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Com 19 anos, e mais de 500 mil seguidores somados de todas suas redes sociais, Igor Saringer é um dos
novos fenômenos que surgiu no Youtube e vem crescendo, conquistando
novos fãs diariamente

D

ono do Blog, avidaquelevo.com e de um canal no
Youtube, Igor se iniciou na internet em 2013, aos
17 anos, por influência de uma colega sua. Logo de
cara ficou curioso que quis conhecer mais aquele universo de gravar vídeos e conversar com milhares de pessoas.
Criou o canal, começou a publicar vídeos e tudo começou
a dar certo.
Estudante de Publicidade e Propaganda na Faculdade Cásper Libero, o Youtuber, divide sua rotina entre os
estudos e a Internet. Quando criou ainda estava no ensino médio, alguns colegas achavam besteira, mas também
não falavam nada, mas os amigos mais próximos apoiavam,
também não costumava a divulgar, só fazia e publicava.
Seus pais no começo não sabiam de nada. “Minha mãe no
começo não apoiou, mas também nunca criticou, porém
quando os lucros começaram a surgir, ela começou a me
apoiar mais, meu pai sempre apoiou, de vez em quando até
me dava umas ideias” afirmou Igor.
Ele acredita que o motivo das pessoas acompanharem em suas redes sociais, sendo que a grande parte desse
público são adolescentes entre 13 e 17 anos, é pelo fato
de abordar diversos assuntos ao mesmo tempo, entre eles,
viagens, aplicativos, moda, tutoriais, entretenimento, entre
outros.
Nessa área o que mais dá dificuldade, é criar conteúdos constantes, as vezes você não tem ideia do que fazer,
então tem que sempre está pensando em coisas diferentes, até porque o público cobra de você. Outra dificuldade
é falta do auxílio de alguém, ou seja, tudo é feito por conta
própria, gravação, iluminação, cenário, edição e sonoplastia e isso demanda tempo, por exemplo, vídeos pequenos
costumam a demorar quarenta minutos até a finalização,
outros demoram em média até quatro horas.
Manter um canal no Youtube não exige muitos gastos, dependendo do que você for fazer, mas mesmo assim,
se você quer crescer e melhorar o conteúdo, alguns gastos pequenos são necessários, por exemplo, ultimamente
comprei câmera nova, um novo layout para o blog, iluminação, algo que fizesse com que ele ganhasse mais qualidade,
pois não adianta nada você criar conteúdo se não for de
qualidade, não prende as pessoas.
A crise também afeta os produtores de conteúdo,
nos últimos meses, com esses problemas financeiros que o

“A tendência do Youtube no Brasil é
crescer, e isso é o que mais me motiva”
brasil vem enfrentando as empresas diminuíram mais o
seu gasto em publicidade, ou seja, é bem variável esses
lucros, tem meses que você ganha mais e outros menos,
isso vai depender da quantidade de público e de quanto
conteúdo é produzido.
As pessoas que querem começar na internet
devem estar cientes que estarão propensas a críticas e
a elogios, ou seja, ela deve ser focada, não se importar
com as críticas, e tentar melhorar sempre mais, inventando coisas diferentes.
Um dos pontos negativos que as vezes as pessoas
acabam desistindo é pelo fato de que toda essa coisa de
conseguir seguidores, ser reconhecido demanda tempo,
os lucros não aparecem do dia pra noite, precisa ter foco
e “acreditar que vai dar certo” para que esses ganhos
apareçam, claro, você também precisa fazer isso com
amor, não adianta eu criar um conteúdo de qualquer jeito, as pessoas percebem quando algo é forçado. No meu
caso demorou dois anos para que tudo isso acontecesse,
e nesses dois anos você não pode ficar tanto tempo sem
postar vídeos, tem que existir uma frequência para que
você possa colher mais seguidores.
A tendência do Youtube no Brasil é crescer, e isso
é o que mais me motiva, ou seja, se uma pessoa começar
agora, como ainda é um segmento pequeno, ela pode
sim fazer sucesso, basta fazer um bom conteúdo. Aqui
no brasil isso só começou há uns dois anos, porém lá nos
Estados Unidos, os Youtubers são conhecidos e famosos
por bem mais tempo, por exemplo, canais que tenham
mais de um milhão de inscritos aqui no Brasil são apenas
100 e lá nos estados unidos, ultrapassa 1800.

