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CAMPANHAS

Os dez vídeos mais  
vistos no YouTube Brasil
O campeão é “Vai amarelar”, para Gillette feito pela Africa, com mais  
de 20,5 milhões de views. A agência domina ranking 2012 do portal

Por LENA CASTELLÓN lcastellon@grupomm.com.br

Brasileiro gosta de MMA. De diversão. 
E de YouTube. Essas podem ser algu-

mas conclusões tiradas a partir do ranking 
dos dez vídeos publicitários mais vistos 
no País via YouTube em 2012, lista que 
o Google divulga nesta semana. Mas a 
questão vai muito além disso. O fato é 
que a audiência das campanhas no por-
tal já atinge status de mídia de massa. O 
vídeo campeão dessa lista, “Vai amarelar 
ou vai de Gillette”, supera os 20,5 milhões 
de views. É, de longe, o comercial brasilei-
ro mais visto no YouTube. Para uma mí-
dia que nasceu sob a marca da segmen-
tação, é uma performance de fazer cres-
cer o interesse dos anunciantes. 

Estrelado por nomes famosos do MMA 
e criado pela Africa, “Vai amarelar” traz 
uma característica que também confere 
um novo status ao vídeo publicitário: o 
filme foi pensado para a web. Depois pa-
rou na TV. Ou seja, não foi uma propos-
ta planejada para a televisão que sofreu 
adaptações para ser exibida na internet. 
O insight foi de Nizan Guanaes, chairman 
do Grupo ABC, que teve a ideia enquanto 
fazia esteira e passou a mensagem para a 
agência por celular. “Casou de termos o 
patrocínio do TUF Brasil. Pensamos em 
usar os lutadores e logo decidimos que 
o vídeo iria para o YouTube”, detalha Eco 
Moliterno, head digital da Africa, referin-
do-se ao reality show do UFC, campeo-
nato da modalidade. 

percebendo também que é muito im-
portante o início do vídeo. Não se trata 
de discutir se o usuário do YouTube su-
porta ou não um filme muito mais lon-
go do que os tradicionais 30 segundos. 
A questão crucial está nos cinco pri-
meiros segundos. Um dos formatos co-
merciais do YouTube é o True View, no 
qual o usuário pode pular a campanha 
depois desses exatos cinco segundos. 
Nesse caso, e falando de modo simples, 
o anunciante só paga quando o vídeo 
é assistido, uma lógica válida para os 
chamados leilões do portal. Nesse sis-
tema, quanto mais views tiver a marca, 
mais baixo o custo unitário. “O princi-
pal componente nesse formato é a ta-
xa de visualização. Quem tem essa taxa 
alta, paga menos”, diz Vivian.

Moliterno, que responde pela criação 
de “Strip da Gisele” (quinto no ranking) 
e “Atchim & Espirro – a volta” (o déci-
mo), concorda e salienta que no You-
Tube é preciso dar um tempero a mais. 
“Se eu coloco nesses cinco segundos o 
mesmo início do filme para televisão, 
o usuário pode pular porque já viu o 
comercial na TV.” Com isso, ele refor-
ça: embora as duas  mídias estejam in-
terligadas, a edição e a criação seguem 
caminhos distintos.

O sucesso da campanha se desdobrou 
em outro filme, “Vai amarelar ou vai de 
Gillette – o retorno”, que também se tornou 
um dos mais vistos no portal do Google. 
No top ten dos vídeos publicitários, ele 
ocupa o terceiro lugar, com pouco mais 
de 13,5 milhões de views. 

Na segunda posição do ranking, figura 
mais uma criação da Africa, “Bebê – sem 
papel”, para o Itaú, com 15,4 milhões de 
views. O vídeo nasceu a partir de uma “ce-
lebridade” do YouTube e conquistou uma 
forte audiência. O case é utilizado por Mo-
literno para combater a impressão de que 
a TV perde relevância para o público. “Es-
tamos vendo TV, sim, mas na web, no ce-
lular. A TV saiu da televisão. O fato é que a 
internet deu uma nova dimensão ao vídeo. 
O ‘Bebê’ aconteceu na web, foi para a TV 
e voltou para a web. No fundo, uma mídia 
ajuda a outra”, afirma Moliterno. Vale lem-
brar que a cultura de TV é forte no País. E 
pode-se dizer que a de vídeo online tam-
bém, já que o Brasil é um dos cinco maio-
res mercados para o YouTube no mundo.  

Da lista das dez campanhas mais vis-
tas em 2012, seis são da Africa — entre 
elas está “Great preparation”, protagoni-
zada por Anderson Silva, outro ídolo do 
MMA. As demais agências que participam 
desse ranking são Loducca com a One 
Digital, New Energy com Wunderman, 
Fbiz e DM9DDB, as duas últimas como 
as responsáveis pela adaptação e compra 

de mídia de peças criadas fora do Brasil.
Em 2011, o topo da lista coube a “Pô-

neis Malditos”, da Lew’Lara\TBWA para 
Nissan. Na época em que o ranking foi 
divulgado, o vídeo tinha alcançado 13,5 
milhões de views. E nenhuma agência 
tinha emplacado mais do que uma peça 
na lista — a Africa esteve lá com “Eduar-
do & Mônica”, feito para Vivo.

Para o YouTube, há um sinal claro de 
evolução dos vídeos publicitários. “No 
ano passado, entre os cem vídeos com 
mais views no Brasil, havia apenas cinco 
anúncios. Este ano, são 16”, revela Vivian 
Bravo, especialista de produtos de publi-
cidade do YouTube para América Latina. 
Segundo ela, outro ponto que se destaca 
na análise dos rankings 2011 e 2012 é a 
elevação da qualidade do trabalho cria-
tivo. “As agências estão mais preocupa-
das com isso. E estão buscando o que é 
relevante para quem está no YouTube. 
Há muito de entretenimento nos vídeos, 
que não significa apenas diversão. O fil-
me da Nextel, por exemplo (o sétimo da 
lista), tem um lado emotivo”, esclarece. 

Cinco segundos
Há mais uma característica na evo-

lução do vídeo publicitário brasileiro 
de um ano para cá. As agências estão 

1º “Vai amarelar ou vai de Gillette?”
Agência Africa
Anunciante Gillette (P&G)
Views 20,5 milhões

2º  “Bebê – sem papel”
Agência Africa
Anunciante Itaú
Views 15,4 milhões

3º  “Vai amarelar ou vai de Gillette – o 
retorno”

Agência Africa
Anunciante Gillette (P&G)
Views 13,5 milhões

4º  “Budweiser – Great preparation”
Agência Africa
Anunciante Budweiser
Views 11,6 milhões

5º  “Strip da Gisele”
Agência Africa
Anunciante Oral-B (P&G)
Views 10,8 milhões

6º  “Cenas inéditas da  
transformação da Xuxa”

Agências New Energy e Wunderman
Anunciante Koleston/Wella (P&G)
Views 10,7 milhões

7º  “Protagonistas da minha história”
Agências Loducca e One Digital
Anunciante Nextel
Views 10,5 milhões

8º  “Diga alô ao smartphone tela 
cheia”

Agências Goodby & Silverstein e Fbiz 
Anunciante Motorola
Views 9 milhões

9º  “Reebok Real Flex”
Agências McGarryBowen e DM9DDB 
Anunciante Reebok
Views 8 milhões

10º  “Atchim e Espirro – a volta”
Agência Africa
Anunciante Vick Vaporub (P&G)
Views 6 milhões
Fonte: YouTube Brasil. Obs: números  de views aproximados.

Confira todos os dez vídeos no site do Meio & Mensagem:  http://migre.me/cgJZw. 

Astro do MMA, Vitor Belfort é protagonista da campanha
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1539, p. 21, 10 dez. 2012.




