
YouTube esforça-se para atrair anúncios 
 
Um vídeo recente divulgado pelo jornal "The Onion" afirma que o YouTube está oferecendo 
US$100 mil a qualquer pessoa que fizer um vídeo "que realmente valha a pena assistir". A 
piada toca em um nervo. A ferroada dói ainda mais, porém, porque o "The Onion" um jornal 
satírico que tem um versão impressa e outra on-line vendeu um anúncio espalhafatoso de 
carro, que é transmitido antes e depois do filme de dois minutos de duração. 
 
A maioria dos milhões de videoclipes do YouTube fica muito aquém do conteúdo profissional 
visto na TV e encontra dificuldades em atrair anúncios exata-mente por esse motivo. 
 
Dois anos depois de ter desembolsado US$ 1,65 bilhão pelo YouTube e 18 meses após a 
direção ter se comprometido publicamente a gerar receitas substanciais a partir da vasta 
audiência do site, o Google ainda não conseguiu atingir, suas próprias ambições em venda" de 
anúncios. Analistas estimam que o YouTube vai gerar US$ 200 milhões em receitas em todo o 
mundo neste ano. 
 
"O YouTube é um sucesso desenfreado em termos de uso, um problema desenfreado em 
relação aos direitos autorais e um fracasso desenfreado em relação à receita de publicidade 
neste momento", diz Ian Maude, da empresa de pesquisa Enders Analysis. 
 
Isso não quer dizer que as empresas não estejam anunciando no YouTube. Anunciantes 
recentes incluem Orange, Disney, Reebok e Sony Ericsson. Henrique de Castro, diretor-
executivo de vendas na Europa e de sistemas de mídia no YouTube, diz que a adoção do 
YouTube pelos anunciantes "é como um tsunami, está vindo à velocidade da luz. Todas as 
agências mais importantes hoje trabalham com o YouTube". Muitos no setor publicitário, 
porém, ainda mantêm uma certa distância do site. 
 
"A publicidade no YouTube nem chega perto do desempenho" da publicidade em outros sites 
do Google, diz Robert Horler, diretor-executivo da Diffiniti, a divisão de compra de mídia on-
line do grupo de comunicação Aegis. Ele diz que o gasto da Diffiniti no YouTube é "minúsculo 
uma fração do que ele poderia ser em relação ao alcance e à cobertura do YouTube. E isso é 
reproduzido em todas as maiores agências". 
 
A CBS, uma das maiores parceiras de mídia do YouTube, optou por vender a sua própria 
publicidade em torno de seriados como o "CSI" e "Beverly Hills 90210", que são mostrados no 
YouTube, em vez de usar os recursos do Google. 
 
As condições são confidenciais, mas isso provavelmente significa que o Google recebe uma 
fatia menor das receitas e representa um mau agouro para as tentativas da empresa de se 
empenhar mais na publicidade em torno dos vídeos. 
 
O Google espera que mais conteúdo de alta qualidade estimule a publicidade. Na semana 
passada, o estúdio de cinema MGM e a produtora de televisão Fremantle assinaram acordos 
com o YouTube para colocar uma seleção limitada de obras completas no site. 
 
A NBC Universal e a News Corp preferiram criar o serviço Hulu como o destino on-line para seu 
conteúdo de qualidade em vez de simplesmente colocá-lo no YouTube. Jean-Briac Perrette, 
presidente de distribuição digital na NBC Universal, diz que o Hulu e o YouTube são "dois 
animais muito distintos". 
 
"Tentamos nos concentrar mais em conteúdo especial devido ao desafio que enxergamos em 
atribuir valor monetário a conteúdo gerado pelo usuário", ele diz. "Marqueteiros e detentores 
de marcas jamais estiveram muito tranqüilos tendo suas marcas associadas a coisas que eles 
não entendem". 
 
Mark Read, diretor de conteúdo digital na WPP, o grupo de agências de publicidade, diz que o 
Hulu superou as expectativas "porque é mais fácil perceber como ele complementa a 
programação de mídia tradicional do que o YouTube". 



 
A mais recente tentativa do Google de atrair anunciantes é um serviço de "vídeos 
patrocinados". Lançado na semana passada, ele permite aos anunciantes pagar para ter vídeos 
colocados diante dos espectadores do YouTube. O sistema baseia-se no bem-sucedido sistema 
AdWords, usado pelo Google em seu mecanismo de busca. A empresa também se rendeu às 
exigências para permitir a inserção de anúncios em vídeo de maior duração, antes e depois do 
clipe. 
 
Esta é apenas uma indicação de que o relacionamento entre empresas de mídia e a líder em 
busca descongelou no ano passado, disse um executivo de mídia que já trabalhou no Google, 
mas que preferiu não ser identificado. O executivo espera maior cooperação do Google no 
futuro, em vez de enxergá-lo como um inimigo que já considerou acionar na justiça por 
violação de direitos autorais. 
 
John Nolan, diretor da North One, uma produtora de TV no Reino Unido, disse que ver o 
YouTube como uma "ferramenta de pirataria" é uma "opção preguiçosa". "O modelo 
[tradicional de TV] está falindo. Precisamos adorar alternativas possíveis e YouTube é o líder 
do ramo." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 nov. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B2. 
 


