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VENCEDOR DO YOUTUBE NEXTUP RIO 2018
O NextUp é um concurso global do YouTube que, no Brasil, acontece no YouTube Space Rio, com apenas 12 vagas! Com recorde de
inscrições o Guardei no Armário foi um dos selecionados. ”Dedicado a contar histórias reais da comunidade LGBT, o canal também aborda
temas contemporâneos, vivências do autor, conscientização racial e política, fazendo assim parte da gama militante de canais no Youtube Brasil.

SOBRE O NEXTUP 2018

•

Os criadores selecionados passaram por uma semana
de treinamento intensivo no YouTube Space Rio. Como
parte do acampamento, os criadores participaram de
workshops de produção com cursos sobre como
melhorar o conteúdo do YouTube, aulas sobre técnicas
avançadas de câmera, iluminação e som. Além de
aprender sobre a produção de vídeos, os criadores de
conteúdo também receberam consultorias individuais
sobre estratégias de canais da equipe de parcerias do
YouTube e a oportunidade de interagir entre si. No
final da semana, os criadores saíram com um kit de
novos equipamentos de produção para colocar seus
conhecimentos em prática.

SELECIONADO PARA O CREATORS BOOST 2019
O Creators Boost é um programa de aceleração para criadores de conteúdo, co-realizado pela Asus, Bradesco, Itaipava Go Draft, Magazine Luiza e
TNT Energy Drink, e com o apoio da Ahoy! Berlin São Paulo, empresas que estão olhando para esse universo de modo estratégico. O programa
conta com uma experiência imersiva com treinamentos, vivências, mentorias, reuniões com marcas e eventos de networking e vai ensiná-los na prática
a pensar como uma empresa e a estar pronto para entregar o melhor de seus trabalhos.

SOBRE O AUTOR

SAMUEL GOMES
▸ Samuel Gomes é um jovem Escritor, Influenciador
digital e Palestrante. Iniciou sua carreira na
literatura com a obra de estreia Guardei no
Armário em 2016. Designer gráfico por formação
graças a políticas públicas de inclusão e no
mercado publicitário há 10 anos, deu os primeiros
passos no audiovisual com o canal no Youtube de
mesmo nome de seu primeiro livro. Militante
LGBTs, palestra sobre diversidade sexual por todo
o país, sendo reconhecido por sua contribuição
social através do canal, e é considerado referência
entre os digital influencers negros no país.
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O Livro

SOBRE O LIVRO

A EXPERIÊNCIA DE UM JOVEM HOMOSSEXUAL, NEGRO
E EX-EVANGÉLICO NA SÉTIMA MAIOR CIDADE DO MUNDO.
▸ Nascido em berço evangélico, as brincadeiras no quintal de
casa misturavam-se em meio aos cultos da igreja. O púlpito
do altar se mostrava cada vez mais próximo a cada novo
cargo assumido, enquanto os questionamentos internos se
afloravam em um turbilhão de pensamentos. O primeiro
amor, a construção da identidade e as descobertas, são
temas que o autor descreve em histórias marcantes vividas
por ele.
O medo ao descobrir-se homossexual, a autoaceitação
como homem negro e o rompimento com a religião dão o
tom a esta obra autobiográfica de Samuel Gomes, que
marca a entrada do autor na literatura nacional. Neste livro,
narrado em primeira pessoa, o autor faz um convite ao leitor
para visitar seu armário, compartilhando suas experiências,
lutas e superações.
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O Canal

SOBRE O CANAL
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▸ O canal tem como objetivo principal, mostrar
aos outros LGBTs, que muitas vezes não são
assumidos, que eles não estão sozinhos.
Dando a muitas pessoas para falarem sobre
esse processo de descoberta, medos,
conquistas, a saída do armário para família e
como estão no mercado de trabalho.

1ª Temporada

2ª Temporada

3ª Temporada

DADOS DO CANAL NO YOUTUBE
▸

Tempo de exibição

▸

Inscritos

+31.400

8.100.000

▸

▸

Visualizações

1.200.000

Canal Guardei no armário no Youtube, dados de 11 de set de 2015 –até 3 de out de 2018

COMENTÁRIOS NOS VÍDEOS
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Eu sou hétero e estava na igreja evangélica quando minha filha me contou que ela era homossexual, eu até então, achava que era
demônios que causavam isso, mas quando vi minha doce menina, tão meiga, e cheia de amor saindo do armário, pude ver que era
hora de apoiá-la sem julgamentos, se é certo ou errado, creio que é o individual de cada um com Deus, continuo apoiando-a e
amando principalmente, e até dou conselho nos seus namoros, quando ela me pede, eu quero que não só ela mas todos sejam felizes!

Elisangela Sales
Caramba, cada vez mais eu me emociono e aprendo com as histórias de saída do
armário das outras pessoas. Arrasou no vídeo! Beijo, beijo! ♥

João Marcus
Que vídeo mais gostoso de assistir! É tão gostoso quando a gente vê a nossa história dentro de outra
história (quando a situação é boa) que dá muita esperança de que tudo tá mudando.... Devagarinho, mas tá!

Henrique Bellini

O Instagram

DADOS DO PERFIL @SAMUKGOMES4 NO INSTAGRAM
▸

Seguidores

▸

Alcance

+8.800

▸

Perfil dos Seguidores

+10.000

▸

Dados coletados durante a semana do dia 04/09/2018 à 04/10/2018

O Facebook

DADOS DO PERFIL @GUARDEINOARMÁRIO NO FACEBOOK
▸

Seguidores

▸

Principais fontes

▸

Alcance, cliques, reações e compartilhamentos

+3.602

▸

Pessoas alcançadas

▸

Audiência dos Vídeos

▸

Conta pessoal
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