
Saiba como o site de compartilhamento de vídeos virou
uma ferramenta estratégica na comunicação institucional

A
construtora Tecnisa lança cerca

de 20 empreendimentos por ano.

E, para cada um deles, prepara

um vídeo para colocar no YouTube, de mo-

do que interessados possam comprar uni-

dades e clientes possam acompanhar a

obra. A Livraria Cultura tem quase 400 ví-

deos no mesmo endereço, que acumu-

lam um milhão de visitas. E tudo isso de

graça, sem gastar um centavo com divul-

gação ou hospedagem de arquivos. Dá pa-

ra perceber a razão que faz as empresas

brasileiras cada vez mais investirem nes-

se site que está revolucionando o modo

de fazer e assistir à televisão no mundo.

Tudo começou com um inconveniente:

a dificuldade de enviar e receber arquivos

de vídeo pela internet. Um mês depois,

fevereiro de 2005, duas cabeças reuni-

das em uma garagem de São Francisco,

Califórnia (EUA), inventaram o YouTube.

Sabe-se lá se a intenção do americano

Chad Hurley e do chinês Steve Chen era



transformar o site no que é hoje, mas o

fato é que o YouTube passou, em menos

de três anos, a ser o principal portal de

vídeos de todo o mundo.

Como quase tudo na internet, o que era

brincadeira de adolescente acabou viran-

do um eficiente instrumento de comuni-

cação. E que instrumento! Hoje, é possível

para qualquer um disponibilizar os seus

vídeos para uma audiência planetária. E

sem custos. Não poderia haver oportuni-

dade melhor para as empresas, que co-

meçam a aprender a utilizar esse canal.

Forma - Para o diretor da agência de

mídia interativa MPPSolutions, Marcelo

Póvoa, essa é uma forma fantástica de

comunicar e fazer publicidade. "O You-

Tube tem uma audiência gigantesca, uma

massa enorme de usuários a atingir e é

isso que as empresas esperam colocan-

do seu material no site", explica.

Essa massa, realmente, existe e cresce.

Segundo pesquisa da agência NetRatings

de janeiro deste ano, o portal tem 8,6

milhões de usuários únicos, só no Brasil.

Se esse público costuma acessar as pá-

ginas com informações corporativas? Tu-

do indica que sim. Outra análise realizada

pelo Ibope, em parceria com a mesma Net-

Ratings, constatou que endereços eletrô-

nicos e as informações relacionadas com

esse tipo de conteúdo ganharam alguns

cliques a mais e cresceram 91,7%, no pe-

ríodo de, aproximadamente, um ano.

Para ter material circulando nos com-

putadores desse montante de "navegan-

tes" dos canais do YouTube, as empresas

precisam primar pela qualidade daquilo

que colocam no ar. Aliás, esse é um dos

pré-requisitos para as instituições que

se interessem em fazer uma parceria com

o portal e em montar um canal por lá. "To-

da empresa que consiga manter um con-

teúdo interessante, que agregue valor

ao usuário do site e, assim, aumente a au-

diência do YouTube é interessante para

nós", explica o diretor de Parcerias do

Google Leonardo Tristão.

Fórmula - Kika Onken, gerente de

Vendas do Google, explica que não exis-

te fórmula certa do que colocar e do que

não colocar no ar. A idéia é diversificar o

material. "Se você quer criar envolvimen-

to com o usuário, fazer com que ele volte

a acessar o seu canal, você tem de trazer

mais informações novas, porque é isso que

o usuário do YouTube busca", diz.
t

Todo tipo de conteúdo, desde que

bem-feito e rico em informações, é bem-

vindo aos canais institucionais do YouTube.

"Tudo o que for colocado na rede tem de

ser feito com muita responsabilidade. Se

você coloca um vídeo mal produzido ou

uma informação falsa, o jogo vira uma

propaganda ruim", conclui a consultora

em novas mídias Pollyana Ferrari. •



Bomf barato e decisivo

A Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje)

já tem também o seu canal no YouTube. Lá, dá para assistir

a vídeos com os professores dos cursos da instituição e anima-

ções sobre os livros publicados. Veja abaixo o exemplo com-

pleto de como algumas grandes empresas brasileiras se uti-

lizam do maior site de compartilhamento de vídeos do mundo.

Obra civil no computador
"Toda vez que lanço um novo empreendimento, tenho um

novo conteúdo de vídeo para divulgação." Imagine quanto a

área de marketing da construtora Tecnisa, dirigida por Romeo

Busarello, não teria de despesas para manutenção do site e

compra de transmissão de imagem, se tivesse que hospedar

os vídeos de todas as quase 20 obras que lança por ano? A

resposta nem o diretor sabe dar, mas em comparação aos

gastos que tem utilizando o YouTube como "roteador" do ma-

terial, elas seriam bem altas.

Para ele, não existe melhor e mais barata solução de evitar

a lentidão no site e oferecer aos seus clientes mais uma forma

de estreitar o relacionamento com a Tecnisa e acompanhar

ou se decidir pela compra de um empreendimento. "O cliente

entra no nosso site, clica no vídeo, hospedado no YouTube, e

pode acompanhar uma obra ou se decidir por adquirir um imó-

vel Tecnisa", explica Busarello.

Estante virtual
Na maioria dos casos, ingressar no YouTube não é uma ini-

ciativa da empresa e sim de seus clientes. "Temos mais de 390

vídeos com conteúdo gerado pelos nossos clientes. Então,

como ficar de fora?", explica Sérgio Herz, diretor de Operações

da Livraria Cultura. Foi a partir dessa manifestação espontâ-

nea dos freqüentadores e de um trabalho de endomarketing,

que surgiu a idéia de fazer uma "brincadeira" na qual os cola-

boradores criassem roteiros para animações que mostrassem

os valores e os produtos da Livraria Cultura.

Além de funcionar como um estímulo aos colaboradores,

o projeto tem o propósito de funcionar como ferramenta de

Respeitável público
O público é um agente ativo na comunicação das em-

presas. Para Patrícia Fraga, gerente de Multimeios da Petrobras,

ele influencia fortemente na construção das mensagens de

uma marca e o YouTube é uma das vias que fazem essa intera-

ção entre o cliente e a instituição. No último ano, o portal foi

parte importante da estratégia de três grandes projetos, todos

com interação do público. "Idealizamos uma promoção para o

Pan 2007 em que os próprios visitantes criavam vídeos utilizan-

do como trilha sonora o jingle de nossa campanha", conta.

A Petrobras não possui um canal próprio no YouTube, mas

faz um acompanhamento do que é publicado no site. Ao

todo, são 1.400 vídeos com referência à marca. Acompanhar

dá, mas controlar, nem sempre. "O YouTube é um ambiente

aberto, cabe às empresas monitorar o

ambiente e promover experiências e

interações que aumentem a chance

de que o conteúdo disseminado seja

pertinente aos atributos da marca",

alerta Patrícia.

aproximação dos funcioná-

rios com os clientes."Nosso

gasto com o Curta Cultura foi

de 20 mil reais e já tivemos

mais de um milhão de aces-

sos, ou seja, estamos inves-

tindo na divulgação da nos-

sa marca sem forçar nada na

cabeça das pessoas", com-

pleta o diretor.
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