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lguns eventos transmitidos pelo
YouTube já são proporcionais, em
audiência, às transmissões da TV aberta
no País. É o que aconteceu, por exemplo,
no Carnaval deste ano, quando o maior
serviço de vídeos do mundo liberou,
em streaming, a maior festa popular
brasileira para o mundo todo assistir. O
Brasil é pródigo no consumo de vídeos,
assim como o é em consumo mundial de
internet — em julho, o brasileiro gastou 58h
e três minutos em navegação na web. "O
YouTube é o sexto maior site daqui e cada
brasileiro que está na internet assiste, em
média, a 109 vídeos por mês" afirma o vicepresidente de entretenimento de filme e
TV do Google, Robert Kyncl. O executivo
destaca vídeos nacionais bastante
populares como a Galinha Pintadinha,
com mais de 520 milhões de exibições, ao
todo; e o humorista Felipe Neto (quase 140

A

liz
i
t
u

milhões de exibições e mais de 1 milhão
de assinantes). Na comparação, o cantor
Justin Bieber tem 1,8 milhão de assinantes.
"O Brasil é um país de consumo e demanda
de massa" diz Kyncl.
O executivo, junto da presidente da
operação Américas do Google Margo
Georgiadis e do vice-presidente de vendas, Nikesh Arora, participou da terceira
3 a edição do Think with Google, evento
que debate tendências digitais e reúne publicitários e anunciantes para comentar
cases e apresentar dados, informações e
números do marketing digital.
Kyncl destaca o fato de que os canais
próprios do YouTube — são mais de cem
na TV YouTube nos EUA, frutos de parceria com celebridades, estúdios e editoras
— dobraram o número de assinantes desde o lançamento. "Os assinantes assistem
ao dobro de filmes na comparação com
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losunão assinantes" revela. Anaik explica
c
modelo ainda não está disponíex velquenoesseBrasil.
No País, o YouTube tem fei-

to projetos especiais como a transmissão
do Carnaval (com patrocínio da Skol), de
shows da casa Cine Joias (patrocínio da
Intel) e até mesmo uma parceria entre o
Estadão e a TV Cultura para streaming de
debates entre os candidatos à prefeitura
de São Paulo.
Mas os vídeos foram apenas um dos
elementos apontados como fator de adesão do usuário ao conteúdo das marcas.
A presidente do Google Américas, Margo,
destacou a mobilidade e ressaltou o fato
de que, nos EUA, as vendas de smartphones já superaram às de PCs, o que deve
ocorrer gradativamente nos demais mer-
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cados mundiais até o ano que vem. E demonstrou que, quanto mais telas, maior
é o engajamento: "Se o conteúdo for oferecido em TV + uma tela (que pode ser
smartphone, tablet ou PC), aumenta-se
o engajamento em 53%. Se for TV + duas telas, a interação sobe em 126%" afirmou. E apresentou dados de marcas que
usam as várias telas e algumas redes sociais como Facebook, Twitter, Tumblr e o
próprio YouTube para alcançar o usuário.
"A despeito da Adidas ser o patrocinador
oficial dos Jogos Olímpicos, a Nike foi brilhante em sua estratégia de ser relevante
para todo mundo. O usuário tem uma conexão emocional com a marca. O vídeo
Bebê sem Papel do Itaú é outro exemplo
dessa conexão" completa.

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1528, p. 43, 24 set. 2012.

