classificado como conteúdo gerado pelos utilizadores.  

A partir da Tabela 6 e da Tabela 7, tem-se conhecimento dos canais integrantes do 
Top 50 Brasil e Top 50 Portugal, respectivamente, que foram observados nesta etapa da 
investigação. 
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Tabela 6 – Top 50 YouTube Brasil 
TOP 50 CANAL CGU 

1 Canal KondZilla Não 

2 whinderssonnunes Sim 

3 Felipe Neto Sim 

4 rezendeevil Sim 

5 Luccas Neto Sim 

6 GR6 EXPLODE Não 

7 Você Sabia? Sim 

8 CanalCanalha Sim 

9 AuthenticGames Sim  

10 Porta dos Fundos Não 

11 Galinha Pintadinha Não 

12 Cia. Daniel Saboya Sim 

13 AM3NIC Sim 

14 Canal Nostalgia Sim 

15 TotoyKids Sim 

16 Manual do Mundo Sim 

17 5incominutos Sim 

18 Irmãos Neto Sim 

19 Parafernalha Sim 

20 Dani Russo Tv Sim 

21 TazerCraft Sim 

22 Renato Garcia Sim 

23 Everson Zoio Sim 

24 EU FICO LOKO Sim 

25 Anitta Não 

26 Galo Frito Sim 

27 Marília Mendonça Não 

28 Erlania e Valentina Sim 

29 Fatos Desconhecidos Sim 

30 Turma da Mônica Não 

31 FitDance Não 

32 Coisa de Nerd Sim 
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33 Planeta das Gêmeas Sim 

34 Henrique e Juliano Não 

35 Wesley Safadão Não 

36 Jorge & Mateus Oficial Não 

37 Kids Fun Sim 

38 Invento na Hora Sim 

39 MAIKI021 Sim 

40 Gato Galactico Sim 

41 Enaldino Sim 

42 Bela Bagunça Sim 

43 Programa Pânico Não 

44 Tauz Não 

45 Juliana Baltar Sim 

46 Matheus Yurley Sim 

47 BRKsEDU Sim  

48 Área Secreta Sim 

49 INCRÍVEL Sim 

50 Camila Loures Sim 

 
Tabela 7 – Top 50 YouTube Portugal 

TOP 50 CANAL CGU 

1 SirKazzio Sim 

2 D4rkFrame Sim 

3 Fer0m0nas Sim  

4 wuant Sim 

5 FEEL MY STYLE Sim 

6 Windoh Sim 

7 TVI Não 

8 Cristiano Ronaldo Sim 

9 Pi Sim 

10 Nuno Agonia Sim 

11 Temperos e Sabores Sim 

12 Nu Meditation Music Não 
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13 Tubalatudo Sim 

14 Dino Pereira Não 

15 Tiagovski Sim 

16 SEA3P0 Sim 

17 Mr Nikki Sim 

18 Mais Kizomba Não 

19 Balavala Sim 

20 Olena Starodubets Sim 

21 DrM4ster Sim  

22 RicFazeres Sim 

23 JoãoSousa Sim 

24 The Voice Portugal Não 

25 Kids PimPamPum Não 

26 KlassziK Não 

27 The Anime Brain Sim 

28 BoraVer Sim 

29 KazzioTV Sim 

30 David Carreira Não 

31 Piruka Não 

32 M O S T L Y strings Não 

33 AlexandreSantosComedy Sim 

34 VCdesenhos Sim 

35 Rei dos bacon Sim  

36 Spice Bangla Sim 

37 Miguel Luz Sim 

38 Vidisco Não 

39 Cakepedia Sim 

40 owhana Sim 

41 Top Ideas Sim 

42 Rui Unas Não 

43 Canal MasterKing Sim  

44 BrunuhVille Não 



 45 

45 Get Hands Dirty Sim 

46 Mariana´s Study Corner Sim 

47 É-KARGA MUSIC ENT. Não 

48 Fonte Divina Sim 

49 JarvasGaming Sim 

50 TheRemedyChannel Sim  

 
 Dessa forma, constatou-se que dos 50 canais com maior número de inscritos no 

Brasil, 37 possuem produções de conteúdos gerados pelos utilizadores, como pode ser 
analisado na Tabela 6. Já com relação aos canais do Top 50 Portugal, 36 podem ser 
considerados produtores de CGU, como mostra a Tabela 7. 
 

4.2 Observação não-participante dos canais de utilizadores que geram conteúdos 
 

A etapa de observação não-participante destes canais concentrou-se em dados 
referentes ao utilizador, o seu canal no YouTube, o tipo e o caráter da produção e a adesão 
do público a esses canais. Esta técnica foi realizada com o uso de uma grelha de 
observação (Anexo 1), criada com base no modelo de análise, como pode ser visto na 
Tabela 5 (seção 3.2.2). Cabe salientar que alguns dados verificados na componente “canal 
do YouTube”, do conceito “produção” do modelo de análise, também são representativos 
para a componente “adesão”, do conceito “consumo” deste mesmo modelo. Ou seja, a 
partir do número de inscritos, média de likes, dislikes e comentários foi possível analisar 
tanto o canal do YouTube do utilizador, quanto a adesão do público que o consome, e por 
esse motivo, os dados obtidos com estes indicadores são apresentados apenas uma vez 
na grelha de observação.  

Ainda com relação à construção da grelha de observação, houve a necessidade de 
se estabelecer alguns critérios para classificação de pontos que seriam observados, como 
a definição dos gêneros dos conteúdos produzidos. A classificação do gênero dos canais 
integrantes do Top 50 Brasil e Top 50 Portugal baseou-se nas categorias apresentadas 
pelo site Social Blade, e que são apresentadas na Tabela 8. A partir desta classificação a 
investigadora estruturou uma nova categorização capaz de distinguir objetivamente o 
caráter dos conteúdos destes canais, como se percebe na Tabela 9. 
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Tabela 8 - Categorias de gêneros do Social Blade 

Categorias - Social Blade 

Autos  & Vehicles 

Comedy 

Education 

Entertainment 

Film 

Gaming 

How to & Style 

Music 

News  & Politics 

Nonprofit & Activism 

People & Blogs 

Pets & Animals 

Science & Technology 

Shows 

Sports 

Travel 
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Tabela 9 - Categorias de gêneros propostas para o estudo 

Categorias propostas no estudo 

Animais 

Automóveis 

Comédia  

Educação  

Entretenimento 

Esportes 

Faça você mesmo 

Games 

Infotainment 

Música 

Notícia e política  

Tecnologia   

Viagens 
 
 Cabe salientar também que, os dados referentes à média dos comentários, dos 

likes e dislikes seriam definidos através da média dos últimos 3 vídeos do canal em análise. 
Contudo, como alguns canais possuem vídeos com os comentários desativados, as 
médias de comentários, likes e dislikes foram realizadas com base nos três últimos vídeos 
que possuem estas informações disponíveis.  

Ainda sobre o emprego da grelha de observação, ao analisar o caráter da produção 
executada pelos canais, quando a investigadora se refere a uma “produção terceirizada”, 
trata-se de uma produção realizada por profissionais contratados pelo autor do canal. 
Dessa forma, a “produção caseira” se refere a produções realizadas pelo próprio autor dos 
conteúdos, podendo haver o envolvimento de outras pessoas, contudo sem caráter de 
contrato. No entanto, somente através da observação não-participante foi difícil definir com 
exatidão o caráter da produção (caseira, terceirizada ou caseira com suporte de produtora 
terceirizada), bem como o tipo de produção (gravação e edição ou somente edição) 
realizada por cada canal. Por este motivo, no que se refere a essas questões, esta etapa 
da presente análise guiou-se por meio da percepção da investigadora. A idade dos 
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utilizadores é outro dado que não pôde ser verificado somente através da observação não-
participante, pois como já citado, muitas vezes essa informação não é disponibilizada no 
YouTube. Facto que reforça a importância do uso de outra estratégia metodológica, neste 
caso, o inquérito por questionário para confirmação dos dados observados.  

A idade e o país de residência foram os critérios para identificar dos pré-
selecionados da etapa anterior, aqueles que constituem os participantes do estudo. Dessa 
forma, dos 37 canais que produzem CGU e integram o Top Brasil, 28 são de utilizadores 
que possuem de 18 a 28 anos e residem no Brasil. E dos 36 canais do Top Portugal que 
produzem CGU, 31 enquadram-se nos requisitos para que seus utilizadores sejam 
participantes do estudo. Considerando a dimensão das informações observadas nesta 
segunda etapa da investigação, a seguir são apresentados os dados analisados nos 28 
canais do Brasil, nos 31 canais de Portugal, e por fim, estrutura-se um cruzamento entre 
os dados dos dois países integrantes do estudo e uma consideração final desta etapa da 
investigação. 
 

4.2.1 Observação não-participante dos canais de vídeos gerados por utilizadores 
do Top 50 Brasil 
 

Com base nos dados verificados sobre os 50 canais do YouTube com o maior 
número de inscritos no Brasil, pôde-se verificar que somente 28 se enquadraram como 
participantes do estudo. Ou seja, foram 28 os canais que apresentaram conteúdos de 
vídeos gerados por utilizadores, de 18 a 28 anos, que residem no Brasil. Na Tabela 10 
pode-se acompanhar os dados verificados através da grelha de observação com os 28 
canais do Brasil, integrantes desta etapa da investigação. 
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Tabela 10 - Grelha de observação dos participantes do estudo do Brasil 

Canal Sexo Faixa etária Gênero País de 
residência 

Data 
de 

início 
Total de 
vídeos 

Visualização 
total 

N° de 
inscritos 

Média de 
comentários 

Média 
de likes 

Média 
de 

dislikes 

Tipo de produção Produção Data de 
observação Gravação 

e edição Edição Caseira Terceirizada 

whinderssonnunes Masculino 18 - 28 anos Comédia Brasil 01/13 361 2.828.160.089 34.806.275 38.858 712.233 15.533 x  x  21/02/19 

rezendeevil Masculino 18 - 28 anos Entretenimento Brasil 02/12 7.192 7.742.194.273 22.545.892 1.022 43.333 827 x   x 25/02/19 

Luccas Neto Masculino Desconhecida Entretenimento Brasil 07/14 578 5.937.176.684 22.995.538 1.682 28.666 3.033 x   x 27/02/19 

Você Sabia? Masculino  Desconhecida Infotainment Brasil 09/13 769 2.513.643.562 22.398.475 6.344 201.333 1.754 x   x 27/02/19 

CanalCanalha  Masculino 18 - 28 anos Comédia Brasil 04/11 207 1.277.370.255 18.191.711 22.344 524.666 3.133 x  x  27/02/19 

AuthenticGames Masculino 18 - 28 anos Games Brasil 10/11 3.582 6.604.674.860 16.578.762 565 17.700 179 x  x  27/02/19 

Cia Daniel Saboya Feminino e 
Masculino Desconhecida Música Brasil 09/07 790 3.909.621.829 13.807.920 819 32.333 818 x   x 28/02/19 

AM3NIC Masculino 18 - 28 anos Entretenimento Brasil 12/12 3.876 3.461.586.345 12.403.276 850 46.133 591 x  x  28/02/19 

TotoyKids Utilizador não 
aparece Desconhecida Entretenimento Brasil 12/14 751 6.313.215.736 13.155.017 474 9.566 2.000 x   x 28/02/19 

5incominutos Feminino  18 - 28 anos Entretenimento  Brasil 07/10 289 824.499.911 11.119.083 11.802 44.000 29.000 x  x  28/02/19 

Irmãos Neto Masculino Desconhecida Entretenimento Brasil 07/17 236 1.289.106.685 13.006.479 2.578 110.333 1.400 x   x 28/02/19 

Parafernalha Feminino e 
Masculino Desconhecida Entretenimento Brasil 05/11 721 2.812.517.467 11.436.639 955 73.000 2.089 x   x 28/02/19 

Dani Russo Tv Feminino 18 - 28 anos Comédia Brasil 07/14 119 492.130.608 11.057.434 5.812 190.333 2.204 x  x  01/03/19 

TazerCraft Masculino 18 - 28 anos Games Brasil  07/11 3.073 3.736.233.676 11.000.473 1.050 16.666 145 x  x  01/03/19 

Renato Garcia Masculino 18 - 28 anos Entretenimento Brasil  09/11 1.661 1.600.878.537 12.553.565 6.321 136.333 1.517 x  x  01/03/19 

Everson Zoio Masculino 18 - 28 anos Comédia Brasil 03/09 370 682.040.863 10.793.310 10.350 142.000 1.547 x  x  01/03/19 

EU FICO LOKO Masculino  18 - 28 anos Comédia Brasil 06/10 800 891.791.653 10.445.505 903 21.333 145 x   x 08/03/19 

Galo Frito Masculino Desconhecida Comédia Brasil  10/07 381 1.596.761.990 10.298.843 3.047 63.333 2.789 x   x 08/03/19 

Fatos Desconhecidos Feminino e 
Masculino Desconhecida Infotainment Brasil 09/13 2.283 1.322.917.649 11.084.421 1.304 12.600 245 x   x 08/03/19 

Kids Fun Feminino e 
Masculino 18 - 28 anos Entretenimento Brasil  08/15 758 2.136.084.456 9.701.910 4.313 40.000 1.056 x  x  08/03/19 

Invento na Hora Masculino Desconhecida Entretenimento Brasil 10/14 537 1.388.359.463 9.310.524 10.919 330.666 1.633 x  x  08/03/19 

MAIKI021 Masculino Desconhecida Entretenimento Brasil 01/08 994 936.042.703 9.173.571 1.124 30.766 679 x  x  08/03/19 

Gato Galactico Masculino Desconhecida Entretenimento Brasil 04/13 822 1.863.321.528 9.519.098 1.392 8.233 209 x   x 08/03/19 

Enaldino Masculino 18 - 28 anos Entretenimento  Brasil 11/12 521 1.165.030.686 10.219.648 2.363 48.000 1.422 x  x  08/03/19 

Matheus Yurley Masculino 18 - 28 anos Entretenimento Brasil 01/15 204 510.030.607 9.474.813 11.989 423.666 7.700 x  x  08/03/19 

Área Secreta Masculino Desconhecida Entretenimento Brasil 11/16 775 974.445.832 7.938.672 1.499 31.000 614 x  x  08/03/19 

INCRÍVEL Utilizador não 
aparece Desconhecida Infotainment Brasil 06/17 2.092 1.059.442.788 9.666.125 268 2.866 70  x  x  08/03/19 

Camila Loures Feminino 18 - 28 anos Entretenimento Brasil 05/14 912 1.052.245.091 8.811.024 1.825 37.333 329 x  x  08/03/19 
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Dos canais observados do Top Brasil foi possível identificar que apenas 3 são de 
utilizadores femininos, número muito baixo se comparado aos 19 canais com utilizadores 
do sexo masculino. Também são reduzidos (4) os canais que apresentam utilizadores de 
ambos os sexos, e os canais que não apresentam a figura dos seus utilizadores (2). 

No que se refere ao gênero dos canais observados, percebeu-se 16 apresentam 
conteúdo de entretenimento. Em segundo lugar, com 6 canais, estão os conteúdos de 
comédia. Ainda constam nesta categorização canais de infotainment (3), games (2) e 
música (1). Devido às categorias apresentadas, constatou-se um elevado consumo de 
canais de caráter mais fluído e dinâmico, que possuem como base das suas produções a 
comédia, a música, os videogames e o entretenimento, inclusive quando o propósito do 
conteúdo é informação (infotainment)17. 

Observou-se ainda que um pouco mais da metade destes canais (15) possui de 5 
a 10 anos de atividade, enquanto 10 deles possuem menos de 5 anos. O que sugere a 
adesão por parte dos consumidores aos canais com que se identificam, ao mesmo tempo 
em que este dado permitiu cogitar que os inscritos cancelam as assinaturas de canais que 
não mais lhes interessam, havendo a possibilidade de se inscreverem em outros, mais 
recentes.  

Uma vez que se definiu observar canais integrantes do Top 50 de inscritos no Brasil 
e Portugal, o número de inscritos nestes canais se mostra um dado interessante. Do Top 

50 Brasil, 16 canais possuem de 10 a 20 milhões de inscritos; e 4 canais possuem mais de 
20 milhões de inscritos. Deve-se perceber a grandeza destes números, uma vez que esses 
4 canais possuem o referente a 10% da população brasileira (210.381.262)18 inscrita e 
interessada nas suas produções. 

O número total de vídeos que os canais possuem não se mostrou um dado 
consistente, uma vez que há uma grande diferença entres estes valores. Canais que 
possuem elevado número de inscritos não apresentam, necessariamente, um elevado 
número de produções no canal. Este facto foi constatado por meio do canal que possui o 
maior número de inscritos no Brasil, whinderssonnunes, e que possui apenas 361 vídeos. 

 
 
17 Conceito de infotainment “ information that is provided on television, the internet, etc. in an 
entertaining way”. Disponível em https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/infotainment 
acedido a 29 de agosto de 2019. 
18 Disponível em https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao//index.html acedido a 29 de 
agosto de 2019. 
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Ainda assim, através da observação dos 28 canais notou-se que quase a metade deles 
(13) soma de 500 a 1.000 vídeos, e somente um canal possui mais de 5.000 vídeos. 

Os dados referentes à visualização total que cada canal possui foram considerados 
uma informação flutuante, no que se refere à caracterização do canal do YouTube, uma 
vez que um vídeo muito popular eleva os números de visualização do canal como um todo. 
Por outro lado, este dado é relevante para identificar possíveis tendências de consumo do 
conteúdo dos canais, pois mesmo que um vídeo seja popular, não há garantia de que os 
espectadores desse material se inscrevam no canal que o distribui. Esta questão foi 
verificada ao analisar que 17 canais do Top Brasil possuem número de visualização total 
entre 1 bilhão e 4 bilhões, e o canal com o maior número de inscritos neste Top, 
whinderssonnunes, possui 34.806.275 inscritos. 

Quanto aos comentários presentes nos vídeos, verificou-se que 12 canais possuem 
uma média de 1 mil a 5 mil comentários por vídeo, enquanto 6 canais possuem uma média 
de 10 mil comentários por vídeo. Contudo, ao analisar que alguns vídeos, de alguns canais, 
possuem um número de comentários consideravelmente mais elevado do que outros, 
estes valores foram considerados enviesados, por distorcerem a realidade de uma média 
de comentários. 
 Este mesmo facto pôde ser observado com os dados referentes aos likes, uma vez 
que são dados bastante distintos e sem coesão. Isto pode ser exemplificado pelo facto de 
17 canais possuírem uma média de até 50 mil likes por vídeo, enquanto 9 canais possuem 
esta média acima de 100 mil likes e somente 2 canais apresentam-se entre estes números 
extremos, com uma média entre 50 mil a 100 mil likes. 
 A média de dislikes apresentou-se um pouco mais coerente se comparada aos dois 
dados anteriores, isto porque 12 canais possuem em média até 1 mil dislikes por vídeo, e 
13 canais possuem esta média de dislikes entre os valores de 1 mil e 4 mil. Ainda cabe 
salientar que somente 2 canais possuem mais de 10 mil dislikes em média por vídeo. 
 Através da observação não-participante pôde-se também verificar que alguns 
canais possuem um tipo de produção que envolve somente a edição de materiais de 
terceiros. Enquanto outros canais possuem uma produção mais complexa, que prevê a 
gravação e edição de materiais próprios. Dos 28 canais analisados do Top 50 Brasil, 27 
enquadram-se neste tipo de produção mais complexa, sendo que apenas 1 canal se detém 
à edição de conteúdos de terceiros. 
 Quanto à produção realizada pelos utilizadores, verificou-se que alguns canais 
optam por uma produção terceirizada, ou seja, com a contratação de profissionais para a 
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realização dos vídeos. Enquanto outros utilizadores realizam uma produção caseira, onde 
eles próprios executam as funções de produção, gravação e edição. Dos 28 canais que 
foram analisados, a investigadora acredita que 12 canais possuam produção terceirizada, 
e 16 tenham a produção realizada pelos próprios utilizadores. Alguns canais disponibilizam 
esta informação sobre a produção executada através de uma ficha técnica da equipe, 
contudo são poucos os canais que divulgam este dado. E assim, em alguns casos não era 
possível ter convicção sobre a forma como os utilizadores administram a gravação e edição 
de seus conteúdos. 
 

4.2.2. Observação não-participante de canais de vídeos gerados por utilizadores do 
Top 50 Portugal 
 

Dos 50 canais do YouTube com maior número de inscritos em Portugal, 31 
apresentaram conteúdos de vídeos gerados por utilizadores de 18 a 28 anos residentes 
em Portugal, o que os enquadrou nos requisitos para participantes do estudo. A Tabela 11 
apresenta os 31 canais de Portugal com os dados verificados na grelha de observação.  
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Tabela 11 - Grelha de observação dos participantes do estudo de Portugal 
 

Canal 
 

Sexo Faixa etária Gênero País de 
residência 

Data 
de 

início 

Total 
de 

vídeos 
Visualização 

total 
N° de 

inscritos 
Média de 

comentários 

Média 
de 

likes 
Média de 
dislikes 

Tipo de produção Produção Data de 
observação Gravação 

e edição Edição Caseira Terceirizada 

SirKazzio Masculino 18 - 28 anos Entretenimento Portugal 04/12 4.103 971.327.705 5.139.757 1.070 17.733 763 x  x  11/03/19 

D4rkFrame Masculino 18 - 28 anos Entretenimento Portugal 06/13 430 637.198.307 4.578.613 7.357 41.666 518 x  x  11/03/19 

Fer0m0nas Masculino 18 - 28 anos Games Portugal 10/11 3.882 588.637.128 3.265.277 418 3.666 85 x  x  11/03/19 

wuant Masculino 18 - 28 anos Entretenimento Portugal 01/12 1.475 919.916.607 3.420.167 3.084 60.666 720 x  x  11/03/19 

FEEL MY STYLE Utilizador 
não aparece Desconhecida Esportes Portugal 04/13 111 365.686.255 2.077.157 80 1.700 37  x x  11/03/19 

Windoh Masculino 18 - 28 anos Entretenimento Portugal  04/12 500 183.878.223 1.586.936 740 21.666 260 x  x  11/03/19 

Pi Masculino 18 - 28 anos Entretenimento Portugal 01/16 251 71.125.141 1.119.924 436 3.933 136 x  x  11/03/19 

Nuno Agonia Masculino Desconhecida Ciência e tecnologia Portugal 11/12 846 179.983.950 1.160.909 401 11.966 288 x  x  11/03/19 

Tubalatudo Masculino 18 - 28 anos Faça você mesmo Portugal 02/12 222 131.540.084 962.314 77 1.022 34 x  x  11/03/19 

Tiagovski Masculino 18 - 28 anos Entretenimento Portugal 09/10 4.642 321.629.299 880.246 266 11.133 260 x  x  11/03/19 

SEA3P0 Feminino 18 - 28 anos Entretenimento Portugal 10/11 148 47.052.275 801.003 1.430 8.566 103 x  x  11/03/19 

Mr Nikki Masculino 18 - 28 anos Entretenimento Portugal 04/11 1.179 91.652.399 740.139 84 969 11 x  x  11/03/19 

Balavala Utilizador 
não aparece Desconhecida Faça você mesmo Portugal 04/15 259 72.801.564 676.047 19 261 18 x  x  11/03/19 

Olena Starodubets Feminino 18 - 28 anos Esporte Portugal  09/12 396 73.120.711 783.316 174 2.033 39 x  x  11/03/19 

DrM4ster Masculino 18 - 28 anos Games Portugal 01/12 1.927 46.474.600 661.566 38 226 4 x  x  11/03/19 

JoãoSousa Masculino 18 - 28 anos Entretenimento Portugal 12/15 167 59.147.134 704.030 Desativados 36.666 917 x  x  11/03/19 

BoraVer Masculino 18 - 28 anos Entretenimento Portugal 11/15 111 43.418.526 514.315 3.445 38.666 786 x  x  11/03/19 

KazzioTV Masculino 18 - 28 anos Games Portugal 02/17 504 40.404.686 593.471 164 2.366 39 x  x  11/03/19 

AlexandreSantosComedy Masculino 18 - 28 anos Comédia Portugal 01/08 276 78.575.685 465.849 152 8.200 96 x  x x 11/03/19 

Rei dos bacon Masculino 18 - 28 anos Games Portugal 09/11 221 43.196.086 457.304 666 18.000 91 x  x  11/03/19 

Spice Bangla Feminino e 
Masculino 18 - 28 anos Faça você mesmo Portugal 02/17 292 59.813.450 652.381 323 10.666 151 x   x 11/03/19 

Miguel Luz Masculino 18 - 28 anos Entretenimento Portugal 09/11 153 48.778.172 435.083 594 12.333 140 x  x  11/03/19 

Cakepedia Feminino Desconhecida Faça você mesmo Portugal 05/16 241 26.311.940 533.113 50 1.600 13 x   x 12/03/19 

owhana Feminino 18 - 28 anos Entretenimento  Portugal 11/15 140 25.693.891 447.804 493 9.800 55 x  x  12/03/19 

Top Ideas Utilizador 
não aparece Desconhecida Faça você mesmo Portugal 07/16 192 74.076.136 426.405 13 195 80 x  x  12/03/19 

Canal MasterKing Masculino Desconhecida Games Portugal 08/14 474 58.627.840 489.874 780 5.100 136 x  x  12/03/19 

Get Hands Dirty Feminino Desconhecida Faça você mesmo Portugal 03/15 101 23.785.660 412.949 344 5.233 87 x  x  12/03/19 

Mariana's Study Corner Feminino 18 - 28 anos Faça você mesmo Portugal  03/15 182 26.302.745 391.417 86 1.433 26  x  x  12/03/19 

Fonte Divina Utilizador 
não aparece Desconhecida Entretenimento Portugal 06/17 6.779 51.615.075 424.764 4 64 0.6  x x  12/03/19 

JarvasGaming Masculino Desconhecida Games Portugal 02/12 152 9.779.430 333.444 2.441 4.901 328 x  x  12/03/19 

TheRemedyChannel Masculino 18 - 28 anos Games Portugal 05/11 595 34.918.650 331.680 208 2.800 19 x  x  12/03/19 
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Destes 31 canais, entre os utilizadores que se apresentam no vídeo, 20 são 
utilizadores masculinos, e apenas 6 utilizadores do sexo feminino. Cabe salientar que 
apenas um canal apresenta utilizadores dos dois sexos. 

Referente ao gênero dos canais observados constatou-se que 13 possuem 
produção de conteúdo de entretenimento, enquanto 7 canais produzem conteúdo referente 
a games, e outros 7 com temática “faça você mesmo”. Dos 31 canais observados, 
constavam entre estes, 2 canais com conteúdo de esporte, e um canal para cada um dos 
gêneros de comédia e tecnologia. Assim, verificou-se uma variedade entre os conteúdos 
dos canais analisados no Top 50 Portugal, havendo produções de comédia, entretenimento 
e games, e também materiais de caráter esportivo, com propósito “faça você mesmo” e 
produções referentes à tecnologia. 

Constatou-se também que mais da metade dos canais (17) tem de 5 a 10 anos de 
atividade, e 13 canais são mais recentes, com menos de 5 anos de produção. 
Considerando que somente um canal possui mais de 10 anos de atividade, pode-se 
presumir que os inscritos buscam, com determinada frequência, novos canais que possam 
ser mais interessantes do que aqueles aos quais já possuem um "vínculo". 

Considerando que o Top 50 Portugal é composto pelos canais do YouTube com o 
maior número de inscritos, cabe enaltecer estes números. E assim, 11 dos 31 canais 
participantes deste estudo possuem menos de 500 mil inscritos, enquanto 12 canais 
possuem de 500 mil a 1 milhão de inscritos. Ainda que se relacione este número à 
população de Portugal (10.268.270)19, percebe-se que este se trata de um dado razoável, 
pois somente 8 dos 31 canais possuem mais de 1 milhão de inscritos, ou seja, valor 
referente à 10% da população do país. 

O número total de vídeos que os canais possuem foi considerado um dado 
divergente, pois a grande maioria (20 canais) possui menos de 500 vídeos, e somente um 
canal possui mais de 5.000 vídeos. Ao considerar que o único canal com mais de 5.000 
vídeos não possui dois anos de atividade, foi possível afirmar que este dado não apresenta 
consistência para a caracterização dos canais do YouTube. Com base nestes dados ainda 
pode-se supor que, dos canais analisados, mesmo que a maioria tenha, em média, até 10 
anos de atividade, a publicação de novas produções não ocorre com elevada 
periodicidade. 

 
 
19 Disponível em https://www.pordata.pt/Portugal acedido a 29 de agosto de 2019. 
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Quanto à visualização total que os canais possuem, 12 apresentam um total de 
visualizações inferior a 50 milhões, enquanto 10 canais possuem de 50 milhões a 100 
milhões de visualizações dos seus conteúdos, e apenas 4 canais possuem mais de 500 
milhões (e menos de 1 bilhão) de visualizações das suas produções. Ao estabelecer uma 
comparação entre esses dados e o número de inscritos dos canais, compreende-se que o 
total de visualizações não poderia ser considerado um fator legítimo quanto à 
caracterização do canal do YouTube, uma vez que, diferente das inscrições, esta 
informação não retrata o vínculo do consumidor do conteúdo com o próprio canal. Mas por 
esse mesmo motivo, este dado é interessante de ser analisado no contexto do consumo 
das produções publicadas, pois embora um vídeo seja popular, este facto não garante que 
o canal que o hospeda tenha mais inscritos. Isso pode ser percebido, por exemplo, no Top 
Portugal com o canal que possui mais inscritos, SirKazzio com 5.139.757 inscritos, mas 
que possui 971.327.705 visualizações. 

A média de comentários por vídeo nos 31 canais do YouTube analisados do Top 
50 Portugal é um dado disperso, pois 11 canais possuem de 100 a 500 comentários, em 
média. Dos demais canais, 9 possuem menos de 100 comentários, 4 tem de 501 até 1.000 
comentários, e 6 canais possuem mais de 1.000 comentários em média por vídeo. Deve 
ser mencionado o facto de um dos canais analisados possuir os comentários desativados, 
anulando um dos canais de comunicação com o seu público. 

Ao analisar a média de likes dos vídeos pôde-se perceber que os números são mais 
expressivos do que a média de comentários, contudo, alguns vídeos, de alguns canais, 
possuem um número muito elevado de likes, o que interfere diretamente no cálculo da 
média. Por esta razão, estes dados também se apresentam de forma dispersa, sendo que 
11 canais possuem uma média superior à 10.000 likes, enquanto outros 10 canais 
possuem entre 1.001 e 5.000 likes, em média, por vídeo. 

O mesmo facto ocorre com a média dos dislikes dos vídeos, uma vez que 11 dos 
canais analisados possuem uma média inferior a 50 dislikes e 9 canais possuem entre 101 
e 500 dislikes por vídeo. 

Ao analisar o tipo de produção executada foi possível concluir que dos 31 canais, 
29 realizam uma produção mais complexa, que envolve a gravação e edição dos 
conteúdos. Por esta razão, somente 2 canais têm sua produção classificada como edição, 
uma vez que preveem somente a edição de conteúdos de terceiros. 

Assim como verificado no Top 50 Brasil, não são todos os canais integrantes do 
Top 50 Portugal que disponibilizam informações técnicas sobre a sua produção, como a 
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existência de uma equipe para a realização dos vídeos. Por este motivo, em alguns casos 
não foi possível afirmar com convicção se as produções foram executadas pelos próprios 
utilizadores, ou por uma empresa terceirizada. No entanto, acredita-se que 28 dos canais 
analisados possuem produção caseira, e somente 3 canais executam a sua produção com 
empresas terceirizadas. 
 

4.2.3 Análise dos dados dos canais de vídeos gerados por utilizadores do Top 50 
Brasil e do Top 50 Portugal   
 

Ao comparar os dados dos canais integrantes do Top 50 Brasil com os pertencentes 
ao Top 50 Portugal verificou-se que existe uma tendência quanto à produção dos vídeos 
gerados pelos utilizadores e quanto ao consumo destes materiais. Entretanto, pode-se 
apontar algumas particularidades quanto à produção analisada nesses países, e para 
efeitos comparativos, considerou-se mais expressivo apresentar os dados desta secção 
em percentagens, e não em números absolutos, como nas análises anteriores.  
 A baixa participação de utilizadores do sexo feminino foi um facto percebido nos 
canais analisados nos dois Top 50 (Brasil e Portugal). Entre os canais do Top 50 Brasil, 
64,2% são de utilizadores masculinos, dado muito semelhante ao percebido no Top 50 
Portugal (64,5%). Este dado não prevê que existem mais homens gerando conteúdo, mas 
permitiu constatar que os conteúdos gerados por homens são os mais consumidos no 
Brasil e em Portugal. 

Com relação ao gênero dos canais observados percebeu-se que tanto nos canais 
do Top Brasil, quanto do Top Portugal, a grande maioria possui produção de conteúdo de 
entretenimento. No entanto, entre os canais do Top 50 Brasil notou-se um direcionamento 
maior das produções para um conteúdo mais leve e dinâmico, voltado a um grande e amplo 
segmento de entretenimento (games, música, comédia e infotainment). Ao comparar esta 
informação com a produção dos canais integrantes do Top 50 Portugal, observou-se que 
este possui uma produção de conteúdos mais diversificada. Uma vez que constam canais 
de conteúdo esportivo, sobre tecnologia e tutoriais para “faça você mesmo”; além da 
produção de conteúdo direcionada a games, entretenimento e comédia. 

O facto de a maioria dos utilizadores serem do sexo masculino não pode ser 
diretamente relacionado ao gênero dos conteúdos produzidos pelos canais observados. 
Isto porque não se deve restringir um tipo de produção a utilizadores de um sexo em 
específico. Pode-se romper com este pensamento de estereótipos ao analisar como 
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exemplo o único canal integrante do Top 50 Portugal que segue o gênero “Faça você 
mesmo” na área da marcenaria (Get Hands Dirty), que pertence a um utilizador do sexo 
feminino. 
 Quando se analisa o tempo de atividade dos canais compreende-se que existe um 
maior consumo dos canais que possuem de 5 a 10 anos, mais precisamente, 54,8% dos 
canais do Top 50 Portugal e 53,5% dos canais do Top 50 Brasil. Em segundo lugar estão 
os canais com menos de 5 anos, enquanto a grande minoria possui mais de 10 anos de 
atividade. Estes dados permitem que sejam cogitadas algumas possibilidades de 
tendências de consumo entre os brasileiros e portugueses, como o caso de os 
consumidores dos vídeos gerados por utilizadores serem fiéis aos utilizadores com quem 
se identificam. Entretanto, os mesmos números sugerem que este público também está 
atento aos novos conteúdos disponibilizados na plataforma, bem como aos canais e 
utilizadores que geram estes materiais. 
 Ao analisar o Top 50 do Brasil e de Portugal, um dado bastante divergente se referiu 
ao número de inscritos nestes canais. E neste caso, deve-se levar em consideração a 
grande diferença populacional existente entre os dois países, já que o Brasil possui uma 
população de 209.662.240, enquanto Portugal contabiliza 10.244.882 habitantes. Dos 
canais observados do Top 50 Portugal, a maioria (38,7%) possui de 500 mil a 1 milhão de 
inscritos. Dados muito distantes dos apresentados pelos canais do Top 50 Brasil, já que 
57,1% possuem de 10 a 20 milhões de inscritos, ou seja, 16 canais do Top 50 Brasil 
possuem um número de inscritos superior à população de Portugal. Ressalta-se ainda a 
diferença existente entre estes números quando se percebe que o canal Área Secreta, que 
possui o menor número de inscritos no Top 50 Brasil (7.938.672 inscritos), contabiliza mais 
inscrições do que o SirKazzio, canal com maior número de inscritos no Top 50 Portugal 
(5.139.757 inscrições). 
 A interpretação sobre o número total de vídeos que os canais possuem apresenta-
se como uma tendência, uma vez que 46,4% dos canais do Top 50 Brasil possuem de 500 
a 1000 vídeos e entre os canais do Top 50 Portugal, 64,5% possui menos de 500 vídeos. 
Relembrando um dado já citado, de que a maioria dos canais, dos dois Tops, possui de 5 
a 10 anos de atividade, compreende-se que haveria tempo suficiente para uma vasta 
produção. Dessa forma, pode-se interpretar que para os utilizadores não existe a 
necessidade de gerarem conteúdos com uma periodicidade alta. Embora seja necessário 
citar que existem canais que possuem mais de 1.000 produções, mesmo que configurem 
uma minoria nos dois Tops. 
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 Traçar um comparativo entre as visualizações totais dos canais do Top 50 do Brasil 
e de Portugal pode ser uma comparação injusta. Percebe-se que, como analisado nos 
números de inscritos, o total de visualizações também tem relação com a dimensão 
populacional dos países. Deve-se ainda reforçar uma ressalva feita anteriormente sobre 
este dado não retratar o vínculo do consumidor do conteúdo com o canal e/ou utilizador. 
Isso porque esse se trata de um dado representativo do canal, que é medido unicamente 
por seus conteúdos, ou seja, um único vídeo pode elevar o número de visualizações total 
do canal. De qualquer forma, ambos os Tops apresentam o número de visualização total 
muito superior ao número de inscritos dos canais. No Top 50 Brasil, 60,7% dos canais 
observados possuem de 1 a 4 bilhões de visualizações nos seus vídeos, enquanto a 
maioria dos canais possui de 10 a 20 milhões de inscritos. Já no Top 50 Portugal este dado 
é mais disperso, havendo canais com 9 milhões de visualizações, e outros com 900 
milhões. O que pode ser explicado pela fluidez desse dado, como citado anteriormente. De 
qualquer forma, a maioria dos canais (38,7%) possui de 9 milhões a 50 milhões de 
visualizações, dado bastante elevado se comparado ao facto de a maioria destes canais 
possuir de 500 mil a 1 milhão de inscritos. 
 A influência de um vídeo popular, ou polêmico, perante as métricas do canal ao 
qual ele pertence é notável. E este facto é perceptível tanto no Top 50 do Brasil, quanto no 
de Portugal, quando se analisa a média de comentários, likes e dislikes dos vídeos que 
compõem os canais observados. Entre estes três dados, notou-se que a média de 
comentários é o que possui os números mais baixos, seguido da média de dislikes, e então, 
da média de likes. O que permite presumir que a maioria dos consumidores dos canais 
observados prefere manifestar sua reação aos conteúdos através do botão do like e dislike, 
e não por meio de comentários. E ainda, é sugestivo que estes consumidores prefiram 
demonstrar o seu interesse, do que o desinteresse aos conteúdos que assistem no 
YouTube. 
 Assim, para 42,8% dos canais observados do Top 50 Brasil a média de comentários 
por vídeo está entre 1 e 5 mil, a recordar que a maioria destes canais possui de 10 a 20 
milhões de inscritos. Ou seja, a média de comentários corresponde a um valor muito baixo. 
Numa proporção semelhante está a média de comentários dos canais do Top 50 Portugal, 
em que a maioria deles (35,4%) possui de 100 a 500 comentários, em média, por vídeo. 
Cabe recordar que a maioria (38,7%) desses canais possui de 500 mil a 1 milhão de 
inscritos. 
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 Quanto à média de likes dos canais integrantes do Top 50 Brasil, verificou-se uma 
grande diferença entre os números, que variam de 2 mil a 712 mil likes. No entanto, a 
maioria dos canais observados (60,7%) possui uma média de até 50 mil likes, valor baixo 
se comparado aos dados referentes aos números de inscritos, mas ainda superior à média 
de comentários dos vídeos destes canais. A média de likes nos canais do Top 50 Portugal, 
assim como a média de comentários, apresenta-se com valores abaixo daqueles vistos 
nos canais do Top Brasil. No entanto, 35,4% destes canais apresentam mais de 10 mil 
likes em média, e outros 32,2% possuem uma média de likes entre 1.001 a 5 mil, o que 
permite supor que a popularidade de vídeos específicos, que alavancam os números dos 
canais a que pertencem, também é refletida na média de likes dos canais. 
 Os dados referentes à média de dislikes nos vídeos dos dois Tops também são 
expressivamente inferiores aos números de inscritos nos canais. Contudo, no Top 50 do 
Brasil nota-se que a maioria (46,4%) dos canais possui uma média de 1 mil a 4 mil dislikes 
por vídeo, e 42,8% dos canais possui esta média inferior a mil dislikes. Ainda que sejam 
valores altos sobre consumidores que, a princípio, não gostaram do conteúdo 
disponibilizado, deve-se compreender que perante os demais dados aqui apresentados, 
estes valores são baixos. A média de dislikes dos canais do Top 50 Portugal também é 
relativamente baixa, visto que 35,4% dos canais observados possuem em média menos 
de 50 dislikes. Número bastante inferior ao apresentado pelos canais do Top Brasil, 
contudo o comparativo a ser traçado deve ser com o universo de inscritos nos canais do 
Top Portugal. 
 Quando se analisa o tipo de produção executada pelos canais do Top 50 do Brasil 
e de Portugal, acredita-se que a grande maioria realiza a produção e a edição dos 
conteúdos apresentados. E apenas um canal do Top 50 Brasil, e 2 do Top 50 Portugal 
desenvolvem somente a edição dos materiais publicados. 
 Já no que se refere à produção em si, a investigadora verificou que existe um maior 
investimento por parte dos canais do Top 50 Brasil em contratar produtoras para 
produzirem os seus conteúdos. Ainda que a maioria (57,1%) dos canais do Top Brasil tenha 
a produção realizada pelos próprios utilizadores (produção caseira), 42,8% dos canais 
possuem produção terceirizada dos seus conteúdos. Os canais do Top Portugal, como já 
referenciado, possuem na maioria (90,3%) uma produção executada pelos próprios 
utilizadores, sendo que apenas 3 canais aparentam contratar empresas para a realização 
dos seus vídeos. 



 60 

 Assim, ao analisar os dados verificados através da observação não-participante foi 
possível perceber muitas semelhanças entre as tendências de produção e consumo dos 
canais de vídeos gerados pelos utilizadores, que pertencem ao Top 50 Brasil e Top 50 
Portugal. Ainda é possível afirmar que as distinções relatadas em um comparativo dos 
utilizadores do Brasil e de Portugal são reflexos de uma considerável diferença na 
dimensão populacional dos dois países. 
 

4.2.4 Considerações finais relativas à análise dos dados obtidos com a observação 
não-participante 
 

Considerando que este é um estudo acerca de uma realidade complexa, e que por 
isto, se utilizou de uma abordagem metodológica qualitativa, foi possível analisar questões 
externas às propostas na grelha de observação.  

É o caso da identificação da terminologia “youtuber”, assumida aos utilizadores dos 
canais observados. Uma vez que os próprios utilizadores se intitulam “youtubers”, em 2016 
este termo foi incluído no dicionário de língua inglesa, Oxford English Dicionary, 
popularizando a atividade destes utilizadores que geram seus conteúdos para a maior 
plataforma de compartilhamento de vídeos. Conceituado como "a person who uploads, 
produces, or appears in videos on the video-sharing website YouTube"20, pode-se 
compreender que os utilizadores abordados no presente estudo se enquadram no conceito 
de youtubers.  

Nota-se que a conceituação apresentada para os youtubers não prevê que os 
mesmos sejam remunerados por suas atividades, ou seja, esse título não representa 
vínculo formal do utilizador com a empresa YouTube, embora muitos utilizadores sejam 
remunerados por suas produções na plataforma. 

Por meio da observação não-participante, a investigadora se deparou com casos 
de canais em que os utilizadores tornam nítida a intenção de monetizar seus conteúdos, e 
ao falar abertamente com o seu público sobre a rentabilização de suas produções, não 
omitem que este é um dos seus objetivos. Como exemplo, pode-se citar os vídeos21 em 
que os utilizadores relatam problemas com o processo de monetização das produções na 

 
 
20 Disponível em https://en.oxforddictionaries.com/definition/youtuber acedido a 29 de agosto 
de 2019.  
21 Por exemplo, o vídeo “Foda-se o YouTube” do utilizador wuant, integrante do Top 50 Portugal, 
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=9oOps5-CJoY acedido a 29 de agosto de 2019. 
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plataforma (YouTube), bem como vídeos22 que mostram a permanente preocupação dos 
utilizadores com o número de inscritos em seus canais, sendo comum que esses 
utilizadores solicitem “ajuda” do público para atingir metas/recordes de likes, comentários, 
ou mesmo, de número de inscritos. No entanto, cabe lembrar uma consideração de Vickery 
& Wunsch-Vincent (2007), sobre a compreensão de que as produções de CGU não 
deveriam ter expectativa de remuneração, mas segundo os autores, como o atual cenário 
mudou, esse facto tem sido difícil de sustentar. Sendo assim, a remuneração dos 
utilizadores por suas produções através do canal não os desqualifica como participantes 
do estudo.  

De qualquer forma, deve-se atentar ao facto de muitos desses participantes 
romperem com outra questão inserida neste mesmo pré-requisito dos CGU, em que os 
conteúdos deveriam ser produzidos fora da rotina e da prática profissional. Percebeu-se 
que muitos desses utilizadores não mais produzem seus conteúdos somente por 
entretenimento, como um hobby, mas sim, como parte de suas rotinas profissionais. Este 
facto foi verificado uma vez que suas produções possuem datas específicas para 
lançamento, além de haver a divulgação dos contatos publicitários, comerciais e/ou da 
assessoria de imprensa desses utilizadores nos seus canais do YouTube. 

Outro ponto observado se refere à intenção de muitos canais serem percebidos 
como conteúdos gerados por utilizadores, mas na verdade, se tratarem de empresas que 
exploram suas produções dentro de um formato semelhante ao de CGU. Este facto foi 
comprovado ao observar a presença de endereços de e-mails comerciais e sites na 
descrição dos canais, ou na assinatura de seus vídeos.  

Considerando que os canais observados possuem elementos sugestivos de que 
pertençam a empresas ou a utilizadores que visam o lucro com suas produções, foram 
estruturadas as Tabelas 12 e 13 que listam os canais com estes dois perfis. No entanto, 
deve-se pontuar o quão tênue é a linha que separa a definição dos utilizadores que fazem 
de suas produções uma empresa e um negócio, daqueles que produzem seus conteúdos 
e são remunerados por isso.  
 Na Tabela 12 constam os canais que possuem indícios de uma estrutura 
empresarial por trás do canal no YouTube. 

 
 
22 Por exemplo, o vídeo “Vou me vingar do invejoso da loja de carros?” do utilizador maiki021, 
integrante do Top 50 Brasil, disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=2QD8R6IgTSQ&t=23 acedido a 29 de agosto de 2019. 
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Tabela 12 – Canais com perfil empresarial 

Canal com perfil empresarial  
Site 

Endereço 
postal 

E-mail para 
consulta 

empresarial TOP 50 Brasil 

Totoykids   x x 

Fatos Desconhecidos  x  x 

Incrível  x  x 

Canal com perfil empresarial  
Site 

Endereço 
postal 

E-mail para 
consulta 

empresarial TOP 50 Portugal 

Spice Bangla x  x 

Cakepedia  x  x 

 
Na Tabela 13 são listados os canais em que seus utilizadores apresentam 

elementos sugestivos de interesse em monetizar seus conteúdos e a sua própria imagem, 
como personalidades. 
 
Tabela 13 – Canais de utilizadores com fins lucrativos 
Canal de utilizadores com 

fins lucrativos Shows 

 

Caixa 

Postal 
 

Contato 

publicitário 

Contato 

comercial 

Contato 

profissional 

Loja 

do 
Canal 

 

Site 

E-mail para 

consultoria 
empresarial TOP 50 Brasil 

whinderssonnunes x  x      

rezendeevil    x  x   

Luccas Neto   x      

Você Sabia?    x     

CanalCanalha     x    

AuthenticGames        x x 

Cia. Daniel Saboya        x 

AM3NIC    x     

Parafernalha    x    x 

Dani Russo Tv     x   x 

TazerCraft       x x 

Renato Garcia  x  x  x   

Everson Zoio       x x 

Galo Frito  x  x    x 

KidsFun  x      x 
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Gato Galactico    x    x 

Enaldino        x 

Matheus Yurley      x x  

Área Secreta        x 

Camila Loures        x 

Canal de utilizadores com 

fins lucrativos Shows 
Caixa 
Postal 

Contato 
publicitário 

Contato 
comercial 

Contato 
profissional 

Loja 
do 

Canal 

 
Site 

E-mail para 
consultoria 

empresarial TOP 50 Portugal 

SirKazzio    x     

D4rkFrame    x     

Fer0m0nas        x 

wuant        x 

FEEL MY STYLE        X 

Windoh   x     x 

Pi     x   x 

Nuno Agonia    x   x x 

Tiagovski        x 

SEA3P0        x 

Mr Nikki     x   x 

Balavala        x 

Olena Starodubets   x   x    

DrM4ster     x   x 

JoãoSousa        x 

KazzioTV        x 

Rei dos Bacon     x    

Miguel Luz        x 

owhana        x 

Top Ideas        x 

Canal Masterking        x 

Get Hands Dirty   x x    x  

Mariana´s Study Corner  x x    x x 

Fonte Divina         x 

TheRemedyChannel     x    
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 Ao analisar as duas tabelas percebe-se que grande parte dos canais observados 
possuem alguma relação com a intenção de monetização dos conteúdos produzidos. No 
entanto, a investigadora acredita que não cabe a este estudo definir se os canais listados 
na Tabela 13 evoluem para uma classificação empresarial, ou se permanecem 
classificados como canais de utilizadores que rentabilizam suas produções. 
 
4.3 Inquérito por questionário auto-administrado por computador 
 
 A terceira etapa da metodologia adotada, o inquérito por questionário 
disponibilizados através de uma ligação para um formulário online, previa que esses 
questionários fossem enviados aos 59 participantes do estudo (28 utilizadores do Brasil e 
31 de Portugal). Por isso, foi necessário realizar uma busca pelos contatos de todos os 
participantes do estudo, para que assim os e-mails fossem enviados. Essa pesquisa 
permeou o YouTube, a página dos canais no Facebook, no Instagram e nos sites dos 
canais.  
 Embora a maioria dos utilizadores divulgue seus contatos na sessão "Sobre" do 
Youtube, 2 participantes do estudo (1 brasileiro e 1 português)23 não possuíam seus 
endereços eletrônicos em modo público na plataforma de compartilhamento de vídeos, 
mas tinham página no Facebook e Instagram. E por esse motivo, foram contatados pelo 
messenger do Facebook e direct do Instagram.  
 Dos utilizadores do Brasil, todos possuíam uma forma de contato, contudo 2 
utilizadores portugueses24 não disponibilizavam nenhuma via de contato com seu público, 
e, por essa razão, a investigação encaminhou o e-mail com o link dos questionários a 57 
participantes (28 utilizadores do Brasil e 29 de Portugal).  
 Dos 57 questionários enviados aos participantes do estudo, a investigadora teve o 
conhecimento de que 2 questionários não chegaram aos seus destinatários, sendo esses 
dois utilizadores do Brasil. Os motivos são distintos, um desses destinatários tinha a caixa 
de entrada do seu e-mail cheia, enquanto o outro e-mail retornou com a informação de que 
o endereço eletrônico estava incorreto, embora fosse o endereço divulgado pelo utilizador 
no seu canal do YouTube e na sua página do Facebook. 

 
 
23 "Irmãos Neto" é o canal brasileiro que não disponibiliza endereço eletrônico, e "Tubalatudo", o 
canal português. 
24 Os contatos dos canais BoraVer e JarvasGaming não foram encontrados no YouTube, 
Facebook, Instagram, e nem mesmo possuem site próprio. 
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 Dos 57 questionários enviados aos participantes do estudo, 12 foram respondidos, 
sendo que desses, 7 foram respondidos por utilizadores portugueses e 5 por brasileiros. 
Cabe ressaltar que este dado representa 21% dos utilizadores (portugueses e brasileiros) 
para os quais os questionários foram enviados.  
 Deve-se considerar ainda que esta etapa da investigação também definiu com 
exatidão os participantes do estudo, uma vez que os respondentes confirmaram os dados 
referentes ao seu país de residência e a sua idade. Portanto, antes de se conhecer os 
dados verificados por meio dos questionários, cabe destacar entre os respondentes 
aqueles que configuram como participantes efetivos do estudo.  
 Assim, dos 5 utilizadores do Brasil que preencheram os questionários, 4 afirmaram 
residir no Brasil. Já entre os 7 respondentes de Portugal, apenas 2 afirmam não morar no 
país, conforme mostra a Tabela 14. 
 
Tabela 14 - País de residência dos respondentes dos questionários 
Utilizadores Brasil Outro 

Brasileiros 4 125 

 Portugal Outro 

Portugueses 5 226 

 
 Desses utilizadores selecionados, ou seja, dos 4 utilizadores brasileiros que 
residem no Brasil e dos 5 utilizadores portugueses que moram em Portugal, ainda foi 
preciso selecionar os que se enquadram na faixa etária estipulada para o presente estudo, 
o que pode ser verificado na Tabela 15. 
  
Tabela 15 - Faixa etária dos respondentes dos questionários 

Faixa etária Brasil Portugal 

Possui 18 a 28 anos 3 4 

Não possui de 18 a 28 anos 1 1 

 

 
 
25 Um utilizador brasileiro afirmou residir em Portugal. 
26 Um utilizador português afirmou morar no Brasil, e outro no Reino Unido. 
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 Dessa forma, foram contabilizados como participantes do presente estudo 3 
utilizadores brasileiros, que residem no Brasil e possuem de 18 a 28 anos, e 4 utilizadores 
portugueses que moram em Portugal e têm de 18 a 28 anos.  
 Finalizada a definição dos participantes do estudo, que teve início na primeira etapa 
da fase de recolha de dados, é possível conhecer as respostas desses produtores de 
conteúdo para cada uma das perguntas apresentadas nos questionários. Para as questões 
referentes aos dados pessoais dos utilizadores, as respostas dos participantes são 
apresentadas nas Tabelas 16 e 17. 
 
Tabela 16- Sexo dos respondentes dos questionários 

Sexo Brasil Portugal 

Feminino - 1 

Masculino 3 3 

 
Tabela 17 - Formação dos utilizadores respondentes dos questionários 

Formação Brasil Portugal 

Possui graduação - 2 

Não possui graduação 3 2 

Estou fazendo graduação - - 

Qual curso? 

Ciências da Comunicação - 1 

Direito - 1 

 
 As respostas referentes à seção "conteúdo produzido" podem ser analisadas a 
partir das Tabelas 18, 19 e 20.  
 
Tabela 18 - Tipo de produção dos respondentes dos questionários 

Tipo de produção Brasil Portugal 

Gravação e edição 3 3 

Somente edição - 1 
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Tabela 19 - Caráter da produção dos respondentes dos questionários 

Caráter da produção Brasil Portugal 

Produção inteiramente caseira 1 3 

Produção inteiramente terceirizada - - 

Produção caseira com suporte de produtora 
terceirizada 

2 1 

Caráter da produção - Tipo de suporte 

Gravação 1 1 

Edição 2 - 

 
Tabela 20 - Meios de produção dos respondentes dos questionários 

Meios de produção Brasil Portugal 

Câmera profissional (DSLR ou SLR) 2 4 

Câmera semiprofissional 1 - 

Câmera compacta (amadora) - - 

Celular 1 - 

Captura de tela - 2 

Não sei classificar, mas o modelo da câmera é: - - 

 
 Já a pergunta que representa a seção "motivação para a produção" é apresentada 
na Tabela 21. 
 
Tabela 21 - Motivação para a produção dos respondentes dos questionários 

Motivação para a produção Brasil Portugal 

Reconhecimento 1 - 

Desejo de trocar e compartilhar informações - 1 

Possibilidade de auto-expressão - 3 

Interação social - 2 

Entretenimento (hobby) 2 2 

Recompensa financeira 1 2 

Outra. Qual? - - 
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 Uma vez que esses dados foram fornecidos pelos utilizadores participantes do 
estudo, é possível realizar uma análise referente a cada um dos países, além de um 
comparativo entre Brasil e Portugal. Por fim, apresenta-se ainda uma consideração final 
sobre a análise dos dados obtidos por meio dessa etapa da investigação. 
 

4.3.1 Questionários de utilizadores do Brasil 
 
 Dentre os 5 utilizadores brasileiros que responderam aos questionários foi preciso 
selecionar aqueles que correspondiam aos critérios definidos para integrar os participantes 
do estudo. Assim, dos 5 questionários preenchidos por utilizadores brasileiros, 4 eram de 
brasileiros residentes no Brasil, e desses, apenas 3 possuíam de 18 a 28 anos. Por essa 
razão, os dados apresentados a seguir referem-se a esse número de utilizadores. 
 Dos 3 respondentes brasileiros verificou-se que todos são do sexo masculino, e 
ainda, que nenhum dos 3 possui formação acadêmica. Todos os respondentes também 
afirmaram que o tipo de produção que executam corresponde à gravação e edição, e não 
somente à edição de conteúdos gravados por outros. Este dado retrata a intenção dessas 
produções em apresentar conteúdos inéditos e próprios do canal do utilizador, e não 
somente uma reedição de conteúdos já existentes. 
 Quanto ao caráter da produção, apenas 1 utilizador afirmou que sua produção é 
inteiramente caseira, enquanto os outros 2 utilizadores afirmaram que a produção dos seus 
materiais é caseira, porém possui suporte de uma produtora terceirizada. Quanto ao tipo 
de suporte prestado pela produtora, destes 2 utilizadores, 1 afirmou se tratar de suporte na 
etapa de edição dos conteúdos, enquanto o outro também pontuou a edição, mas destacou 
que algumas vezes esse suporte também se estende para a gravação dos materiais. 
 Ainda com relação ao conteúdo produzido, os utilizadores afirmaram que entre os 
meios de produção utilizados estão as câmeras profissionais (2), semiprofissionais (1) e 
celulares (1). Dois respondentes afirmaram utilizar somente câmera profissional em suas 
produções, no entanto, como esta questão permitia que o respondente optasse por mais 
de uma alternativa, 1 dos respondentes afirmou utilizar câmera semiprofissional e celular. 
Cabe destacar que este mesmo respondente afirmou na questão anterior possuir uma 
produção inteiramente caseira. Assim, o facto de um utilizador usar meios não 
profissionais, não permite que se desvalorize ou desconsidere a qualidade de suas 
produções, deve-se, no entanto, compreender que se trata de uma produção com proposta 
e/ou formato diferente daquelas que se utilizam de equipamentos de caráter profissional. 
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Deve-se ainda considerar que os 2 utilizadores que responderam produzir seus conteúdos 
com câmeras profissionais, também afirmaram que produzem seus materiais com suporte 
de uma produtora terceirizada. Ou seja, pode-se ainda considerar a possibilidade de que 
esses utilizadores produzem seus conteúdos com equipamentos de caráter profissional por 
uma questão de orientação, ou condição imposta pelas produtoras terceirizadas que 
editam seus materiais. 
 Perante alguns dados apresentados, nota-se que por mais que os utilizadores não 
possuam formação acadêmica, eles se envolvem com a execução dos seus conteúdos, 
seja na produção, gravação e/ou edição dos materiais, para então, disponibilizá-los na 
plataforma de compartilhamento de vídeos. É possível ainda considerar que esses 
utilizadores não iniciaram suas produções com o intuito de apresentarem um caráter 
profissional, mas talvez com a intenção de seguir uma vertente amadora, ou seja, por 
hobby. 
 Ao analisar as motivações para que esses utilizadores sigam produzindo seus 
conteúdos no formato de vídeos, nota-se que 2 utilizadores brasileiros pontuaram o 
entretenimento (hobby) como principal motivação, e em segundo lugar aparecem fatores 
motivacionais como o reconhecimento (1) e a recompensa financeira (1). Uma vez que 
esta pergunta também permitia ao respondente escolher mais de uma opção, 1 dos 
utilizadores listou esses três fatores como motivações para a sua produção, enquanto outro 
utilizador listou apenas o entretenimento (hobby) e um terceiro não respondeu à pergunta.  
 Por essa razão, é possível compreender que os utilizadores brasileiros, que 
responderam ao questionário, são motivados por fatores extrínsecos e intrínsecos, mesmo 
que somente 1 dos 3 respondentes tenha pontuado a recompensa financeira como fator 
motivacional. E ainda, ao considerar que foram obtidas poucas respostas nesta questão, é 
possível realizar uma interpretação inversa, e compreender que a não escolha das 
alternativas "possibilidade de auto-expressão", "interação social" e "desejo de trocar e 
compartilhar informações" também deve ser analisada. Dessa forma, nota-se que os 
fatores de motivação intrínseca que remetem a uma atuação coletiva não foram os fatores 
motivacionais apontados pelos utilizadores brasileiros, pelo contrário, "reconhecimento" e 
"entretenimento (hobby)" são fatores de motivação intrínseca que remetem a uma atuação 
mais individualizada. Dado interessante ao se considerar que os utilizadores brasileiros 
enaltecem a satisfação própria ao produzir seus conteúdos.  
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4.3.2 Questionários de utilizadores de Portugal 
 
 Dentre os 7 utilizadores portugueses que responderam aos questionários, foi 
preciso selecionar aqueles que residiam em Portugal, ou seja, 5 utilizadores. E desses, 
selecionar os que possuíam de 18 a 28 anos, resultando em 4 utilizadores, que dessa 
forma, configuram como participantes nesta etapa do estudo. 
 Dos 4 respondentes portugueses, 3 são do sexo masculino, enquanto apenas 1 é 
do sexo feminino. Ainda no âmbito dos dados pessoais, 2 dos respondentes não possuem 
formação acadêmica, e 2 são graduados, sendo um em Ciências da Comunicação, e o 
outro, em Direito. Ou seja, a partir dos dados apresentados compreende-se que a maioria 
dos utilizadores não possui formação na área da comunicação e/ou do audiovisual27. No 
entanto, este facto não impediu que esses utilizadores desenvolvessem seus próprios 
conteúdos, na verdade, ele permite cogitar que a intenção dessas produções não era 
seguir um caráter profissional, e sim, amador. Deve-se ainda pontuar que um dos 
respondentes possui formação em Ciências da Comunicação, sendo este um fator que 
amplia as supostas intenções profissionais do utilizador com a criação de um canal, bem 
como se pressupõe que a produção de seus conteúdos tenha um caráter mais profissional 
mediante seus conhecimentos. 
 Quanto aos conteúdos produzidos pelos respondentes, 3 afirmaram que o tipo de 
produção que realizam engloba gravação e edição, e apenas 1 utilizador afirma que o seu 
tipo de produção se limita à edição de conteúdos já existentes. Sobre o caráter das 
produções, 3 utilizadores afirmaram realizar a produção de forma inteiramente caseira, 
enquanto apenas 1 utilizador realiza a produção de forma caseira com o suporte de uma 
produtora terceirizada. Cabe ressaltar que o suporte prestado pela produtora terceirizada 
se restringe à gravação de conteúdos, que posteriormente são editados pelo utilizador. E 
ainda, que esse é o mesmo utilizador que anteriormente afirmou possuir uma produção 
restrita à edição de seus conteúdos. A partir desse dado, é possível compreender que 
existem distinções entre as propostas dos produtores de conteúdo, e consequentemente, 
dos seus materiais. Ainda que alguns utilizadores não saibam manusear equipamentos de 
produção, eles fazem uso de outros artifícios, como a terceirização desta etapa da 
produção, para gerar seus próprios conteúdos. Este facto não deve ser compreendido 
como um problema, ou motivo para desqualificação do trabalho do utilizador, e sim como 

 
 
27 Apenas um respondente possui formação em Ciências da Comunicação. 
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uma adaptação dos utilizadores que encontram entre uma diversidade de formatos e 
possibilidades de produção, uma forma de participar. 
 Já no que se refere aos meios utilizados para a produção dos conteúdos, os 4 
utilizadores portugueses afirmaram usar câmeras profissionais, e como a questão permitia 
que os respondentes escolhessem mais de uma opção de resposta, 2 utilizadores 
afirmaram usar também a captura de tela. Ao relacionar o uso desse recurso (captura de 
tela) com outros dados já informados por esses respondentes, como o facto de a produção 
desses utilizadores englobar a gravação e a edição dos materiais, e que são os próprios 
utilizadores que produzem seus conteúdos de forma inteiramente caseira, pode-se afirmar 
que esses utilizadores atuam de forma independente na produção de seus conteúdos, 
buscando conhecer recursos disponíveis para melhor explorarem seus materiais. No 
entanto, compreende-se que a necessidade de se utilizar este artifício de captura de tela, 
em paralelo ao uso de câmeras profissionais, possui relação direta com o formato dos 
conteúdos produzidos, uma vez que o material obtido através deste meio não é capaz de 
ser obtido com nenhum outro equipamento. 
 Na questão referente à motivação dos utilizadores em seguirem produzindo seus 
conteúdos no formato de vídeos, os respondentes portugueses apontaram como fatores 
motivacionais a possibilidade de auto-expressão (3 respostas), a interação social (2 
respostas), o entretenimento (hobby) (2 respostas), a recompensa financeira (2 respostas) 
e o desejo de trocar e compartilhar informações (1 resposta). Mesmo que esta pergunta 
permitisse escolher mais de uma opção de resposta, um dos respondentes afirmou que 
segue produzindo seus conteúdos motivado somente pelo entretenimento (hobby). Ao 
cruzar alguns dados já apresentados nesta análise, percebe-se que esse mesmo utilizador 
é o único respondente que afirma produzir seus conteúdos com suporte de uma produtora 
externa. Ou seja, ainda que realize investimento financeiro na produção dos seus vídeos, 
o utilizador se limitou a afirmar que produz seus conteúdos apenas por hobby.  
 Já os demais respondentes listaram, cada um, mais de um fator motivacional, e 
entre essas respostas, nota-se que foram pontuados fatores de motivação intrínseca e 
extrínseca. Ao analisar que metade dos respondentes afirmou ser motivado pela 
recompensa financeira, percebe-se que existe uma transparência por parte dos utilizadores 
ao abordarem esse assunto. Quanto aos fatores de motivação intrínseca, nota-se que os 
respondentes portugueses selecionaram fatores que remetem a uma interpretação de 
atuação coletiva, e também de atuação individual. Ou seja, ainda que tenham como 
motivação a possibilidade de se expressar e de se entreter com um hobby, os utilizadores 
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portugueses não produzem seus conteúdos somente por uma satisfação própria, a 
produção de vídeos também é motivada pelo desejo de trocar e compartilhar informações, 
bem como interagir socialmente. 
 

4.3.3 Análise dos dados dos utilizadores do Brasil e de Portugal 
 

A comparação dos dados informados pelos utilizadores através dos questionários 
mostra a existência de semelhanças e distinções entre os utilizadores brasileiros e 
portugueses. No entanto, a representação destes dados considera a quantidade de 
respondentes que retornaram os questionários, e por isso, os dados desta secção são 
apresentados através de números absolutos, como nas análises anteriores.  

Pelas respostas obtidas nos questionários, a participação de utilizadores do sexo 
masculino é um dado evidente entre os brasileiros e portugueses. Ainda que entre os 4 
respondentes de Portugal 1 seja do sexo feminino, entre os 3 brasileiros, não há nenhum 
utilizador do sexo feminino. A partir deste facto, verifica-se que os conteúdos gerados pelos 
homens são os mais consumidos no Brasil e em Portugal.  

Quanto à formação dos utilizadores, entre os 3 brasileiros, nenhum possui 
formação acadêmica, enquanto metade dos respondentes de Portugal tem formação. 
Porém, mesmo que 1, dos 2 respondentes portugueses que possuem formação, seja da 
área das Ciências da Comunicação, percebe-se que não existe preocupação por parte dos 
utilizadores (brasileiros e portugueses) em terem formação na área para desempenharem 
suas atividades dentro da plataforma de compartilhamento de vídeos. Porém, considera-
se importante destacar que não cabe ao presente estudo explorar esta questão, 
principalmente por haver a possibilidade de se estender a um paralelo social e econômico 
entre os dois países. No entanto, de forma geral é possível perceber que os utilizadores 
não se sentem limitados ou impedidos de produzirem seus materiais por não possuírem 
formação na área. Pode-se ainda interpretar que alguns utilizadores possam ter iniciado 
suas produções a partir de um hobby, e que esses conteúdos evoluíram para produções 
profissionais. 

Quanto ao material produzido pelos utilizadores, todos os brasileiros afirmaram 
gravar e editar seus conteúdos, o mesmo acontece com 3 dos 4 portugueses. O facto de 
que apenas 1 português afirmou realizar somente a edição dos conteúdos que disponibiliza 
no YouTube, mostra que a maioria dos utilizadores se preocupa em apresentar conteúdos 
próprios e inéditos aos seus consumidores. 
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Ao analisar quem de facto desenvolve as produções disponibilizadas pelos 
utilizadores em seus canais do YouTube, percebe-se que tanto os brasileiros quanto os 
portugueses se envolvem, de alguma forma, com as produções. Ou seja, nenhum 
respondente afirmou que sua produção é realizada inteiramente por uma produtora 
terceirizada, pelo contrário, todos afirmaram participar do processo de produção, ainda que 
não a executem por completo. No entanto, existe uma distinção entre os utilizadores 
brasileiros e os portugueses quanto ao envolvimento que possuem com suas produções. 
Dos 3 respondentes brasileiros, apenas 1 realiza a produção de seus conteúdos 
inteiramente sozinho, enquanto 2 produzem com suporte de uma produtora terceirizada na 
etapa de edição, sendo que 1 utilizador afirmou algumas vezes estender esse suporte para 
a etapa de gravação. Dos 4 respondentes de Portugal, apenas 1 afirmou produzir com 
suporte de uma produtora terceirizada, que grava os conteúdos que o utilizador edita. 
Enquanto os outros 3 utilizadores produzem sozinhos os seus materiais.  
 Quanto aos meios de produção empregados pelos produtores de conteúdo, dos 3 
respondentes brasileiros, 2 afirmaram utilizar câmera profissional, enquanto apenas 1 
utilizador afirmou produzir seus materiais com uma câmera semiprofissional e celular. Já 
entre os utilizadores portugueses, os 4 respondentes afirmaram usar câmeras 
profissionais, e 2 utilizadores afirmaram usar também a captura de tela como meio de 
produção de conteúdo. A partir desses dados é possível afirmar que, de forma geral, os 
utilizadores estão se qualificando e capacitando, cada vez mais, para operarem 
equipamentos profissionais, com a intenção de gerarem conteúdos com qualidade.  
 Deve-se pontuar ainda que dos 7 respondentes classificados como participantes do 
estudo, somente 1 utilizador brasileiro produz seus conteúdos a partir de câmera 
semiprofissional e celular. No entanto, não cabe ao presente estudo questionar a escolha 
ou condição de produção do utilizador, visto que, como já afirmado anteriormente, este 
facto não desqualifica a produção desenvolvida pelo utilizador. Muito pelo contrário, os 
meios de produção podem evidenciar uma proposta ou formato de conteúdo distinto, entre 
este utilizador e os demais respondentes. 
 No âmbito das motivações pelas quais os utilizadores produzem seus conteúdos, 
dos 3 respondentes brasileiros, apenas 2 preencheram esta pergunta no questionário, no 
entanto, ambos afirmaram serem motivados pelo entretenimento (hobby), enquanto 1 deles 
ainda afirmou ser motivado pelo reconhecimento e a recompensa financeira. Já entre os 4 
respondentes portugueses, os fatores de motivação apontados são a possibilidade de 
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auto-expressão, a interação social, o entretenimento (hobby), a recompensa financeira e o 
desejo de trocar e compartilhar informações.  
 A partir dos dados apresentados é possível afirmar que tanto os utilizadores 
brasileiros quanto os portugueses são motivados por fatores intrínsecos e extrínsecos. 
Quanto ao fator de motivação extrínseco, dos respondentes portugueses, metade (2) 
referiu a recompensa financeira, enquanto 1 dos 3 respondentes brasileiros também fez 
esta menção. Este facto demonstra a transparência com que os utilizadores administram 
a rentabilidade das suas produções, percebida tanto no conteúdo de seus vídeos nos 
canais do YouTube, quanto nas respostas obtidas nos questionários.  
 Pode-se ainda tecer um comparativo acerca das motivações intrínsecas que levam 
os utilizadores brasileiros e portugueses a produzirem seus vídeos. Como já mencionado, 
os brasileiros apontaram como fatores motivacionais o "reconhecimento" e o 
"entretenimento (hobby)", enquanto os portugueses também afirmaram se motivar pelo 
"entretenimento (hobby)", mas destacaram ainda a "possibilidade de auto-expressão", a 
"interação social", e o "desejo de trocar e compartilhar informações".  A partir disso, 
percebe-se claramente a distinção dos fatores intrínsecos que guiam as produções dos 
utilizadores do Brasil e de Portugal. Os brasileiros possuem uma motivação mais 
centralizada na sua própria figura, uma vez que produzem para serem reconhecidos e por 
hobby. Os portugueses geram seus conteúdos com a intenção de interagir socialmente e 
trocar informações, embora também produzam motivados pela possibilidade de se 
expressarem e por hobby. 
 Ao analisar os dados obtidos através do inquérito por questionário foi possível 
reforçar as semelhanças que existem entre os produtores de conteúdo do Brasil e de 
Portugal. E assim, o grande ponto divergente entre os utilizadores brasileiros e 
portugueses, trata-se dos fatores motivacionais intrínsecos, que guiam a geração dos 
conteúdos. 
 

4.3.4 Considerações finais relativas à análise dos dados obtidos com o inquérito 
por questionário 
 
 Ao considerar que o desenho metodológico do presente estudo se caracteriza por 
sua abordagem qualitativa, além das informações obtidas por meio dos questionários, 
muitos dados puderam ser verificados pela forma como o processo de recolha de dados 
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se desenvolveu. O que permeia desde as estratégias de envio dos questionários até a 
adesão dos utilizadores ao estudo. 
 Anterior ao encaminhamento dos questionários aos participantes do estudo foi 
possível identificar uma diferença muito pontual entre os utilizadores do Brasil e de Portugal 
quanto à quantidade de endereços eletrônicos que disponibilizavam. E ainda, estes 
diferentes contatos se devem a uma segmentação dos assuntos a serem tratados com 
esses utilizadores, como contato publicitário, comercial, profissional, para shows, 
parcerias, assessoria de imprensa e consulta empresarial.  
 Assim, nota-se que entre os 29 utilizadores de Portugal, apenas 4 desses28 
possuem mais de um endereço eletrônico para contato. Ou seja, 25 utilizadores 
portugueses possuem apenas um e-mail de contato. Já com relação aos utilizadores do 
Brasil, dos 28 participantes que receberam os questionários, 14 possuem mais de um 
endereço eletrônico, ou seja, exatamente a metade. Ao compararmos esses dados em que 
50% dos utilizadores do Brasil possuem mais de um contato eletrônico enquanto esta 
realidade entre os utilizadores de Portugal representa 13,8%, compreende-se que existe 
uma diferença considerável na interpretação que os utilizadores dão aos seus perfis online. 
Ou seja, mais utilizadores do Brasil percebem a necessidade de segmentar e 
profissionalizar seus contatos. 
 Sobre o envio dos questionários, ainda que tenha sido informado aos utilizadores 
que as respostas eram anônimas, notou-se a vontade de alguns participantes em sair do 
anonimato proposto pelo estudo e mostrar à investigadora o quanto foram solícitos ao 
pedido, mesmo que custasse a sua identificação com as respostas fornecidas nos 
questionários preenchidos. Pode-se considerar ainda outra situação, em que esses 
utilizadores não interpretam os dados informados nos questionários como sigilosos, uma 
vez que muitos dialogam abertamente com seus públicos sobre suas rotinas pessoais e 
profissionais. Facto percebido entre os utilizadores brasileiros e portugueses. 
 Pode-se ainda traçar um comparativo entre os utilizadores do Brasil e de Portugal 
com relação aos contatos realizados após o envio dos questionários. É possível afirmar 
que os portugueses responderam com maior prontidão aos questionários, e ainda, 
enviaram e-mails, à investigadora, se mostrando cordiais e solícitos com o pedido de 
colaboração com o estudo. Nota-se ainda que as respostas dos e-mails são personalizadas 

 
 
28 São eles: SirKazzio (2 e-mails), Pi (2 e-mails), AlexandreSantosComedy (4 e-mails) e 
TheRemedyChannel (3 e-mails) 
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na figura dos próprios utilizadores.  Em comparação aos portugueses, os brasileiros 
responderam em menor quantidade aos questionários, e os dois utilizadores que 
encaminharam e-mail informando terem participado da investigação com os questionários 
respondidos, o fizeram após o envio dos lembretes, e não na primeira solicitação. A fim de 
ressaltar o que já foi afirmado neste tópico, cabe salientar que desses dois utilizadores 
brasileiros, nenhum e-mail foi respondido pelo próprio utilizador. Um dos e-mails teve como 
remetente uma empresa de gestão e consultoria, e o outro uma empresa que presta 
serviços de assessoria artística e de imprensa. O que corrobora para uma interpretação de 
que os utilizadores brasileiros veem a sua figura de youtuber com mais profissionalismo do 
que os portugueses. Também por este motivo, deve ser destacado o facto de os 
utilizadores de Portugal e do Brasil serem vistos de formas distintas pelos seus públicos, e 
por consequência, agirem de formas distintas. Nesse sentido, os utilizadores brasileiros 
são vistos e agem como celebridades, enquanto os portugueses, por mais que tenham 
grande reconhecimento, não parecem se considerar celebridades no país, até por não se 
portarem como tal, de uma forma geral. 
 Como já mencionado, o número de utilizadores portugueses que responderam aos 
questionários foi superior aos brasileiros. Um dos pontos que pode justificar esta questão, 
pode ser o facto de que a presente investigação propõe um paralelo entre utilizadores de 
Portugal e do Brasil. Frente à dimensão dos youtubers brasileiros, pode-se compreender 
que o proposto por essa investigação tenha maior peso aos portugueses, interessados em 
contribuir para o estudo e em saber como está a produção portuguesa frente à brasileira, 
identificando assim, se existe significativa proximidade ou distinção entre as produções e 
os utilizadores dos dois países. Este caráter de curiosidade e interesse foi destacado por 
um utilizador português que, através de e-mail enviado à investigadora, afirmou ter 
interesse nos dados verificados pelo estudo. 
 Por outro lado, acredita-se que os utilizadores do Brasil não veem os utilizadores 
portugueses como referência nesta área. E por isso, o propósito da investigação pode não 
ter um apelo tão chamativo aos utilizadores brasileiros, como teve aos portugueses.  
 Considerando que os utilizadores do Brasil produzem motivados por fatores que 
remetem a atuações individualizadas, pode-se compreender a postura adotada pelos 
brasileiros quanto às respostas aos questionários, o que torna essa realidade coerente. No 
entanto, o facto de os utilizadores portugueses afirmarem que atuam motivados pela 
interação social e o desejo de troca e compartilhamento de informações, se mostrou 
condizente ao elevado número de questionários respondidos pelos portugueses, em 
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comparação aos brasileiros. Ainda assim, de forma geral, é preciso pontuar que a 
investigação obteve um número não muito elevado de questionários preenchidos. Contudo, 
até mesmo o facto de os utilizadores não responderem aos questionários pode ser 
considerado um dado a ser analisado, pois ainda que a maioria dos utilizadores preguem 
e disseminem a intenção de troca, conexão e partilha com o seu público, nota-se a 
existência de uma barreira comunicacional que impede esta proximidade.  
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Conclusão 

 
Diante do estudo que tem como finalidade a compreensão da produção e do 

consumo dos vídeos gerados pelos utilizadores do Brasil e de Portugal foram adotadas 
técnicas metodológicas que permitiram conhecer a natureza desse cenário. Três objetivos 
foram definidos para guiar o estudo, sendo eles analisar a produção de vídeos gerados 
pelos utilizadores, entre os 18 e 28 anos no Brasil e em Portugal; identificar que variáveis 
geram motivação para a produção de vídeos pelos utilizadores; e ainda, identificar as 
tendências de consumo de vídeos gerados pelos utilizadores no Brasil e em Portugal.  

Muitos aspectos são comuns à realidade dos utilizadores do Brasil e de Portugal, 
no entanto nota-se que existem particularidades entre os utilizadores de cada país. Quanto 
à produção de vídeos gerados pelos participantes do estudo pode-se perceber, por meio 
dos dados obtidos na fase empírica, que existem muitos aspectos comuns a esses dois 
países. 

Entre os utilizadores, de 18 a 28 anos do Brasil e de Portugal, que geram seus 
próprios conteúdos, a maioria deles são utilizadores do sexo masculino, que produzem 
vídeos de entretenimento. A maior parte desses utilizadores, brasileiros e portugueses, não 
possui formação acadêmica na área, ainda assim eles produzem conteúdos próprios e 
inéditos, ou seja, executam um tipo de produção que engloba desde a gravação até a 
edição dos materiais. Outro ponto comum entre os brasileiros e portugueses, que 
produzem CGU e contabilizam com seus canais do Youtube os mais elevados números de 
inscritos, se refere ao facto de que a maioria desses canais possui de 5 a 10 anos de 
atividade. 

E ao analisar as médias de vídeos publicados nos canais que possuem de 5 a 10 
anos de atividade, a produção e distribuição de conteúdos pode ser considerada 
relativamente baixa pelo tempo de atividade dos canais. Dessa forma, pode-se concluir 
que para os utilizadores, brasileiros e portugueses, a quantidade de produções publicadas 
nos seus canais não parece ser, necessariamente, um ponto crucial à gestão dos canais. 

No entanto, percebe-se também que existem particularidades no processo de 
produção de conteúdo pelos utilizadores de cada um dos países abordados no estudo. O 
que pode ser afirmado ao constatar que a maioria dos utilizadores portugueses gera seus 
conteúdos sozinhos, enquanto a maioria dos participantes brasileiros realiza uma produção 
caseira, mas com suporte de produtora terceirizada. Já os meios de produção utilizados 
pela maioria dos portugueses são as câmeras profissionais e a captura de tela. Entre os 
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brasileiros também se destacam as câmeras profissionais, porém as produções também 
são realizadas com câmeras semiprofissionais e celulares. 

Ao conectar esses dados ao facto de que a maioria dos participantes do estudo não 
possui formação acadêmica na área, pode-se concluir que existe uma preocupação, por 
parte desses produtores de conteúdo, em se manterem atualizados frente às novidades, 
tanto de equipamentos, quanto de formatos e linguagem audiovisual. O que poderia ser 
mais evidente entre os utilizadores portugueses que, na sua maioria, realizam produções 
caseiras com o uso de equipamentos profissionais. Embora não se deva desconsiderar 
que os utilizadores brasileiros também tenham essa mesma preocupação, já que eles 
também fazem questão de participar diretamente do processo de produção de seus 
conteúdos, e ainda manuseiam equipamentos profissionais ou semiprofissionais. 

Tendo o conhecimento da existência dessas semelhanças e distinções no processo 
de produção dos utilizadores brasileiros e portugueses, cabe destacar alguns aspectos 
interessantes à conclusão do presente estudo. É o caso dos utilizadores, brasileiros e 
portugueses, que usam equipamentos de cunho profissional para a produção de seus 
materiais. Para esta constatação, deve-se considerar o facto de as tecnologias de 
comunicação estarem cada vez mais baratas, rápidas, menores e fáceis de usar, conforme 
apresentado no Capítulo 1 (seção 1.1). Somado a isso, como já citado no Capítulo 2 (seção 
2.3), as evoluções tecnológicas repercutem com uma grande vantagem no cenário das 
produções audiovisuais, ou seja, influenciam diretamente na progressão da qualidade 
desses materiais, que passam a assumir um caráter semelhante ao de produções 
profissionais. Este fator incentivou a presente investigação a não avaliar o caráter das 
produções dos utilizadores somente por meio da observação não-participante, mas 
também por meio dos questionários, pois muitos utilizadores que possuem habilidade e 
conhecimento passam a produzir conteúdos com qualidade próxima a de produções 
profissionais, quando munidos de equipamentos de uso profissional. 

Ainda sobre a produção de vídeos gerados pelos utilizadores participantes do 
estudo, como já apresentado, é comum entre a maioria dos utilizadores do Brasil e de 
Portugal que realizem a produção completa de conteúdos próprios, ou seja, que gravem e 
editem seus próprios materiais. No entanto, o caso de um utilizador português que realiza 
somente a edição de conteúdos merece ser destacada, pois evidencia a existência de uma 
atuação distinta da que se apresenta para a maioria dos participantes desse estudo. 
Conforme os pré-requisitos de Vickery & Wunsch-Vincent (2007), reedições de conteúdos 
são consideradas CGU, pois também demandam esforço criativo, e por esse motivo, é 
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interessante enaltecer o caso de um utilizador que encontrou, na diversidade de formatos 
e possibilidades, uma forma de participar deste movimento de produção de conteúdos 
próprios. 

Outro ponto analisado sobre a produção dos utilizadores dos dois países em 
questão se refere ao sexo desses produtores de conteúdo, que são, na maioria, do sexo 
masculino. Isso se reflete no aspecto da produção sob a compreensão de que os homens 
estão produzindo conteúdos com um alto poder de alcance e/ou adesão de seus públicos, 
visto que esses participantes são provenientes de dois rankings com os canais que 
apresentam o maior número de inscritos. E justamente por este motivo, este dado será 
posteriormente analisado junto ao conceito de consumo. 

O facto de a maioria das produções realizadas pelos utilizadores, brasileiros e 
portugueses, pertencer ao gênero de entretenimento é um dado interessante quando se 
destaca que, em 2009, Howe (2009) já projetava que o futuro do entretenimento seria 
marcado pela atuação dos utilizadores, como apresentado no Capítulo 2. A coerência entre 
esses dados enaltece que os participantes do presente estudo estão seguindo as 
propostas previstas ao cenário dos conteúdos gerados pelos utilizadores. 

O emprego da técnica de observação não-participante ainda possibilitou à 
investigadora identificar que as produções realizadas pelos utilizadores brasileiros e 
portugueses possuem um caráter e uma linguagem profissionais. E mais, que os 
utilizadores apresentam, claramente, a intenção de rentabilizar os conteúdos 
disponibilizados na plataforma do YouTube. A presença de datas específicas para o 
lançamento de vídeos inéditos nos canais também foi pontuada na observação não-
participante e corrobora com o movimento de profissionalização identificado para os 
utilizadores de ambos os países. No entanto, pode-se comprovar por meio dos dados 
obtidos nos questionários que esta é uma realidade mais evidente entre os utilizadores do 
Brasil. 

Este caso é verificado a partir de uma maioria de utilizadores brasileiros que produz 
seus conteúdos com o suporte de uma produtora terceirizada, conduzindo a uma 
interpretação de que existe a tendência à profissionalização das produções brasileiras. 
Junto a isto, está a forma com que os utilizadores se apresentam no YouTube e nas suas 
redes sociais, pois, diferente dos portugueses, os brasileiros disponibilizam mais de um 
endereço eletrônico para contato, com a especificação dos assuntos a serem tratados com 
o utilizador (como são exemplo, contato publicitário, assessoria de imprensa, etc). Além de 
se constatar a profissionalização das produções de utilizadores brasileiros por meio da 
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observação não-participante e dos questionários, ela pôde ser comprovada através dos e-
mails enviados à investigadora, na etapa dos questionários, já que os remetentes não eram 
os utilizadores contatados, e sim seus assessores ou gestores. 
 A investigadora compreende que os utilizadores do Brasil e de Portugal cresceram 
junto com suas produções, ou seja, assim como as produções evoluíram de um perfil 
amador para profissional, os utilizadores também romperam barreiras de anonimato para 
serem hoje considerados celebridades. No entanto, no Brasil, como Hermann (2016) 
afirma, esses utilizadores são considerados "ídolos", e o uso do termo "ídolos" para falar 
dos youtubers brasileiros demonstra a forma como eles são vistos no país. Junto a isto, os 
dados que refletem o consumo das produções desses utilizadores brasileiros contribuem 
com o entendimento da investigadora a respeito de um interesse maior por parte dos 
youtubers portugueses em participarem do presente estudo, que os compara aos 
brasileiros. 
 Ainda assim, de modo geral, é possível afirmar que utilizadores brasileiros e 
portugueses possuem reconhecimento por suas produções, e o facto de eles não 
possuírem formação acadêmica na área se torna uma informação de destaque. Por essa 
razão, pode-se verificar que os utilizadores do presente estudo buscam por conhecimento 
e constante aprimoramento, a fim de estarem qualificados e aptos a gerarem seus próprios 
vídeos com qualidade. Os utilizadores compreendem que, de acordo com a produção que 
realizam, pode ser importante utilizar mais de um meio para transmitir as mensagens, 
informações ou sensações que o vídeo se propõe. E mais, eles sabem identificar quais os 
meios necessários para apresentar o conteúdo que desejam. Além disso, o acesso a 
conteúdos que ensinam, orientam, atualizam e aprimoram a desenvoltura de pessoas que 
desejam produzir seus produtos audiovisuais é facilitado pelas próprias plataformas de 
distribuição desses conteúdos, é o caso do próprio YouTube e do Vimeo, conforme 
apresentado no Capítulo 2 (seção 2.3). Assim, percebe-se que de facto são conciliados os 
interesses das plataformas, que buscam qualificar as produções, e dos utilizadores, que 
buscam conhecimentos para desenvolver suas produções com qualidade.   
 Quanto à questão de os utilizadores visarem o lucro com suas produções, este 
aspecto poderia ser empregado para desclassificar esses utilizadores como participantes 
do estudo, pois estariam infringindo o terceiro pré-requisito de Vickery & Wunsch-Vincent 
(2007) para os conteúdos gerados por utilizadores. No entanto, esses mesmos autores 
afirmam que a criação fora da rotina e prática profissional é o pré-requisito mais difícil de 
se manter para classificar uma produção como CGU, visto que o atual cenário passou a 
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remunerar produtores de conteúdo. Dessa forma, ainda que as produções de alguns canais 
não se enquadrem ao conceito de conteúdo gerado por utilizador, eles serão admitidos 
como CGU, pois é inviável identificar entre todos os participantes do estudo, aqueles que 
produzem sem a real intenção de serem remunerados. 
 Ao analisar os indicadores do conceito produção, apontados através do modelo de 
análise (Tabela 2 - seção 3), compreende-se que alguns desses não possuem contribuição 
significativa para o conceito. Ou seja, no decorrer da análise dos dados obtidos com os 
indicadores de visualização total, número de inscritos, média de comentários, média de like 
e média de dislikes, pertencentes à componente do canal do YouTube, foi possível 
compreender que as informações verificadas não possuem relação com o processo de 
produção dos conteúdos. No entanto, através dos demais indicadores analisados, conclui-
se que o primeiro objetivo traçado para a investigação foi cumprido, e a produção de vídeos 
gerados pelos utilizadores de 18 a 28 anos de Brasil e de Portugal pôde ser identificada e 
analisada perante o contexto em que estão imersos. 
 Já o segundo objetivo definido pelo estudo, que tem a intenção de identificar as 
variáveis que geram motivação para a produção de vídeos pelos utilizadores, foi explorado 
através dos questionários enviados aos participantes do estudo. Por meio deles foi possível 
compreender que existem fatores motivacionais comuns aos brasileiros e portugueses, 
bem como existem pontos específicos que diferenciam as motivações dos utilizadores do 
Brasil e de Portugal na produção de seus vídeos. 
 Utilizadores brasileiros e portugueses afirmaram produzir seus vídeos por fatores 
motivacionais intrínsecos e extrínsecos. Um dos principais fatores de motivação intrínseca 
apontado pelos brasileiros e portugueses foi o entretenimento (hobby), que permite a 
compreensão de que a produção de vídeos pelos utilizadores se realiza por uma intenção 
particular do utilizador em saciar uma necessidade pessoal. Quanto à motivação 
extrínseca, brasileiros e portugueses também apontaram serem motivados pela 
recompensa financeira, o que comprova as percepções verificadas e analisadas na 
observação não-participante. Dessa forma, assume-se que os utilizadores produzem e 
distribuem seus conteúdos com a intenção de rentabilizá-los. 
 A partir deste dado, cabe realizar uma nova interpretação do facto de os utilizadores 
buscarem por conhecimentos e aprimoramentos constantes. Uma vez que esta realidade 
poderia ser interpretada como um meio para se atingir produções de qualidade, mas 
também pode ser considerada uma estratégia para a obtenção de produções com maior 
possibilidade de rentabilização. 
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 No entanto, deve-se considerar ainda que existem distinções entre os fatores 
motivacionais intrínsecos apontados pelos utilizadores do Brasil e de Portugal. Além do 
entretenimento, os brasileiros pontuaram um segundo fator motivacional intrínseco, o 
reconhecimento, que também remete a uma atuação individualizada de satisfação própria 
ao produzir seus conteúdos. 
 Diferente dos utilizadores portugueses que, embora também sejam motivados por 
fatores que remetem a atuações individualizadas, destacaram que são incentivados por 
fatores de atuação coletiva. Isso porque os portugueses listaram como principal fator de 
motivação intrínseca a "possibilidade de auto-expressão", e em segundo lugar, além do 
entretenimento, os portugueses escolheram a "interação social", e na sequência, o "desejo 
de trocar e compartilhar informações". 
 Dessa forma, através dos fatores motivacionais intrínsecos apontados pelos 
participantes do estudo percebe-se que existe uma clara distinção entre os brasileiros e 
portugueses. Os utilizadores brasileiros possuem motivações centradas nas suas próprias 
figuras, pois produzem por hobby e com a intenção de serem reconhecidos. E embora os 
portugueses também tenham motivações pessoais, como o desejo de se expressar e se 
entreter, eles ainda destacam que são incentivados pela interação social e pela troca de 
informações. 
 O facto de os portugueses serem motivados por fatores que remetem a uma 
atuação coletiva é perceptível ao experienciar a facilidade para estabelecer contato e 
comunicação direta com esses utilizadores. Outro exemplo deste facto são os 
questionários respondidos em maior quantidade pelos participantes portugueses, que 
possuem vias efetivas de contato, bem como permitem que essa interação ocorra.  
 Ainda na etapa de observação não-participante foi possível perceber a intenção dos 
utilizadores, brasileiros e portugueses, em propor uma proximidade e conexão com seu 
público. Uma vez que os produtores de conteúdo pedem às pessoas que se inscrevam no 
seu canal do YouTube, comentem os vídeos e dêem like, essas situações podem sugerir 
que exista uma interação efetiva entre utilizador e consumidores. Contudo, na prática não 
se percebe essa conexão entre eles. Deve-se ainda pontuar o caso de um utilizador 
português que desabilitou os comentários nos vídeos do seu canal, anulando uma das 
principais vias de comunicação com o seu público. Diante deste caso poderia se supor que 
o utilizador gera conteúdo a partir de motivações intrínsecas, que remetem a atuações 
individuais. Ou ainda, que ele seja um utilizador que promove a interação e a proximidade 
com seu público, sem dar condições para que isso aconteça na prática. 
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 Diante do encaminhamento dos e-mails com o link dos questionários, pôde-se 
perceber que não existe esta proximidade com a maioria dos utilizadores, em específico 
com os brasileiros. Entre algumas razões que possam justificar este facto está a 
unanimidade dos brasileiros quanto aos fatores motivacionais intrínsecos que remetem a 
atuações individualizadas, ou seja, que preveem uma satisfação pessoal do utilizador, sem 
priorizar a interação social proposta, pelos mesmos, nos seus conteúdos. 
 Cabe destacar ainda que esta realidade percebida justifica o facto de o estudo não 
abordar os conceitos de interação, proximidade e partilha no seu embasamento teórico. 
Pois uma vez que essa se mostrava ser uma realidade concreta e naturalmente presente 
nos conteúdos gerados pelos utilizadores, não havia a necessidade de problematização, 
visto a acessibilidade proposta e "vendida" pelos utilizadores.  
 Assim, conclui-se que o presente estudo atingiu o seu segundo objetivo proposto, 
o qual consistia em identificar que variáveis geram motivação para a produção de vídeos 
pelos utilizadores do Brasil e de Portugal. 
 O terceiro objetivo traçado pela investigação, de identificar as tendências de 
consumo de vídeos gerados pelos utilizadores no Brasil e em Portugal, foi explorado 
através da observação não-participante e dos questionários. No entanto, como o presente 
estudo aborda os canais com os mais elevados índices de consumo no YouTube Brasil e 
Portugal, muitas informações que se referem à produção desses canais também 
possibilitam uma interpretação pelo viés do consumo.  
 Dessa forma, o conceito de consumo seria inicialmente explorado a partir de quatro 
indicadores, já apresentados no modelo de análise (Tabela 2 - seção 3), são eles: número 
de inscritos, média de comentários, média de likes e média de dislikes. No entanto, dados 
provenientes do conceito de produção, mais especificamente, dos conteúdos dos canais 
do YouTube e dos dados pessoais dos produtores, possibilitaram a compreensão de 
muitos aspectos do consumo dos conteúdos gerados pelos utilizadores. É o caso do sexo 
dos utilizadores produtores de conteúdo, do gênero dos conteúdos produzidos, da data de 
início do canal e da visualização total que os canais possuem.  
 Contudo, ao longo do desenvolvimento do presente estudo a investigadora 
compreendeu que tais indicadores permitem que se construa indícios para possíveis 
tendências de consumo. Não sendo possível afirmar que as informações aqui 
apresentadas são propriamente tendências de consumo de vídeos gerados pelos 
utilizadores no Brasil e em Portugal.   
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 De qualquer forma, é possível afirmar que diferentemente da análise da produção 
e da identificação das variáveis de motivação, entre os indícios de prováveis tendências 
de consumo dos vídeos gerados pelos utilizadores no Brasil e em Portugal foram 
verificadas somente similaridades entre os dados analisados, e nenhuma distinção pontual 
entre as possibilidades de tendências de consumo desses dois países. Assim, 
compreende-se que, tanto no Brasil, como em Portugal existe um indício de possível 
tendência de consumo de vídeos gerados por utilizadores do sexo masculino, bem como 
existe o indício de consumo de conteúdos do gênero entretenimento. Percebe-se ainda 
que os brasileiros e portugueses tendem a consumir canais que possuem de 5 a 10 anos 
de atividade, o que permite concluir que esses consumidores são fiéis aos utilizadores com 
quem se identificam, mas que ainda assim estão atentos aos novos conteúdos 
disponibilizados na plataforma, bem como aos novos canais e utilizadores. 
 Quando se analisa o número de inscritos nos canais integrantes dos Top 50 Brasil 
e Portugal é possível identificar que existe um elevado consumo de vídeos gerados pelos 
utilizadores, pois dos 28 canais brasileiros participantes do estudo, 16 possuem de 10 a 20 
milhões de inscritos. Em Portugal, de 31 canais de CGU, 12 possuem de 500 mil a 1 milhão 
de inscritos.  
 Ainda que se tenha elevados números de inscritos em canais de CGU, no Brasil e 
em Portugal, percebe-se que os números de visualização total desses canais é um dado 
consideravelmente mais elevado. Isso indica uma fluidez no consumo desses vídeos 
gerados por utilizadores, pois embora os conteúdos sejam consumidos livremente nas 
plataformas, os consumidores ainda se mostram exigentes perante o ato de inscrição em 
alguns canais. Ou seja, o consumo de vídeos de um canal em específico não prevê que o 
consumidor se inscreva nesse mesmo canal. 
 Outro ponto comum entre os indícios de prováveis tendências de consumo de 
vídeos gerados pelos utilizadores no Brasil e em Portugal se refere à forma com que os 
consumidores interagem com os conteúdos disponibilizados nas plataformas, ou seja, 
através de comentários, likes e dislikes. A média de comentários mostra que esta é a forma 
menos utilizada pelos consumidores para interação, seguida do botão de dislike, e então, 
o botão de like se torna a via de interação mais empregada por brasileiros e portugueses 
com os vídeos gerados pelos utilizadores. Essa preferência dos consumidores em 
demonstrar interesse (ou desinteresse) a escrever comentários poderia ainda ser 
justificada por se tratar de uma forma de contato objetiva e simples, por meio dos botões 
de like e dislike. 
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 No entanto, considerando que o presente estudo não abordou os consumidores 
como participantes do estudo, torna-se impossível responder às questões relacionadas ao 
consumo, e por isso, impossível responder ao terceiro objetivo da presente investigação. 
Por meio dos indicadores previamente definidos para consumo, e a interpretação de alguns 
indicadores de produção, é possível que sejam propostos indícios de prováveis tendências 
de consumo de vídeos gerados pelos utilizadores, porém não se pode apontar as 
suposições da investigadora como tendências reais de consumo.  
 Portanto, no âmbito do presente estudo, pode-se afirmar que não foi possível 
responder completamente à questão de investigação: como se estabelece o processo de 
produção e consumo de vídeos gerados por utilizadores no Brasil e em Portugal? Dois dos 
três objetivos do estudo foram atingidos, a análise da produção e a identificação das 
variáveis que geram motivação para a produção de vídeos pelos utilizadores do Brasil e 
de Portugal, enquanto o objetivo que se propunha a identificar as tendências de consumo 
de vídeos gerados pelos utilizadores nos dois países não foi cumprido com a exatidão 
desejada. Sendo assim, quanto à questão de investigação, só foi possível compreender 
como se estabelece o processo de produção desses vídeos gerados pelos utilizadores 
brasileiros e portugueses. 
 Para responder por completo à questão proposta pelo estudo, a investigadora 
acredita que seja necessário realizar uma nova investigação, com diferentes bases teóricas 
e estratégias metodológicas, o que possibilitaria um estudo com foco no consumo dos 
vídeos gerados pelos utilizadores no Brasil e em Portugal.  
 

Limitações do estudo 
  
 Uma das fragilidades possíveis de serem pontuadas nesta investigação se refere 
ao uso das plataformas SocialBlade e YouTube para o processo de definição dos 
participantes do estudo. Uma vez que os dois rankings utilizados (Top 50 Brasil e Top 50 
Portugal) podem ser manipulados pelas próprias plataformas, suas audiências, ou mesmo 
pelos próprios youtubers.  
 Outro aspecto a se considerar como limitação se refere à constante e rápida 
atualização dos dados explorados. Foi possível observar alterações significativas entre os 
dados apresentados em intervalos de aproximadamente 1hora, facto que influencia 
diretamente nos canais que compõem os 2 Tops, além das posições desses canais dentro 
desses rankings. De qualquer forma, ainda que os dados possam se confirmar 
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desatualizados ao final do estudo, deve-se compreender que esta é uma característica 
inerente de investigações que se baseiam em dados provenientes de plataformas online. 
 A categorização dos gêneros dos conteúdos também pode ser apontada como uma 
dificuldade do estudo, já que os gêneros propostos pelo site Social Blade não se 
apresentam de forma simplificada e objetiva. Por isso, a categorização adotada para os 
gêneros dos conteúdos nesse estudo é fruto da análise subjetiva da investigadora. 
 Outra limitação do estudo a ser considerada se trata da quantidade de questionários 
recebidos pela investigadora. Ainda que o número de respostas corresponda a 21% dos 
utilizadores que receberam os questionários, e este ser um percentual interessante, 
apenas 12% dos respondentes podem ser configurados como participantes do estudo. Por 
essa razão, a investigadora gostaria de ter recebido mais respostas válidas para a 
investigação. 
 A última limitação a se registrar se refere ao facto de os resultados obtidos na 
presente investigação não poderem ser estendidos a outras plataformas de distribuição de 
vídeos. Considerando que os participantes do estudo consistiam em produtores de 
conteúdo da plataforma YouTube, os dados referentes a esses youtubers não podem ser 
replicados a utilizadores de outras plataformas. Futuros estudos serão necessários pra 
conclusões acerca de outras plataformas e mídias sociais. 
 

Perspectiva de novos estudos 
 
 A presente dissertação apresenta algumas perspectivas de novos estudos, e 
inicialmente é destacado o conceito de consumo, que não foi respondido nessa 
investigação. Assim, um estudo acerca do consumo dos vídeos gerados pelos utilizadores 
ainda poderia ser estendido ao conceito de fidelização dos inscritos a estes canais. 
Abordando assim as estratégias aplicadas pelos utilizadores para se aproximar do seu 
público e as estratégias implementadas para os fidelizar. Ainda sobre o conceito de 
consumo, pode ser realizado um estudo exploratório referente à relação dos produtores de 
conteúdo com os inscritos em seus canais, visto que a presente investigação verificou 
informações interessantes a respeito do processo de produção dos utilizadores que 
poderiam ser utilizadas para uma futura pesquisa sobre consumo. É exemplo disso o facto 
constatado de que os utilizadores falam abertamente sobre a rentabilização dos seus 
vídeos, porém não se sabe como esta informação é recebida e interpretada pelos 
consumidores destes conteúdos. 
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 Considerando que a investigação teve como base utilizadores da plataforma 
YouTube, o emprego desse estudo para diferentes plataformas de distribuição de vídeos 
também pode se mostrar interessante para estabelecer um comparativo entre os 
utilizadores de diferentes plataformas, que possuem o mesmo propósito. Esse mesmo 
estudo ainda possibilitaria compreender se existem distinções no processo de produção 
dos conteúdos, de acordo com as plataformas em que são distribuídos.  
 Diante do exposto nessa dissertação, outra perspectiva para novos estudos parte 
do facto de os youtubers (brasileiros e portugueses) possuírem representações distintas 
para os seus públicos, podendo ser pertinente um novo estudo comparativo entre os dois 
países, dessa vez pelo viés da recepção desses utilizadores e seus conteúdos. Ou ainda, 
aprofundar a forma como os youtubers brasileiros são interpretados e compreendidos 
pelos seus consumidores (brasileiros e internacionais).  
 Uma vez que o presente estudo concluiu existir um movimento de 
profissionalização da maioria dos utilizadores produtores de conteúdo, uma investigação 
acerca do crescimento desses canais também pode ser efetivo para a compreensão da 
evolução do papel dos próprios utilizadores com geradores de conteúdo. 
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Anexos  

 

Anexo 1 | Grelha de observação 
 

Canal Sexo Faixa 
etária Gênero País de 

residência 
Data de 

início 
Total de 
vídeos 

Visualização 
total 

N° de 
inscritos 

Média de 
comentários 

Média 
de likes 

Média de 
dislikes 

Tipo de 
produção Produção 

Data de 
observ. 

Gravação 
e edição Edição Caseira Terceirizada 
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Anexo 2 | Questionário para utilizadores do Brasil 
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Anexo 3 | Questionário para utilizadores de Portugal 
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