






UM LUGAR AO SOL 
O que querem, então, as milhares de pessoas que 

diariamente colocam na rede novos vídeos em que se 
expõem, muitas vezes de maneira risível e exagerada? 
"O propósito é o de se mostrar, aparecer. Eles [os 
videomakers] se tornam um tipo de produto", afirma 
Candice Habeyche, especialista em videologs pela 
PUC-RS. Fazer esse tipo de "produto" conquistar 
mais consumidores se tornou exponencialmente mais 
fácil com a web. Sustentar a fama, porém, permanece 
um desafio. "Se o conteúdo produzido for relevante, 
a própria rede faz o papel de disseminar o assunto. 
A grande questão, como tudo na vida, é a qualidade. 
Porque a internet favorece a quantidade. Muita gente 
aparece e, se não tiver conteúdo, some rápido tam-
bém", diz o publicitário Washington Olivetto. 

Foi para não tomar esse chá de sumiço que alguns 
dos novos diretores, chamados de vlogueiros, criaram 
seus canais de vídeo na web, nos quais postam pe-
riodicamente suas produções. Além de Penna, outros 
brasileiros conquistaram notoriedade no YouTube. 
Um deles foi o carioca Felipe Neto, de 22 anos. Após 
ter criado um site que fracassou comercialmente, ele 
voltou a morar com os pais e, em vez de gastar o tempo 
livre procurando um emprego, preferiu colocar suas 
idéias em vídeo e divulgá-las. Quatro meses depois, 
seu videolog de críticas culturais, intitulado "Não Faz 
Sentido", registra mais de 33 milhões de acessos. 

Ator, Felipe usa o próprio quarto como cenário, fala 
palavrões e critica com acidez o cantor canadense 
Justin Bieber e gente colorida. "Sempre quis misturar 
as coisas de que mais gosto: internet e teatro", diz. O 
personagem que criou ganhou afetos, desafetos e rele-
vância na web quando os alvos de sua crítica, como o 
ator Fiuk e a ex-BBB Francine, resolveram responder 
às provocações. "Quando saio de casa, vem um monte 
de gente falar comigo. Não esperava isso, afinal, não 
estou na TV. Se eu tivesse 500 visualizações num ví-
deo, já estaria feliz", diz o videomaker, cuja produção 



de maior sucesso tem 4,5 milhões de acessos desde 
que foi lançada — para se ter uma idéia, a audiência 
diária da novela Passione, na grande São Paulo, fica 
em torno de 2,7 milhões de pessoas. Só com os cliques 
em seu canal de vídeo, Felipe, que já tem assessor de 
imprensa, fatura cerca de US$ 3 mil por mês. 

CELEIRO DE TALENTOS 
O difícil retorno financeiro na maioria das vezes não 

é direto. "Antes os produtores de TV iam ao teatro à 
procura de novos talentos, buscavam nas ruas. Hoje, 
contratam a partir dos vídeos na internet. O YouTube 
transformou-se num celeiro de novos talentos", afirma 
Rosana Hermann, jornalista e roteirista que tem no 
currículo programas como o Domingão do Faustão, 
Sai de Baixo e Pânico na TV. O ilustrador paulistano 
Paulo César Siqueira, 24 anos, é um exemplo desse 
poder da web. Seus desabafos no canal "Mas Poxa 
Vida" garantiram espaço cativo no. programa semanal 
Comédia MTV e uma parceria com o site da emissora. 
"O sucesso foi uma surpresa. Fiquei assustado, não 
me acho engraçado", diz. Para ele, a identificação com 
o público acontece porque no videolog existe espaço 
para se falar o que as pessoas não têm coragem de 
dizer no dia a dia ou na TV. A ajudinha da emissora 
fez com que PC Siqueira se consolidasse como uma 
referência na produção de vídeos para a web e garantiu 
mais do que 15 minutos de fama: cerca de 25 milhões 
de pessoas já assist iram a seus vídeos. 

"O videolog chegou ao mains t ream. Procuramos 
pessoas que conseguem se destacar no ruído que é 
a internet. Há 20 anos você faria uma banda under-
ground para mostrar o que pensa; hoje, faz um canal 
de vídeo", diz o ex-VJ e atual coordenador de conteú-
do digital da MTV, Rafael Losso. Para o comediante 
Rafinha Bastos, que começou a fazer vídeos para a 
web em 1998 pelo site "Páginas do Rafinha", quando 
o YouTube ainda nem existia, não há fórmula para o 
sucesso. "Ao se esforçar para fazer bem o que já fazem, 
você corre o risco de não surpreender. Tem que criar." 
Ele gravava e editava seus próprios quadros de humor. 
"Nunca ganhei nada com isso, mas não teria chegado 
onde estou sem aqueles vídeos", diz. 

Outros comediantes chegaram ao mains t ream por 
conta de suas produções para a internet, como o pes-
soal da produtora Badalhoca, que hoje tem um progra-
ma homônimo na TV aberta. "O site da MTV entrou 



em contato porque viu nosso canal no YouTube, o 
Com a Palavra. Fizemos parceria na web e depois o 
programa", diz Ronald Rios, 22 anos, que tem contrato 
com a emissora desde 2009. "Não posso dizer quanto 
ganho, mas vivo bem com esse dinheiro, consigo ir 
a todos os jogos do Botafogo. Só estou assim porque 
chegamos a um estágio de ser mais do que um video-
log", afirma. Ele lembra que, apesar do ar caseiro, os 
vídeos têm de ter alguma preocupação com a estética 
(veja no quadro Videotutorial mais dicas para fazer um 
bom videolog). "É igual quando você vai escrever um 
blog. Escreva direito. Se puder, compre um microfone 
melhor, a luz também tem que ser boa." Muitos dos 
sites seguem até uma identidade visual. "Eles usam 
com muita freqüência o jump-cut, aquele corte seco 
para a mesma imagem. O efeito é um pulo, e isso dá 
agilidade para o vídeo", diz Felipe Neto. 

SERVIÇOS 
A comédia não é a única via para aparecer na rede. 

A inglesa Lauren Lukek, 29 anos, descobriu, ainda 
em 2007, um público muito fiel: garotas loucas por 
maquiagem. Com longos tutoriais ensinando a ma-
nejar pincéis e sombras, a ex-telefonista conquistou 
milhares de fãs, conseguiu contratos com marcas de 
cosméticos e lançou um livro. "Vendia produtos de 
beleza no site de leilões eBay, e meus clientes me per-
guntavam o que poderiam fazer com eles. Publiquei 
meu primeiro vídeo ensinando uma técnica de som-
breamento dos olhos", diz. Lauren não é exatamente 
modelo de beleza, tampouco fez cursos, mas tornou-se 
uma referência mundial quando o assunto é make-up. 
"Qualquer um que tenha algo para comparti lhar com 
o mundo deve fazê-lo. Nunca se sabe quem poderá as-
sistir e ser inspirado por aquilo que você faz." Na mes-
ma linha, a estudante de jornalismo paulista Mariana 
Gomes, 19 anos, ganhou tanta fama com suas aulas 
de maquiagem no YouTube que foi convidada para 
protagonizar uma campanha publicitária do Boticário. 
A opor tunidade surgiu no final de 2 0 0 8 . "Foi meu 
primeiro trabalho remunerado na vida." O aumento 
no número de visualizações e de pedidos de vídeos em 
seu canal fizeram com que ela investisse na compra de 
uma câmera nova, lâmpadas e programas de edição. 
"Invisto meu tempo para deixar ele bem feito. Sou 
perfeccionista. Não ganho a vida com ele, mas faço 
tudo para ter mais experiência", diz Mariana 
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