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O YouTube
também vende

Empresas descobrem
a importância do
site de vídeos na

comunicação com o
consumidor

POR RENATA GUERRA

s números do site de compartilhamento de vídeos YouTube são gigantes. A cada 5 minutos,

15 horas de vídeos são postadas em todo o mundo. O tempo gasto assistindo vídeos cresce

35% ao ano. No Brasil, a home page tem 300 mil views por dia. O internauta gasta, em

média, 13 minutos por mês no site. E por isso que o Brasil está entre os cinco primeiros

países dos 24 nos quais o YouTube está presente.

Lá fora, as marcas já descobriram que o YouTube é mais um ponto de contato com seus consumidores.

O exemplo mais notório se concretizou com a eleição de Barack Obama à presidência dos EUA.

Em seu canal estão disponíveis discursos, encontros e entrevistas. Obama soube usar o site para

ficar mais próximo de seus eleitores (foto). O canal criado em 20 de janeiro deste ano pela Casa

Branca segue a mesma tendência.

No Brasil, algumas marcas estão fazendo o mesmo. Elas perceberam que os antigos anúncios não são suficientes

para estabelecer um vínculo duradouro com seu público. Por isso, cada vez mais usam a plataforma do YouTube

e apostam no conteúdo como uma forma de atrair experiência de marca diferenciada para seus consumidores.
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"O YouTube é uma grande base que se espalha na rede", afirma

Kika Oncken, gerente de vendas do YouTube Brasil. Aqui, cerca

de 80 marcas já desenvolveram seu canal no site.

Um exemplo disso é o canal da Nike Futebol. Nele,

o internauta tem acesso a vídeos com jogadores,

episódios do programa "Batalha das Quadras na MTV"

(patrocinado pela marca), e assiste a comerciais da Nike

produzidos no Brasil e no exterior. A Sony usa o canal

para mostrar as vantagens da câmera Sony HandyCam.

Ela faz isso ensinando truques e dando dicas sobre a

filmadora. Além disso, coloca no site vídeos gravados

em ações da marca.

No seu canal do YouTube, a rede Casas Bahia produz

comerciais exclusivos para apresentar os produtos aos seus

consumidores, enquanto a concorrente Magazine Luiza

mostra suas ofertas valendo-se da vendedora virtual Tia Luiza.

Apostando no público jovem e antenado nas novas tecnologias,

a novela vespertina "Malhação", da Rede Globo, também

tem um canal no site, no qual disponibiliza os compactos dos

capítulos que já foram exibidos na televisão. A VejaSP, que vem

junto com a revista Veja, traz receitas de pratos sofisticados.

Já a marca O Boticário utiliza o seu espaço para dar dicas de

maquiagem.

ESTUDO
O Google realizou uma pesquisas para
entender o fenômeno YouTube no Brasil.
Ela foi realizada em maio de 2008, com
506 pessoas, por meio de formulário web.
O intuito era entender o comportamento
e perfil do usuário do site.

57% homens
43% mulheres
32% dos entrevistados assistem vídeos pela
internet várias vezes ao dia
55% assistem pelo menos uma vez ao dia
59% assistem menos de uma hora por dia, sendo
que 25% deles veem de 30 a 60 minutos

Por que assistir a vídeos on-lines
79% disseram que uma das principais razões para
assistir vídeos on-line é "poder assistir o que se
quer, quando se quer"

O que eles assistem:
77% afirmam que assistem vídeos profissionais de música na internet
69% dizem que assistem on-line vídeos amadores de comédia
71% assistem vídeos on-line porque sempre há algo de novo e
inesperado

Por quê?
79% utilizam o site para se entreter
69% para passar o tempo e procurar vídeos específicos
46% dos entrevistados dizem que podem ficar no YouTube por horas

E por que o YouTube?
78% por causa da grande variedade
72% afirmam que encontram o que procuram no YouTube
Eles gostariam de encontrar mais conteúdo nas categorias: música,
comédia, filmes e educação

Como eles encontram os vídeos?
74% por recomendação de outros
73% por ferramenta de busca
54% procurando na lista de vídeos relacionados
49% olham a lista de vídeos em destaque para encontrar

Principais ramos de interesse
77% música
63% seriados
61% documentários
59% animação



Entre palácios
e castelos
Não são apenas as
marcas que aderiram
ao YouTube. Líderes
e personalidades de
diferentes culturas e
crenças também.

VOZ DO ISLÃ
A Rainha Rânia, da Jordânia, também

fez um canal no YouTube com o intuito

de fomentar a compreensão entre as

diferentes culturas. Em um de seus vídeos,

Rânia convida os internautas a exporem

estereótipos que tivessem ouvido falar sobre

o mundo árabe para que ela os explique.

No canal, há espaço para comentários. A

rainha já falou sobre temas delicados, como

os direitos das mulheres árabes, crimes de

honra, religião e terrorismo.

O PAPA E POP
Por mais que tenha posições um pouco

"démodé" para os dias atuais, quando se trata

de internet o Vaticano mostrou-se bastante

atual. O canal da Santa Sé no YouTube está

disponível em quatro línguas — italiano,

espanhol, inglês e alemão — e veicula-notícias

sobre o pontificado de Bento 16.

GOD SAVE THE QUEEN
A monarquia britânica também

está no YouTube. Visitas de Estado,

festas e alguns acontecimentos

históricos, como a coroação da

rainha e o casamento dos seus pais,

em 1923, são outros conteúdos

disponibilizados pelo Palácio de

Buckingham para o canal.
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