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Resumo 

Uma das grandes ferramentas de interação na atualidade é a rede social. Ela propicia uma 

grande quantidade de conexões entre os usuários, que estão cada vez mais selecionando 

o consumo de informação e entretenimento. No YouTube,  plataforma de 

compartilhamento de vídeos,  essas novas relações refletem diretamente no número de 

visualizações, comentários, avaliações e inscrições. No Brasil, o canal Porta dos Fundos 

estabeleceu uma nova forma de pensar as produções audiovisuais para a rede social, 

conquistando números impressionantes entre os anos de 2013 e 2015. Este artigo dispôs-

se a levantar os dados de cada vídeo publicado durante os três anos e realizar uma análise 

quantitativa dos números a partir da representação infográfica das informações.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Redes Sociais; Midiatização; Youtube; Porta dos Fundos; 

Infográfico. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Entre as inúmeras redes sociais, o YouTube aparece como a mais conhecida rede 

de compartilhamento de vídeos. Embora não seja a única, a ascensão e adesão do 

público reflete na ideia de ser uma comunidade participativa. Afinal, qualquer pessoa 

pode gerar conteúdo, seja com um vídeo previamente gravado ou streaming em seu 

canal e deixar disponível para o mundo. Não só pessoas comuns, mas também 

produtores de conteúdo que procuram uma liberdade no processo de criação e 

veiculação buscam esse tipo de possibilidade na plataforma. 

As facilidades em produzir seu próprio conteúdo sem aparente restrição tornaram 

as redes sociais em uma forma de divulgar não apenas os pensamentos íntimos, mas em 

plataformas que simbolizam um novo paradigma na comunicação, assim como áudio, 
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vídeo e imagem passaram a circular numa maior velocidade e alcance para os usuários. 

 Nesse conglomerado de redes e formas de se comunicar, as plataformas vão se 

ajustando para retenção do público no maior tempo possível. Além disso, pela 

possibilidade de aproximação entre as pessoas e a liberdade na comunicação, existe uma 

via de troca de informações que a internet propicia. A troca de mensagens, comentários 

em publicações, enquetes e reações por meio de cliques aproximam, inclusive, criadores 

de conteúdo e usuários cada vez mais intensamente, gerando um fluxo intermitente nesses 

polos de emissão. 

Observando os conteúdos produzidos no Youtube, verificou-se que as produtoras 

possuem grande fluxo de dados. Desta forma, foi delimitado para estudo e análise um dos 

maiores canais na rede social, que carrega o mesmo nome da produtora de vídeos, o Porta 

dos Fundos, considerado um dos primeiros canais a profissionalizar o conteúdo 

audiovisual veiculado na plataforma. 

Os vídeos veiculados na plataforma pelo canal têm o humor como característica 

principal e os diversos temas produzidos abordam um lado crítico da situação em cena, 

por vezes, inesperado. Inicialmente num formato de programa em parceria com o site 

Kibe Loco e a produtora Fondo Filmes, o canal começou a lançar vídeos a partir de março 

de 2012. O projeto, fruto de cinco amigos que se tornaram sócios, ganhou bastante 

visibilidade logo nos primeiros meses e, no primeiro semestre de trabalho, alcançaram a 

marca de 30 milhões de visualizações, além de conseguir conversar com um público 

jovem e adulto, com idades entre 20 e 45 anos6. 

Em menos de um ano, o Porta dos Fundos7 conquistou 2,6 milhões de inscritos no 

canal com números surpreendentes de visualizações, se tornando o maior canal brasileiro 

na plataforma em abril de 20138. Em novembro de 2015, o canal recebeu do YouTube o 

Play de Diamante, que representa 10 milhões de inscritos. A partir desse ano, a 

popularização do site e outros canais foram ganhando destaque entre públicos maiores e 

em pleno crescimento na internet. O posto de primeiro lugar permaneceu até outubro de 

2016, quando foi ultrapassado por Whindersson Nunes.  

Atualmente, o Porta dos Fundos, em julho de 2017, está com 13 milhões de 

inscritos, e ocupa o terceiro lugar entre os canais nacionais. Com mais de 3 bilhões de 
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7 Disponível em: <https://www.youtube.com/portadosfundos>. Acesso em: 13 jul. 2017. 
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acessos aos vídeos, ele ainda mantém a periodicidade de três publicações por semana e 

um crescimento de 30% em comparação a 2015. No entanto, Whinderson Nunes, com 

maior número de inscritos, está com 21 milhões. Um crescimento de 90% desde que 

ultrapassou o canal dos cinco sócios.  

Os números podem refletir uma nova forma de consumir conteúdo, a dos usuários 

que assistem aos vídeos no YouTube e em outras ferramentas que permitem a seleção 

própria de conteúdo, onde nunca estão ali por obrigação. Chegam até os canais porque 

buscam, acompanham ou simplesmente porque viralizaram na internet. Além do acesso 

aos vídeos, ainda dispõem da possibilidade de opinar sobre o que foi visto. Entender a 

relação desses números pode ser o início para o entendimento das novas formas de 

consumo de conteúdo na era das redes sociais. 

Durante os anos de maior acesso do Porta dos Fundos, entre 2013 e 2015, o canal 

teve o maior número de inscritos da rede social no Brasil e foi o quinto maior no mundo 

em canais de comédia. Números que ainda hoje impressionam pelo grande fluxo de dados 

gerados em um período que a internet e a plataforma ganhavam mais visibilidade através 

das novas formas de pensar a produção de conteúdo. 

Para entender melhor e analisar dados como quantidade de esquetes, 

visualizações, comentários, curtidas e inscritos durante esses anos, esse trabalho se 

propõe a usar a infografia como método de representação gráfica dessas informações 

durante 2013 e 2015. Um recurso da comunicação que propicia a visualização sistêmica 

e objetiva de uma grande quantidade de dados. Nesse trabalho, foram utilizadas as 

informações coletadas para a produção de atividades durante a disciplina de Infografia II. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Na sociedade em que vivemos, temos ciência que os modelos lineares e antigos 

de relações comunicacionais estão sendo superados a cada dia pelo advento tecnológico 

inserido no processo de comunicação, que interfere diferente em uma reconfiguração 

social de interação, consumo e produção. As teorias de comunicação explanam 

características de cada época e como as transformações estão acontecendo ao longo do 

tempo. Sodré (2002) e Fausto Neto (2007) colocam essas mudanças em evidência quando 

afirmam que a sociedade está em processo constante de midiatização, que se configura 

principalmente por modificações relacionadas às maneiras de interação social e também 

pelo contexto de ser e se mostrar presente. Naturalmente, em campos em que não há 
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generalizações, é importante contrapor que uma transformação não se consolida 

homogeneamente, de maneira que existem sociedades vivenciadores das tradicionais 

configurações midiáticas e as outras que aparecem em processo de midiatização. 

 A sociedade midiática se caracteriza por centralizar os meios de comunicação a 

toda sua configuração social. Fossá e Kegler (2008) apontam que a mídia em sua essência 

interfere diretamente na construção e manutenção das relações sociais, independente da 

sua representação, como técnica ou como linguagem. Fausto Neto (2006b) afirma que 

nessa conjuntura os canais de comunicação se dispõem em setores estratégicos atrelados 

diretamente a tensionalidade da dinâmica presente nos campos sociais. Thompson (2008) 

coloca em evidência a influência que os meios de comunicação estabelecem com o seu 

desenvolvimento em novas configurações sociais, eles estruturam e reorganizam pela 

perspectiva de que conteúdos produzidos se colocam como fator determinante entre 

indivíduos que se relacionam. 

Todas essas transformações sugerem um novo espaço que possibilita à 

comunicação, um meio aberto e em que predomina a interconexão mundial dos 

computadores. Lévy (1999, p.92-93) afirma que essa configuração de codificação digital 

“condiciona o caráter plástico, fluido, calculável com precisão e tratável em tempo real, 

hipertextual, interativo e, resumindo, virtual da informação” que para ele é “a marca 

distintiva do ciberespaço.” Ele conclui que “a perspectiva da digitalização geral das 

informações provavelmente tornará o ciberespaço o principal canal de comunicação e 

suporte de memória da humanidade a partir do próximo século”. 

No contexto de relações comunicacionais mediadas pelas configurações digitais, 

a cibercultura se coloca com a associação direta de modos e maneiras de conexões 

constituídas no ciberespaço, é a “junção entre as novas tecnologias de informação e 

comunicação na conjuntura cultural contemporânea.” (LEMOS, 2002, p.84). A 

convergência das mídias se apresenta como elemento retificador da cibercultura em que 

promove uma alteração direta entre o que já existe de aparato tecnológico, indústrias, 

gêneros, mercados e público e a maneira lógica em que ocorre o processamento da notícia 

e entretenimento por parte dos consumidores (JENKINS, 2009). O autor define a 

convergência a partir da disseminação de conteúdos por meio de diferentes plataformas 

em que se estabelecem uma “cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 

comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase 

qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam” (JENKINS, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

2009, p. 29). 

Esse novo posicionamento do público em que buscam conteúdo que lhes 

interessam, incorpora o conceito de cultura participativa da sociedade em que contrapõe 

os modelos antigos em que predominava a passividade dos espectadores frente aos meios 

de comunicação. Jenkins (2009, p.30) conclui que os produtores e consumidores de mídia 

ocupam papéis separados, para ele “podemos agora considerá-los como participantes 

interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por 

completo.” 

 Em meio as novas possibilidades de consumos atreladas ao público, as redes 

sociais aparecem como fio condutor dessas perspectivas comunicacionais que já estão 

inseridas no dia a dia do grande público, nesse ambiente, os usuários. Através das mídias 

e formas de se comunicar diretamente, sem a interferência de um mediador, as 

plataformas em que as redes se estabelecem propiciam estudos para entender como essa 

movimentação online de conteúdo caracteriza novas formas de pensar o social. Segundo 

Recuero (2009, p.24), 

O estudo das redes sociais na Internet, assim, foca o problema de como as 

estruturas sociais surgem, de que tipo são, como são compostas através da 

comunicação mediada pelo computador e como essas interações mediadas são 

capazes de gerar fluxos de informações e trocas sociais que impactam essas 

estruturas. Para estudar essas redes, no entanto, é preciso também estudar seus 

elementos e seus processos dinâmicos. 

 

 Viver a sociedade em rede é, por si só, uma das características mais presentes na 

contemporaneidade. As publicações em redes sociais, notícias em portais e vídeos do 

cotidiano e em tempo real cada vez são mais frequentes nas mídias. Os usuários 

transformam seu conteúdo em uma corrente designada para se retroalimentar e prescrita 

sob uma lógica da própria rede. Em suma, a própria plataforma produz e define os seus 

significados a partir das suas próprias informações (CASTELLS, 1999, p.437).  

Dessa forma, algumas iniciativas foram surgindo para suprir uma necessidade dos 

usuários da rede que até então não conseguiam compartilhar vídeos. Assim como grande 

parte dos internautas na época, os criadores do YouTube também não conseguiam enviar 

esse tipo de arquivo com facilidade (FREITAS, 2009, p. 35). Foi então que criaram a rede 

social em 2005 para possibilitar o acesso a vídeos em rede de uma forma mais fluida e 

que os usuários fizessem parte da comunidade. 

 A crescente procura pelo site fez com que o paradigma dos arquivos em vídeos se 

tornasse mais acessíveis. A ideia era criar um sistema que armazenasse conteúdo 
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audiovisual, como filmes e videoclipes, mas que não abrisse mão da produção 

independente dos usuários, em um período que blogs e ferramentas de divulgação 

amadoras estava em plena crescente (FREITAS, 2009, p. 36).  

E, com a constante busca e envio de dados,  além do aumento do fluxo de conteúdo 

na rede, a plataforma cresceu rapidamente em números. Segundo a ComScore, que fez a 

medição dos vídeos no ambiente em rede no ano de 2011, somente no Brasil, foram quase 

43 milhões de espectadores únicos, aproximadamente 30% da população. Além disso, 

cada usuário assistiu, em média, a 109 vídeos e 10,6 horas de conteúdo. Em relação ao 

ano anterior, a rede social apresentou um aumento de 19% no número de espectadores e 

46% no número de vídeos assistidos. Em um parâmetro geral, o YouTube foi responsável 

por 67,4% do compartilhamento de vídeos na internet do país. (RIBEIRO, 2013, p. 78). 

Com esta grande quantidade de dados que temos nos dias atuais, nos é apresentado 

um dos principais entraves no entendimento de um conjunto de informações, despertando 

a necessidade de organização, visando proporcionar uma melhor compreensão. Para 

facilitar esse entendimento, têm-se adotado a implementação de infográficos como 

método de transmitir informações sobre determinado assunto com imagens explicativas 

e de forte impacto visual (Pessoa e Maia, 2015). 

Os infográficos correspondem a um método de composição visual que 

proporcionam a integração de elemento verbais, visuais e esquemáticos para transmitir 

mensagens e esclarecer ideias complexas (Lima, 2009). Sendo útil para diversas áreas do 

conhecimento, proporcionando a comunicação visual de diversos tipos de informações 

que necessitam de manipulação em sua forma de apresentação (Moraes, 2013). 

Muitos dos infográficos produzidos atualmente, tem utilizado bases de dados, para 

Rodrigues (2009, p.36) o que caracteriza infografias em base de dados é a recuperação de 

bases de dados internas ou do ciberespaço para construção dos gráficos. Segundo 

Pedroza, Bezerra, Nicolau (2013, p.1) “a infografia em base de dados se apropria deste 

tipo de informaçaõ para a elaboraçaõ de infográficos, transformando dados em 

visualizações, a partir da manipulaçaõ dos mesmos através de softwares ou aplicações 

web”. Esses tipos de infografias também são conhecidas como visualização de dados.  

As visualizações de dados, lidam com os materiais de forma computacional 

armazenados em sistemas digitais, com diversas formas de cruzamento, sendo o Data 

Mining, uma destas possibilidades de relacionamento, onde boa parte destes dados, são 

informações brutas, que por intermédio de ferramentas são realizadas otimizações e 
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apresentadas de forma gráfica.  

Uma planilha com dados no Excel (que corresponde a uma base dados), nem 

sempre permite a visualização dos dados em sua totalidade, desta forma, aplicam-se 

técnicas de visualização, que sintetizam as informações, e criam-se narrativas pelo 

produtor, ou o produtor permite interações onde o usuário que irá visualizar, possa realizar 

construções mentais de suas narrativas.  

Cairo (2008, p.33) defende a utilização do método, como "o primeiro passo para 

fortalecer a infografia dentro do mundo jornalístico, de não bani-la a um não merecido 

papel secundário, é entendê- la como ferramenta de comunicação sem a qual seria 

impossível transmitir certo tipo de dados”. Continua expondo que o profissional da área 

de comunicação, diante do grande volume de dados da sociedade da informação, deve: 

[...] compreender a visualização da informação na imprensa de um ponto de vista 

analítico, de apoio à cognição. A uma era caracterizada pelo excesso, 

corresponde um tipo de profissional preparado para aliviá-la por meio de 

análises, tratamento e transmissão de informação usando as ferramentas, as 

formas de codificação, apropriadas para cada caso. A visualização, entre elas. 

(Cairo, 2008, p.37) 

 

Nesta ambiência reflexiva, foi proposto a integração entre as teorias expostas, 

visando a análise e apresentação dos dados do canal Porta dos Fundos. Para que se possa 

compreender todo o potencial do Youtube e do consumo originado por esta rede social 

de compartilhamento de vídeos. 

 

3 METODOLOGIA 

Como método, empregou-se a pesquisa documental que se embasa em 

documentos originais que ainda não foram analisados. Esse tipo de procedimento pode 

trazer novas abordagens e incorporar conhecimentos partindo de realidade que já foram 

publicadas, sendo uma técnica importante para os estudos em ciências humanas e sociais 

(HELDER, 2006).  

Os dados foram analisados exclusivamente de forma quantitativa, despertando o 

teste de hipóteses e abrindo espaços para interpretações em que é empregada a 

quantificação tanto na coleta de informações, quanto na utilização de técnicas estatísticas 

para o tratamento dos dados  (RICHARDSON, 1989). A base de dados coletada durante 

três dias (29, 30 e 31 de março de 2016) foi composta pelos dados de: tempo de duração, 

título, número de likes, número de dislikes, data de publicação e número de comentários 

de cada vídeo, além do número de inscritos do canal no último dia de coleta.  
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Os vídeos analisados foram os que possuem formato de esquete que Pavis et. al 

(1999, p.143) conceitua como uma cena curta que apresenta uma situação geralmente 

cômica, interpretada por um pequeno número de atores sem caracterização aprofundada 

ou de intriga, aos saltos e insistindo nos momentos engraçados e subversivos. 

Os temas são variados, mas normalmente incluem paródias sobre política, cultura 

e sociedade. Os vídeos do canal Porta do Fundos que não se adequam a esse formato, 

seriados e/ou especiais como “O Grande Gonzalez”, “Viral” e “Especial de Natal”, foram 

desconsiderados na análise. 

Para as correlações foram considerados os números referentes aos três anos 

completos: 2013, 2014 e 2015. A partir da análise dos dados, foram somados os números 

totais dos três anos e os números individuais de cada ano de: vídeos, visualizações, likes, 

dislikes e comentários. Além disso, foi calculado o vídeo mais visto de cada ano e os seus 

respectivos números de likes.  

Para representação da quantidade de vídeos foi utilizado o gráfico de rosca. Ele 

ilustra a relação entre as partes, o número de vídeos de cada ano, e o todo, além do número 

de vídeos totais dos três anos analisados. O gráfico de dispersão foi utilizado para 

representar a relação de cada vídeo e a quantidade de visualizações. Dessa forma, pode 

ser identificada a área em que as publicações têm a contagem de acessos semelhantes, 

podendo ser observada a média do canal em cada ano. A média numérica poderia, neste 

caso, ser distorcida por um grande número de visualizações em um único vídeo. Para 

representar e comparar a quantidade de likes e dislikes de cada ano foi utilizado o gráfico 

de colunas. Com a representação dos números das avaliações no eixo vertical e do ano no 

horizontal.  Na representação da quantidade de comentários, o gráfico de área enfatiza a 

diferença nos números de respostas aos vídeos de cada ano. O gráfico de barras na posição 

horizontal foi o escolhido para representação do vídeo mais visto de cada ano. Foram 

sobrepostas as barras que demonstram o número de visualizações e o número de likes de 

cada vídeo. 

Esses tipos de dados com resultado concreto e absoluto permitem a projeção e 

comparação ao longo do tempo. Como foi aplicado nesta análise, ao longo de três anos 

do canal Porta dos Fundos. 
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4 RESULTADOS 

Como resultado, o infográfico9 produzido correlaciona e representa graficamente 

os anos analisados. No último dia de coleta de dados (31/03/16) o canal ultrapassou a 

marca de 11,5 milhões de inscritos (Figura 1) e nos três anos analisados totalizou 385 

vídeos, em que 100 foram publicados em 2013, 131 em 2014 e 154 em 2015. Número de 

produções que se apresentavam em formato de esquetes. Em comparação, podemos 

observar o crescimento proporcional entre o número de inscritos/audiência do canal com 

as publicações de conteúdo. 

 
Figura 1. Dados gerais sobre a quantidade de inscritos e vídeos em cada ano. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Entre os 100 vídeos em 2013, 19 se apresentaram (Figura 3) com mais de 10 

milhões de visualizações, no total eles alcançaram mais de 700 milhões de visualizações. 

No ano seguinte o percentual de visualizações caiu em quase 14% e apenas 5 vídeos 

ultrapassaram os 10 milhões (Figura 3) sendo que a quantidade material publicado subiu 

para 131 vídeos. Em 2015 o percentual de visualizações continuou caindo, foram 21% de 

visualizações a menos em relação (Figura 2) a 2014 e nenhum vídeo conseguiu atingir 10 

milhões de visualizações. Em três anos de canal,  os 385 vídeos juntos alcançaram quase 

2 bilhões de visualizações. 

 

                                                 
9
 Disponível em: <https://www.behance.net/gallery/54784459/Porta-dos-Fundos-em-numeros-no-

Youtube> Acesso em: 13 jul. 2017. 

https://www.behance.net/gallery/54784459/Porta-dos-Fundos-em-numeros-no-Youtube
https://www.behance.net/gallery/54784459/Porta-dos-Fundos-em-numeros-no-Youtube
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Figura 2. Total geral de visualizações e total de 2015.                      Figura 3. Total de visualizações em 2014 e 2013. 

                                          Fonte: Elaboração própria 

 

Uma das grandes características do canal e que sempre esteve presente durante 

este período em que está ativo é a acidez em certos vídeos e como despertam o interesse 

do público. Em algumas publicações, com temas mais delicados, é comum notar o 

elevado índice de dislikes. No entanto, na sua grande maioria, o número de curtidas é 

muito maior. Na Figura 4, é possível notar o crescimento a cada ano na quantidade de 

likes, enquanto há elevada variação nos dislikes. O número de avaliações positivas 

durante os três anos chegou a mais de 38 milhões, o de negativas, somadas, chegam a 1,7 

milhão. 

 

Figura 4. Números de likes e dislikes entre 2013 e 2015. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Em relação ao número de comentários, a Figura 5 representa uma quantidade 

decrescente a cada ano. Em 2013, primeiro ano do canal, os usuários participavam de 

forma mais efetiva e nos 100 vídeos foram mais de 790 mil comentários. Já em 2014, o 

número decaiu em 54,61% chegando a pouco mais de 350 mil. Em 2015, os números 

continuaram caindo e decresceram em 20%, alcançando pouco de 285 mil comentários. 
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Esses números podem demonstrar que a audiência do canal se coloca menos engajada em 

expor opiniões e/ou discutir ideias. 

 

Figura 5. Total de comentários e comparação entre os 3 anos. 

Fonte: Elaboração própria 

 

As publicações na rede social do Porta dos Fundos, com o passar dos anos, foram 

se tornando cada vez mais virais. No entanto, pela quantidade dos vídeos aumentarem, a 

proporção de visualizações foi diminuindo individualmente, mas crescendo em grupo. Na 

Figura 6, é possível notar mesmo com o número de views menor de cada vídeo mais visto 

de cada ano, o número de likes é próximo entre eles. Um fator comum do Top 3 são as 

situações do cotidiano em que as publicações abordam. 

 

Figura 6.  Vídeo mais visto de cada ano, o número de visualizações e likes. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em conclusão com a exposição dos dados no infográfico, o ano de 2013, mesmo 

com uma quantidade menor de vídeos, apresentou-se com os maiores números em média 
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anual de acessos e visualizações totais - pouco mais de 720 milhões -, número de 

comentários e detém o vídeo com maior visualizações no canal: “Na Lata”, com mais de 

21 milhões de acessos.  

O primeiro ano do canal ainda se apresenta com o melhor desempenho em 

dislikes, representando a menor quantidade em comparação aos três anos. Só fica abaixo 

na quantidade de likes para o ano de 2015 que marca mais de 16 milhões, enquanto 2013 

soma pouco mais de 9,5 milhões. Essa quantidade pode ser relacionada com o alcance e 

aumento de inscritos no canal no decorrer dos anos. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 As formas de se produzir e gerenciar conteúdo nas redes sociais são parte de uma 

rede em que se estabelecem usuários cada vez mais ativos e dispostos a acompanhar o 

que é publicado. Dentro dessa perspectiva, o YouTube abarca grande parte do que é 

compartilhado em vídeo na internet, abrindo um leque de variadas dimensionalidades que 

um canal pode alcançar. Além disso, podemos observar que a nova maneira de consumo 

está diretamente ligada a uma perspectiva de escolha do público que transformaram seu 

posicionamento passivo, por um ativo influenciado diretamente e refletindo em uma nova 

forma de produção de conteúdo por parte dos produtores. 

O panorama em que esse fluxo de informações está em constante crescimento e 

submete a plataforma e aos usuários a analisarem seus números. Através de uma leitura 

subjetiva, os números expõem como o comportamento dos internautas na rede social 

espelham as redes formadas entre esses indivíduos. Comentários, curtidas, visualizações 

e inscrições passam a ganhar notoriedade por fatores como produção de conteúdo 

planejado para determinados públicos serem alcançados por temas em voga e do 

cotidiano.    

Apesar de estar dentro de uma plataforma aberta e de conteúdo independente, o 

Porta dos Fundos estabeleceu um novo patamar de qualidade dentro da rede social. Antes 

visto como um espaço para publicações pessoais e de baixo orçamento, o alto 

investimento feito fez com que o canal se tornasse um marco na história da internet 

brasileira alcançando números até então impensáveis para uma produção nacional. 

Fatores como a linguagem e os temas escolhidos para serem retratados dialogam com a 

lógica adotada pela produtora em abordar novas formas de se pensar o humor dentro da 
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internet com conteúdo autoral.   

Apesar do sucesso inicial, observamos que o público com o passar do tempo vai 

se tornando mais seletivo com o que pretende consumir de conteúdo. Entre os anos 

analisados os números do canal aumentaram em questão de seguidores, mas decresceu 

em visualizações e comentários. Em contrapartida o número de aumentaram likes e o de 

dislikes variaram entre os anos. 

Utilizar o recurso de infografia como fator agregador de entendimento para uma 

comunicação rápida e compilada também é uma importante perspectiva de relação entre 

dados e os estudos diretos de comunicação. Esse método de representação gráfica garante 

um novo olhar para dados até então acumulados, mas que transmitem conhecimento. A 

análise quantitativa em comunicação pode ser o ponto de partida para a identificação 

direta de novos fenômenos intrínsecos a ciência. As relações entre os números direcionam 

novos caminhos e proporcionam o levantamento de hipóteses construídas a partir dos 

resultados. 
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