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onteúdo original gerado pelo 
usuário, vídeos profissionais, 
virais de publicidade, trans-
missões ao vivo de eventos — 
tudo compartilhado o tempo 

todo em infinitos portais, sites e redes sociais 
internet afora. Quase seis anos após ter sido 
adquirido pelo Google, o YouTube — cuja assi-
natura, desde sempre, é Broadcast Yourself — 
conta com números tão grandiosos que não é 
possível fazer comparação alguma com qual-
quer outro canal local de produção e trans-
missão audiovisual. 

O Brasil é um país impregnado de paixão 
pelo vídeo, onde o aparelho de TV registra 96% 
de penetração nos lares, só perdendo para o fo-
gão como eletrodoméstico de maior presença 
nos domicílios. Com 80 milhões de internau-
tas (segundo divulgado pelo Ibope Nielsen 
em abril/12, com base nos números do último 
trimestre de 2011), a expansão da banda lar-
ga e a melhoria das conexões fixas e móveis 
para transmissão online de vídeo, essa fissura 
pelo audiovisual encontrou na plataforma de 
vídeos do Google um canal um tanto familiar 
para o gosto nacional. Pela comScore, em da-
dos de dezembro de 2011, os brasileiros viram 
mais de 4,7 bilhões de vídeos online, com au-
mento de 74% em relação ao mesmo período 
em 2010. O crescimento foi impulsionado por 
um aumento de 19% em visitantes únicos e de 
46% em vídeos por visitante. Assim, ver vídeos 
online se consolidou como uma das atividades 
mais importantes do usuário. 

Além de ser praxe na empresa, Coelho não 
dá números nem cifras, mas confirma que a 
plataforma segue em ritmo muito saudável no 
mercado, e evolui mais que a média do mer-
cado digital. Para ele, os novos formatos para 
buscas de vídeos e soluções menos intrusivas 
de publicidade são as estratégias do momento 
ao Brasil. 

Álvaro Paes de Barros, diretor de parcerias 
para o Mercosul do YouTube, lidera o grupo de 
conteúdo local, e define essa missão como a de 
auxiliar a transformação para quem se conecta 

Por tudo isso, vem a constatação: "O brasi-
leiro é extremamente audiovisual." Quem diz é 
o country manager do Google no Brasil, Fábio 
Coelho, ao justificar o sucesso da plataforma 
de vídeos gratuitos da casa. "0 consumo é mui-
to grande e sentimos que a produção pode ser 
ainda mais forte." 

No mercado da matriz, algumas soluções em 
vídeos pagos já são testadas pela empresa, bem 
como já foram lançados os primeiros canais te-
máticos. Como tudo em se tratando de Google 
significa segredo estratégico, Coelho não entre-
ga se há intenção da estreia da modalidade de 
vídeos pagos por aqui. Mas, ele não descarta 
que possa chegar um dia. "Se for para ser remu-
nerado, que seja", assinala. 

O executivo define o canal como excelente 
plataforma para reverberar o material criativo 
destinado à televisão. "Pelo tamanho da plata-
forma, o YouTube já é maior que a TV a cabo no 
Brasil", diz. Vale lembrar que o mercado de TV 
por assinatura, com 14 milhões de assinantes 
(segundo a Anatei, em abril), atinge 42 milhões 
de indivíduos, com 23,6% de penetração nos 
lares brasileiros. 
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no destino de entretenimento. Diante dos tan-
tos números da plataforma, o desafio diz res-
peito ao conteúdo profissional, produzido por 
grupos de mídia, e uma das tarefas de Barros 
é possibilitar a transmissão de eventos, mais 
precisamente os grandes festivais musicais. Só 
neste ano, além do Carnaval de Salvador - no 
qual o YouTube apostou em transmissão dife-
renciada, com estúdio local — veiculou, ainda, 
em Streaming de vídeo o M/E/C/A Festival -
Sul, Sónar-SP, Lollapalooza (para fora do Bra-
sil), além do Rock in Rio Lisboa e Rock in Rio 
Madri. De fora para dentro, um dos destaques 
foi o festival Coachella, direto da Califórnia/ 
EUA, em abril. 

Nestes casos, a depender do tipo de acordo 

firmado com artistas, promotores e gravado-
ras, muitas vezes as apresentações ficam dis-
poníveis sob demanda por até três meses após 
a transmissão original. De acordo com Barros, 
essa audiência não linear do material dos shows 
é responsável por até 50% da audiência dos 
eventos. Em tais parcerias - http://www.you-
tube.com/watch?v=p3oAuhxNOF4 -, os cus-
tos são associados, com o realizador do evento 
proporcionando a estrutura para geração de 
imagens e com a plataforma do Google promo-
vendo a entrega ao usuário. 

Como plataforma de vídeo líder em trans-
missão mundial, gratuita, a importância do 
YouTube como mídia publicitária, é crescente. 
Segundo, com Álvaro Barros, o posicionamen-

to da marca se torna importante para levar be-
nefício ao anunciante e, consequentemente, ao 
usuário, que pode desfrutar do conteúdo. Ao 
mesmo tempo, gera tráfego ao anunciante e 
ao Google. "Ou seja, é um modelo de negócios 
sustentado pelas três partes", resume. 

O diretor usa um termo para definir a pla-
taforma: videocracia. E cita cases de perso-
nalidades surgidas dentro dele que vão de 
Lady Gaga à nacional Galinha Pintadinha, 
passando pelos tutoriais de beleza de Michel-
le Phan, feitos com a Lancôme, sob patrocínio 
da rede Sephora, ou o insólito conteúdo dos 
websódios CSI Nova Iguaçu, criado pela pro-
dutora Anões em Chamas (do mesmo dono do 
blog de humor Kibe Loco). Para o diretor do 
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YouTube, não há plataforma tão vibrante em 
nenhum outro lugar que dê ao produtor a ga-
rantia de entrega do conteúdo. 

As próprias redes de TV têm feito acordos 
localmente com o YouTube — é o caso do SBT, 
que possui canal próprio na plataforma, dispo-
nibilizando e cuidando do conteúdo de vídeo; 
e, mais recentemente, o YouTube fechou, tam-
bém, com a Rede Record. Com a Globo, ainda 
não há conformidade, uma vez que o grupo 
mantém o conteúdo dentro dos próprios domí-
nios, mesmo que os telespectadores insistam 
em, sempre, postar na rede os vídeos que lhe 
chamem a atenção. Sobre esta opção da Globo, 
o diretor do Google fala genericamente: "Cada 
qual usa o canal de uma forma e o administra 
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de acordo com suas estratégias." 
Paes de Barros lembra que o YouTube tem de 

trazer o valor adicional, tanto para o conteúdo 
quanto para o usuário. "A plataforma é incre-
mental", salienta ele, lembrando que o número 
de "views" de cada conteúdo é indicativo do 
nível de engajamento. 

Neste ambiente, os branded channels são 
uma evolução da plataforma, que consegue 
moldar-se para atender a todo tipo de usuário. 
"Estamos tentando lotar a equação, em que ga-
nha o anunciante e o usuário", explica Álvaro 
Paes de Barros. O executivo tem ampla expe-
riência no mercado de audiovisual internacio-
nal, com atuação nos últimos anos em cargos 

de comando na Viacom Networks (MTV latina, 
VH1, Nickelodeon) e Fox, na América Latina. 
Ele destaca que os dados globais da área são 
bem interessantes. "O mercado global de TV é 
de US$ 250 bilhões, e o de TV por assinatura, 
também. Isto é motivador sob qualquer ângu-
lo que se olhe a oportunidade." Daí por que o 
negócio de assinatura de vídeo não é algo a se 
descartar por nenhum player do mercado. 

A força dos canais 
patrocinados 
Fábio Saad, diretor de mídia online da 
DM9DDB — agência que vem produzindo uma 
série de ações diferenciadas na plataforma —, 

frisa que o YouTube é cada vez mais percebido 
como canal de vídeo, e menos como internet. 
Isso, para ele, faz toda a diferença. "Como 
agência, vemos a plataforma como um exce-
lente canal de distribuição dos vídeos que fa-
zemos; colocamos nossas campanhas e vemos 
como se comportam. Temos em mente que há 
ali uma grandiosidade de audiência de massa, 
o que é bastante simples." 

Entre os tantos exemplos de uso do YouTube 
pelas marcas, um case recente vale destaque 
pela novidade das parcerias. Trata-se do canal 
de moda, onde a C&A encontrou uma janela 
para se comunicar com o público mais ante-
nado às novidades. Saad explica a ação para o A ut
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cliente da DM9DDB: "A marca entrou como pa-
trocinadora de um canal de moda de conteúdo 
fixo, no qual se viu uma oportunidade de pro-
duct placement, bem como um merchandising 
adequado, dentro dos conteúdos das Vloggers. 
Vimos que isto colocou a nossa marca em outro 
patamar, em termos de inovação e modernida-
de, e é importante participar." 

Em 2011, para o cliente Itaú, no lançamento 
do produto iConta, a DM9DDB escalou Marco 
Luque como garoto-propaganda no canal, ain-
da mais porque o humorista surgira, antes, 
como talento do stand-up comedy exatamen-
te via YouTube. Para a Brastemp, a agência e 
o YouTube possibilitaram um pocket show do 

cantor Nando Reis. 
Embora seja mídia de massa, Saad lembra 

que no YouTube é possível como anunciante — e 
nos diversos formatos — comprar segmentação 
e realizar projetos especiais iguais aos citados. 
E ele chama a atenção para a importância do 
canal quando se vê o desenvolvimento da mobi-
lidade, em especial com os smartphones. 

Rosemary Campiani, da AgênciaClick Iso-
bar, considera marcante o atual momento de 
explosão dos vídeos no meio digital. Ela lem-
bra que a categoria que mais cresce dentro do 
digital é o entretenimento de vídeo, muito bem 
representado pela plataforma. "Há 121 players 
de atuação em vídeo abaixo do YouTube", con-

ta , citando ranking do NetView, para exempli-
ficar o que denomina uma "cauda longa" de 
vídeos. 

Como consequência, diz Rosemary, é exigido 
um grau de complexidade maior no planeja-
mento de estratégias de mídia. "Com o YouTube, 
tenho de estudar o digital e também o social." 

O Itaú é um exemplo de marca que bebe 
também na fonte dos UGC (user-generated 
content). No início do ano, causou frisson a 
campanha do banco, feita pela Africa, com o 
mote de sustentabilidade, com o uso do vídeo 
que estava na rede do bebê dando gargalhadas 
com o papel sendo rasgado. Nos últimos dias 
de maio, o Itaú chegou com novo virai, agora A ut
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veria navegar com desenvoltura e carisma pelo 
"habitat natural" do target: as redes sociais. O 
perfil da cantora Manu Gavassi foi identificado 
como o ideal. 

Ao considerar que o vídeo online é, hoje, o 
principal meio de engajamento desde a TV, 
com alcance de 79% dos usuários de internet, 
a VML criou ação baseada em diferentes pla-
taformas de vídeo: YouTube, parceria com a 
TV Capricho e o canal online de música Vevo. 
Para aproximar Manu do público-alvo da for-
ma mais natural possível, a cantora gravou 
quatro webfilms intitulados Dica de Amiga, 
falando de situações pelas quais todas as me-
ninas passam. O quinto episódio da série foi a 
gravação do videoclipe Eu Amo, adaptação do 
hit Eu Odeio (com mais de três milhões de visu-
alizações no YouTube), que mostra a sensação 
de conforto e alívio proporcionada pelo medi-
camento. Houve complementos da ação, tam-
bém, no Facebook e Google. Como resultado, 
em 52 dias de campanha (20% do plano con-
sumido, o equivalente a apenas R$ 317 mil), os 
números refletiram o esforço e a aceitação da 
campanha e todos os KPIs (Key Performance 
Indicators foram superados. A previsão inicial 
era de 888 mil visualizações, mas o resultado 
final foi acima de dois milhões de visualiza-
ções. Enfim, um sucesso de audiência. • 

baseado na história real da garotinha Lilly, que 
ganha a primeira viagem à Disney e foi origi-
nalmente postado no YouTube. 

A época do primeiro vídeo, o diretor de 
marketing do Itaú, Fernando Chacon, des-
tacava a presença do Itaú nas redes sociais: 
"Conseguimos enxergar muitas vantagens, 
como, por exemplo, o feedback imediato do 
cliente e, a partir daí, conseguir traçar es-
tratégias de campanhas e de negócios muito 
mais eficazes." 

Na VML, do Grupo Newcomm, a plata-
forma tem sido utilizada com sucesso. Pre-
sidente da agência, Fernando Taralli conta 
que o formato de vídeo é tão importante que 
a produção foi internalizada. Ele cita, entre 
os exemplos de cases de sucesso tendo como 
canal de veiculação o YouTube, uma série in-
teira protagonizada pela estrela teen Manu 
Gavassi para o cliente Boehringer Ingelheim, 
com o produto Buscofem. 

Em resumo, o objetivo da marca era aumen-
tar o awareness entre o target formado por mu-
lheres entre 18 e 30 anos. E, para alcançá-lo, 
a VML precisava de alguém que conversasse 
com o público-alvo http://www.youtube.com/ 
watch?v=p3oAuhxNOF4 construindo credibi-
lidade e identificação com a marca Buscofem 
e endossando os benefícios. A "porta-voz" de-A ut
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http://www.youtube.com/
Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 41, p. 34-40, jul. 2012.




