


O PROJETO

Fundado em 2010, o Resident Evil Database é um projeto de fansite mais ma-
duro, com o objetivo de reunir o maior conteúdo possível sobre a franquia, 
com a qualidade acima de outros aspectos necessários a um bom veículo de 
comunicação. Além de um amplo material bastante detalhado e de fácil en-
tendimento sobre a franquia em nosso site, nosso canal no YouTube possui 
diversos quadros, desde o pioneiro ResidenTV, o primeiro programa em vídeo 
sobre Resident Evil da internet, até podcasts, notícias da franquia, gameplays 
comentados e entrevistas exclusivas com dubladores dos personagens mais 
icônicos do universo de Resident Evil. O Resident Evil Database também foi o 
primeiro canal no Brasil a fazer transmissões ao vivo (lives) de Resident Evil, 
com grande interação com a fanbase. Atualmente, intercalamos as lives entre 
YouTube e Twitch, plataformas onde já somos verificados.



DIFERENCIAIS

• Nosso site tem um conteúdo completo e atualizado sobre Resident Evil, con-
tando com uma Linha do Tempo dos acontecimentos dos jogos, livros tradu-
zidos na íntegra, universo expandido e muito mais. 

• Contamos com um acervo de mais de 100 entrevistas, algumas exclusivas 
com dubladores e pessoas relacionadas à franquia, como a atriz Milla Jovo-
vich. Também entrevistamos diversos desenvolvedores dos games, como o 
produtor de Resident Evil 2 Remake na Brasil Game Show em 2018 e o diretor 
de Resident Evil 3 (clássico), Kazuhiro Aoyama. 

• Nosso canal no YouTube é considerado o melhor conteúdo sobre Resident 
Evil do mundo por muitos fãs, contando com quadros mais didáticos, como o 
Database Explica, e quadros mais informais, como o Database News e o TOP 
3 Database. Nosso acervo atual conta com mais de 1000 vídeos, sem contar 
as lives, onde periodicamente fazemos o conteúdo conhecido como “lore run” 
(jogatina focada na história), que atrai um grande número de fãs e entusias-
tas, especialmente em épocas de anúncios de novos jogos. 

• Podcasts especiais com temas relacionados a Resident Evil, desde um mé-
dico falando sobre a veracidade do aspecto biológico da série até análises 
sobre a psique de personagens, além de um aprofundamento em jogos mais 
obscuros da série.



POR QUE ANUNCIAR NO RE DATABASE?

• Além de um bom número de acessos no site e no canal (nos vídeos e nas
lives), nossas redes sociais são seguidas por milhares de fãs fiéis da franquia.
Além disso, nosso público é extremamente fiel e engajado.

• Os fãs de Resident Evil num todo são extremamente leais à franquia: mes-
mo quando não há lançamentos de games ou outros produtos da série, eles
continuam visitando o site e o canal, especialmente quando algum tipo de
material especial, como entrevistas ou traduções exclusivas, é lançado.

• Em época de anúncio e de lançamento de jogos da série, os fãs ficam dia-
riamente em busca de notícias, assistem trailers e debatem sobre o tema em
nossos canais (vídeos e lives), grupo no Facebook e em nossas redes sociais.
As visitações são sempre muito altas nestes meses, desde o anúncio até o
lançamento do jogo. Em dias de eventos internacionais, como a E3 e a TGS,
quando há possíveis anúncios de trailers ou novidades, há ainda mais aces-
sos e espectadores simultâneos nas transmissões ao vivo do que o normal.



NOSSA AUDIÊNCIA

YOUTUBE

Inscritos – 132 mil

NO SITE

Pageviews/mês – 255 mil*
Média de Visitas/mês – 91.5 mil*

FACEBOOK

Curtidas – 494 mil 

INSTAGRAM

Seguidores – 55.1 mil

TIK TOK

Seguidores –  18.5 mil 
(rede mais recente)

TWITCH

Seguidores – 29 mil

TWITTER

Seguidores – 52.1 mil

*Estes números podem aumentar em épocas de notícias muito importantes
ou anúncios. Dados de 05 de Janeiro de 2023.



NOSSA AUDIÊNCIA
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QUEM SÃO NOSSOS LEITORES?
Fãs fiéis e casuais de Resident Evil. Fãs de jogos de terror e de videogames em 
geral, youtubers e streamers, amantes de podcasts.

AUDIÊNCIA DO SITE: 91.7% masculina
VISITAS POR DIA: 12.072 (média dos últimos 3 meses)



CANAIS NO YOUTUBE E TWITCH

YOUTUBE
youtube.com/residentevildatabase

Inscritos – 132 mil
Média de público – 500 simultâneos
+ 11.8 milhões de visualizações totais

TWITCH
twitch.tv/residentevildatabase

Seguidores – 29 mil
Média de público – 250 simultâneos
+ 1mi de visualizações totais

Em épocas de anúncios ou de eventos, o pico de espectadores no YouTube já 
chegou a +3100 simultâneos, e na Twitch já chegou a +1000 simultâneos.

LIVES / GAMEPLAYS
Nossas transmissões acontecem atualmente nas quartas e quintas às
20h00 na Twitch, e nas sextas-feiras às 20h00 no YouTube.



CANAIS NO YOUTUBE

CANAIS NO YOUTUBE
O Resident Evil Database foi pioneiro na internet com a criação de um progra-
ma em vídeo exclusivo sobre Resident Evil, o ResidenTV, que era a conside-
rado por nós, na época, como a evolução do podcast, um espaço de debate 
em vídeo acerca da franquia de Survival Horror criada pela CAPCOM. A ideia 
surgiu depois de algumas primei-ras transmissões de jogatinas dos títulos da 
série. 

COM O TEMPO, OUTROS QUADROS FORAM CRIADOS COMO: 

Database News - Quadro de notícias de Resident Evil do canal. 

Database Explica - Quadro didático onde explicamos a história da franquia. 

TOP 3 Database - Elegemos os 3 melhores ou piores de Resident Evil. 

Vlog Database - Coberturas de eventos, colecionismo e notícias do Database. 

TAG Database - Respondemos TAGs e elencamos curiosidades sobre a série.
entrevistar e posteriormente traduzir seus entrevistados em eventos ou até 
ao vivo.

APRESENTADORA
Monique Alves é fã de longa data e consultora de Resident Evil, possui um 
conhecimento vasto sobre a franquia da CAPCOM e a indústria dos games, 
com experiência prévia na criação de conteúdo e participação em outros si-
tes. Possui ótimo domínio da língua inglesa, com habilidade para entrevistar 
e posteriormente traduzir seus entrevistados em eventos ou até ao vivo.



PODCAST: FACE YOUR FEAR

O podcast Face Your Fear é nosso podcast oficial! O nome é em homenagem
ao primeiro fansite criado pela Monique, em 2000, e aborda temas bem apro-
fundados na história da franquia, como a verossimilhança entre realidade  
e a ficção no aspecto biológico, análises dos jogos da franquia e muito mais! 
Nosso podcast é, no momento, mensal, e está ativo desde Outubro de 2018. 
O Face Your Fear pode ser encontrado nos agregadores Android, iTunes,  
Spotify, Deezer e Google Podcasts, ou seja, em todos os lugares!



REPERCUSSÃO EM OUTROS VEÍCULOS

JÁ PARTICIPAMOS DE PROGRAMAS DE 
TV E FOMOS CONVIDADOS PARA 
PAINÉIS EM EVENTOS:
• Programa ZeroUm (Globo, 2017)
• Programa Egames (Rede TV, 2015)

3 PARTICIPAÇÕES NO TOTAL
• Apresentadora da WB Games (BGS, 2016)
• Apresentadora da WB Games (BGS, 2018)
• Convidada da WB Games BR (BGS 2019)

TAMBÉM JÁ FOMOS CONVIDADOS PARA 
DEBATER EM PODCASTS:
• Podcast ‘99vidas’
• Entrevista para GameWorld
• Entrevista no GShow (ZeroUm)
• Podcast ‘DASH’ do Jogabilidade



COBERTURA DE EVENTOS

Cobrimos eventos constantes de games e cultura pop, como a Brasil Game 
Show, a Comic-Con Experience e o Anime Friends. Também já fomos a E3, em 
Los Angeles. 

• Entrevistando o Produtor de RE2 Remake na BGS2018
• “Project Resistance” na BGS2019
• Comandando o palco da WB Games na BGS2016
• Anúncio de Resident Evil 7 na E3 2016
• Evento de Lançamento de RE7 na Livraria Cultura



QUEM NÓS JÁ ENTREVISTAMOS

De produtores e dubladores à atriz internacional Milla Jovovich, nosso  
site já realizou grandes entrevistas, que tiveram repercussão na mídia.  

CONFIRA ABAIXO ALGUNS DESTAQUES:

• O famoso dublador Troy Baker, que participou de Resident Evil 6
como Jake Muller.

• A estrela internacional Milla Jovovich, protagonista da primeira saga
de filmes da franquia.

• O produtor de diversos títulos da franquia, Masachika Kawata,
em diversas ocasiões de lançamentos.

• O produtor de Resident Evil 2 Remake, Yoshiaki Hirabayashi,
na BGS 2018.

• O produtor de Resident Evl 3 Remake, Peter Fabiano, pelo site
em 2019, com apoio da Capcom Brasil.



COMO ANUNCIAR

NOSSO SITE ESTÁ ABERTO A DIVULGAR A
SUA MARCA DAS MELHORES MANEIRAS
POSSÍVEIS. CONSULTE-NOS PARA VALORES
PROMOCIONAIS EM PACOTES ESPECIAIS
PARA SUA EMPRESA. 

Banners no topo do site R$ 1000,00/mês

Seu logo e divulgação nas lives do YouTube R$ 2500,00/mês

Seu logo e divulgação nas lives da Twitch R$ 1800,00/mês

4 Posts no Facebook (1 por semana) R$ 1000,00/mês

4 Posts com foto no Twitter R$ 1200,00/mês

4 Posts no Instagram (1 por semana) R$ 1200,00/mês

• Transferência, Depósito Bancário ou PIX
• Cartão de Crédito (via PicPay)
• Transferência de Fundos (via PayPal)

FORMAS DE PAGAMENTO



CONTATO COMERCIAL

MONIQUE ALVES
Editora e Administradora
E-mail: contato@residentevildatabase.com




