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1. Resumo

A série Nerdoffice no Youtube possui mais de 30 milhões de visualizações e 

se destaca pela sua interatividade com o público e pela qualidade do conteúdo na 

sua produção. O objetivo desta pesquisa é estudar as ferramentas usadas pelos 

criadores para manter e aumentar a qualidade e o número de visualizações de seus 

vídeos e o fenômeno do audiovisual na Internet nos últimos anos.

2. Introdução

O acesso ao audiovisual na Internet vem crescendo ano a ano e já se 

estabeleceu como meio de entretenimento presente no dia-a-dia dos brasileiros, 

ultrapassando o tempo gasto em frente à TV e ao rádio.

O grupo Jovem Nerd foca apenas na Internet  por prezar pela liberdade e 

facilidade  que  a  mesma  proporciona  para  a  produção  e  distribuição  de  seus 

produtos. 

Iniciado em 2002 com o blog Jovem Nerd, criado por Alexandre Ottoni com o 

objetivo de apresentar publicações bem-humoradas para o público “nerd”, o grupo 

foi  investindo  em  formatos  em  desenvolvimento  na  Internet  como  o  podcast 

Nerdcast, criado em 2006, e o videocast NerdOffice em 2010.

O grupo apostou na área do audiovisual  na internet  com o seu videocast 

NerdOffice. Ainda sem formato totalmente definido, o programa piloto foi publicado 

no dia 28/10/2010. Ao poucos o programa foi se adaptando, e junto com as críticas 

das redes sociais, foi se moldando até o formato atual: um misto de vlog mostrando 

o dia a dia dos apresentadores e um programa de atrações variadas com a “ótica 

nerd”. Cada programa tem em média 20 minutos. 

Ao todo, os NerdOffices têm mais de 30 milhões de visualizações no canal do 

Youtube e possuem em média 140 mil visualizações na 1ª semana.

Sempre atualizado nas tendências do mundo online, o grupo é exemplo no 

uso  do  meio  Internet,  pois  seus  produtos  alcançam  um  grande  número  de 

visualizações, sempre mantendo uma média regular a cada nova publicação.

A interação com os usuários também é um grande diferencial  para outros 

blogs.  Na maioria  das vezes o conteúdo dos produtos é pautado pelo  feedback 

recebido, tanto pelos comentários no portal quanto pelos e-mails.



3.Objetivos

Analisar as estratégias aplicadas aos processos de criação, produção, edição 

e distribuição de conteúdo na série NerdOffice.

Estudar os produtos do canal Jovem Nerd no Youtube como fenômeno de 

nicho em crescimento na internet. 

Entender como o grupo Jovem Nerd faz uso das ferramentas disponíveis na 

Internet para a realização seus produtos.

4.Metodologia

Pretende-se pesquisar sobre o crescimento dos blogs, videocasts e o uso das 

redes sociais em artigos científicos, reportagens e relatórios ligados ao assunto, de 

modo a manter tal dado atualizado até o final desta pesquisa.

Será feita uma seleção de  NerdOffices de diferentes períodos de tempo de 

existência do grupo Jovem Nerd, para audiência e comparação, para compreender 

mudanças  e  as  melhorias  que  foram  feitas  com  o  tempo,  bem  como  se  dá  a 

incorporação da intervenção do usuário/internauta.

Caso  haja  a  possiblidade,  pretende-se  entrevistar  os  criadores  do  grupo: 

Alexandre Ottoni e Deive Pazos e o editor de vídeo Anderson "Gaveta" sobre os 

métodos usados.

Já o  levantamento  bibliográfico levará em conta livros  como  Roteiro  Para 

Novas Mídias de Viscente Gosciola,  Cultura da Convergência de Henry Jenkins,  A 

Cauda Longa de Chris Anderson e  Gadget - você não é um aplicativo! de Jaron 

Lanier, bem como textos de Alex Primo, teórico fundamental nesta primeira parte da 

análise.

5.Desenvolvimento

Os livros e artigos do levantamento bibliográfico estão sendo lidos para a 

formação da teoria a ser usada na pesquisa.

Também está em desenvolvimento uma planilha para a coleta de dados dos 

diferentes vídeos do canal do Youtube Jovem Nerd e para ocasional uso no artigo 

completo.

A  redação  está  sendo  escrita  e  formatada  para  incluir  os  dados  já 

pesquisados até aqui e para ser usada de base para a versão final do artigo.



6.Resultados Preliminares

O  material  bibliográfico  foi  lido  e  as  principais  citações  e  os  principais 

resumos foram anotados para futuras referências.

Com a  leitura  da  bibliografia  indicada  uma base  teórica  foi  formada  para 

encaixar o Nerdoffice no contexto da mudança e interatividade do audiovisual na 

internet nesses últimos anos.

As  análises  dos  episódios  das  4  temporadas  do  programa  estão  em 

andamento, e os resultados poderão ajudar na análise do processo de produção e 

edição dos vídeos do canal do Youtube desde 2010.
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