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São oito anos desde que, no zoológico 
de San Diego, um rapaz se colocou à 

frente do espaço dos elefantes. Ele ajuda-
va a escrever a (ainda curta) história da 
web, ao proferir algumas frases de difícil 
audição em 20 segundos de duração no 
primeiro vídeo postado no YouTube. É 
um registro que segue ali, com modes-
tos (para os padrões atuais) 11 milhões de 
views. Hoje, o usuário cadastrado do You-
Tube tem uma home de abertura própria, 
customizada de acordo com seus gostos, 
com os últimos vídeos a que assistiu, com 
as palavras que procurou nos sistemas. É 
como ligar a TV e ela lhe mostrar os pro-
gramas de acordo com o seu interesse. 
E, mais do que isso, também mostrará os 
anúncios que casem com o per� l do in-
ternauta, de acordo com seus hábitos de 
navegação e busca entre os produtos do 
próprio Google.

O fato é que em pouco tempo a plata-
forma de vídeos do Google se transfor-
mou na maior rede global de audiovisual  
gratuito — feito que nenhuma emissora 
da já quase octogenária televisão jamais 
conseguiu. Sendo assim, tornou-se pri-
mordial para os profissionais de mídia 
entender como ela funciona e como ti-
rar o melhor proveito dessa ferramenta.

No Brasil, com o crescimento vertigi-
noso da banda larga, o canal caminha a 
passos largos para ampliar sua fatia den-
tro da verba de vídeos online — ainda pe-
quena no cômputo geral do faturamen-
to publicitário da web brasileira, liderada 
pelos mecanismos de busca. Mas, no ca-
so do YouTube, está tudo dentro de casa 
e os grandes anunciantes fazem a com-

pra conjunta do vídeo e de todos os de-
mais produtos do Google (busca por pa-
lavras, links patrocinados etc).

Divulgados em março, os dados anuais
da ComScore mostram que, em dezem-
bro de 2012, o item “sites de vídeo do 
Google” (leia-se YouTube) registrou 
quase 39 milhões de visitantes únicos 
(veja quadro), superando de longe os 
demais colocados do ranking, ainda 
que vários dos listados sejam também 
parceiros de vídeo da plataforma. Hou-
ve um crescimento no mercado brasi-
leiro de 18% na visualização de vídeos 
online, enquanto a média mundial de 
crescimento foi de 3% — cada usuário 
brasileiro viu, em média, 129 vídeos em 
2012 de acordo com o estudo, concluin-
do que o YouTube segue como o prin-
cipal destino para ver vídeos na inter-
net brasileira.

O número de unique viewers no País 
já subiu para 53 milhões, o que, segundo 
o diretor do Google no Brasil, Fábio Coe-
lho, corresponde a uma audiência maior 
do que qualquer canal de TV por assina-
tura isoladamente e também maior que a 
maioria de emissoras da TV aberta. A tí-
tulo de comparação, o mercado nacional 
de TV por assinatura, que alcança quase 
17 milhões de domicílios (de acordo com 
dados de abril da Agência Nacional de Te-
lecomunicações), atinge quase o mesmo 
número de pessoas.

Avançando um pouco mais na com-
paração entre meios diferentes, a Rede 
Globo, líder da TV aberta brasileira, tem 
alcance diário médio de 95 milhões de 
pessoas, segundo seu diretor-geral, Car-
los Henrique Schroder.

Viralização
O YouTube tem alcance superior a mui-

tas emissoras de televisão. Mas não é sim-
ples comparar as mídias, uma vez que sua 
audiência é fragmentada em milhares de 
canais, os hábitos de consumo em ambas 
são diferentes e o tempo de navegação, 
variável — no mundo, um em cada qua-
tro acessos ao YouTube já se dá via dis-
positivos móveis.

DIGITAL

Por dentro do YouTube
Como a maior plataforma de vídeos da internet vem se transformando também num hit da mídia de massa

Por EDIANEZ PARENTE

ainda é o rei dos vídeos online no Brasil
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A plataforma de vídeos do Google tem:

74,6 milhões de fãs no Facebook 

28,4 milhões de seguidores no Twitter

5,4 milhões nos círculos do Google+

Mais de um bilhão de visitantes únicos por mês

72 horas de vídeos postadas a cada minuto

70% do tráfego é de fora dos Estados Unidos

Presença em 53 países e em 61 idiomas
1 trilhão de views contabilizados em 2011, o 
equivalente a 140 views por habitante do planeta

65% de todos os seus comerciais contam o botão de “fuga”

25% dos acessos ao YouTube vêm de dispositivos móveis

1 bilhão de views/dia são via mobile

em 
números

Fabio Coelho, do Google Brasil: cobrança de audiência real, não da estimada
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Fonte: ComScore Video Matrix/dezembro de 2012
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O Google não divulga números, mas 
o mercado trabalha com uma estimativa 
em torno de R$ 2,5 bilhões de faturamen-
to da empresa com publicidade no mer-
cado nacional, em 2012. À sua platafor-
ma de vídeos, de acordo com fontes ou-
vidas pela reportagem, correspondeu no 
ano passado a uma fatia percentual ain-
da de um dígito, algo próximo a R$ 185 
milhões em vendas de publicidade. Para 
este ano, muito por conta das mudanças 
na homepage, tudo indica que a partici-
pação percentual e o montante crescerão 
de forma acentuada.

O principal executivo do Google no 
País  não fala em faturamento nem co-
menta sobre quaisquer cifras ou índices 
de participação da plataforma de vídeos 
dentro de todo o portfólio. Fábio Coelho 
também não detalha condições comer-
ciais, ao ser questionado se a platafor-
ma remunera o mercado com base na 
bonificação por volume (BV), praticada 
pelos principais veículos de comunica-
ção do País — o que inclui as emissoras 
de televisão, jornais, revistas e também 
os portais.  

“A plataforma tem um potencial de 
alcance espetacular”, diz Coelho, des-
tacando as inúmeras possibilidades de 
conversas das marcas com o público, 

com soluções de remarketing que ofe-
recem a capacidade de o usuário ser 
impactado por novas mensagens e a 
possibilidade de o anunciante entrar 
com mensagens complementares. Co-
elho fala com entusiasmo do canal de 
vídeos enquanto plataforma de mídia. 
“O brasileiro é muito audiovisual. Isso, 
ligado a todo o aspecto de interação so-
cial, propicia uma escala maravilhosa 

para que as peças tenham alta capaci-
dade de viralização”, garante. 

O vídeo “Vem para rua”, feito para a Fiat 
pela AgênciaClick Isobar e Leo Burnett Tai-
lor Made, e que rapidamente chegou a oito 
milhões de views — no fechamento desta 
reportagem, já eram quase 17 milhões de 
visua lizações da versão de 30 segundos da 
música interpretada pelo cantor Falcão, do 
grupo O Rappa —, é um dos exemplos ci-

tados por Coelho. Ele destaca ainda a ca-
pacidade de segmentar o público impac-
tado pela geografia, contexto, termos de 
interesse e toda a complementação tec-
nológica que o Google proporciona.

Outro case citado diz respeito a conteú-
do, com o canal de humor Porta dos Fun-
dos. Já são mais de 280 milhões de views 
— o canal completa um ano apenas em 
agosto. Para o comandante do Google, a 
trupe significa “o casamento perfeito da 
tecnologia com a criatividade”.

Fábio Coelho também destaca a van-
tagem para o anunciante, com a tecnolo-
gia que possibilita a cobrança pelo que foi 
efetivamente assistido pelo usuário — tra-
ta-se da ferramenta True View, que ape-
nas registra o usuário que vê o vídeo de 
publicidade até o fim; lembrando que há 
na maioria o botão de “fuga”. “O que co-
bramos é a audiência real, não a audiên-
cia estimada”, afirma. 

Para ele, quando se fala em “segun-
da tela”, na verdade a primeira é a inter-
net, sendo que a TV ficaria como “ba-
ckground noise” — ou barulho de fun-
do — nos novos hábitos de audiência. 
Coe lho cita dados do Massachusets Ins-
titute of Technology (MIT), dando conta 
que, num período de três a quatro anos, 
a audiência dos dispositivos de VOD irá 

Jogo rápido

Meio & Mensagem Especial — O YouTu-
be fala agora da Geração C. Quem é es-
te usuário?
Danielle Tiedt — É uma nova geração de 
pessoas que cresceram com a internet, 
com o poder da escolha e da interação. Es-
sa audiência é extremamente importante 
por duas razões. Primeiro, a Geração C é 
enorme e só fará crescer daqui para fren-
te. Em apenas sete anos, responderá por 
40% da população nos principais países, 
como o Brasil. Até lá, será o maior grupo 
de consumidores do mundo. Em segundo 
lugar, são eles que ditam as tendências. Es-
sa geração não vive em uma era na qual as 
marcas dizem o que é legal — eles definem 
o que é legal. São eles que dizem o que é 
popular em termos de conteúdo e cultu-
ra hoje. Estão sempre conectados, sempre 
criando e fazendo curadoria de conteúdo, 
e sempre influenciando e compartilhando 
com sua comunidade. É uma geração an-
siosa por engajar e colaborar em ambien-
tes sem mediação, nos quais autenticida-
de, talento e paixão são a moeda de troca.

M&M Especial — Como é o comportamen-
to deste público no YouTube?
Danielle — Alguns conceitos são os que 
melhor definem o comportamento da 
Geração C no YouTube. A começar pela 
criação: a Geração C é profundamente 
envolvida com vídeos online, dedicam 
tempo assistindo, criando e engajando 
com vídeos e seus criadores no YouTube. 
Anunciantes são capazes de encontrar 

essa audiência influenciadora na plata-
forma e podem se juntar a esse ambiente 
de participação criado por eles. A Gera-
ção C ajuda a espalhar memes colabo-
rando com sua criação (como por exem-
plo Harlem Shake e Call Me Maybe) e as 
marcas uniram-se a eles também. Outro 
conceito é o de comunidade: essa gera-
ção ganha credibilidade com seu círculo 
de amizades dividindo opiniões, ideias e 
comentários. A Geração C se desenvolve 
em comunidade, trocando vídeos com os 
amigos por e-mail ou redes sociais, nas 
quais ganham pontos por serem os pri-
meiros a compartilhar um vídeo popu-
lar ou trendy. São especialistas em cura-
doria e estão preocupados em encontrar 
conteúdo relevante, usando assinatu-
ras de canais para ajudá-los a adminis-
trar seu conteúdo de interesse e prefe-
rencial. Diversos criadores são também 
curadores, encontrando e apresentando 
online seus vídeos favoritos aos fãs. Tem 
ainda a questão da conexão: eles transi-
tam entre plataformas ou aparelhos 24 
horas por dia. Acessam o YouTube de 
todos os lugares e em qualquer horário 
do dia, e 91% dormem ao lado de seus 
telefones celulares.

M&M Especial — Quais os desafios que 
este público apresenta?
Danielle — Queremos que a Geração C 
pense no YouTube como um lugar pa-
ra onde querem ir todos os dias. Quere-
mos que eles encontrem a próxima le-

va de canais onde possam explorar suas 
paixões, encontrar sua tribo e se engajar 
com criadores de conteúdo. No último 
ano, passamos muito tempo formando as 
bases para a criação desse novo forma-
to de canais, de maneira que os usuários 
fossem capazes de encontrar facilmente 
seu conteúdo favorito, criando um vín-
culo com canais em vez de vídeos  espe-
cíficos. Fizemos um enorme progresso 
em todas as frentes — desde gerar me-
lhor experiência aos usuários e platafor-
ma para os criadores até unificar essa 
experiência em todos os dispositivos. E 
já está dando retorno. Redesenhar o si-
te em torno de canais e olhar para a Ge-
ração C nos levou a dar um salto em en-
gajamento, com usuários assistindo 50% 
mais vídeos do que no ano passado, to-
talizando seis bilhões de horas assistidas 
no YouTube por mês — quase uma ho-
ra por mês para cada pessoa no planeta.

M&M Especial — Que mudanças devem 
ser feitas para melhor atender aos an-
seios deste público? 
Danielle — As marcas têm uma opor-
tunidade única de explorar essa comu-
nidade no YouTube. A chave para o su-
cesso é que os publicitários pensem co-
mo criadores de conteúdo, e não como 
anunciantes. Para começar, é necessá-
rio tirar da cabeça o formato tradicional 
de 30 segundos e fazer algo que a Gera-
ção C irá gostar e compartilhar. Um óti-
mo exemplo foi a pegadinha que a Pepsi 

publicou há dois meses, na qual o pilo-
to Jeff Gordon, da Nascar, levou um ven-
dedor de carros desavisado para o test-
-drive da sua vida, assustando-o como 
qualquer um ficaria como passageiro de 
um piloto de corrida. Esse vídeo fez tan-
to sucesso que foi visto mais de 30 mi-
lhões de vezes em apenas algumas se-
manas. Qual foi o segredo da Pepsi? Eles 
pensaram em produzir um conteúdo ba-
cana que essa nova geração amaria. Os 
usuá rios não pensaram no vídeo como 
um anúncio, só acharam um ótimo con-
teúdo. Esse anúncio tinha quatro minu-
tos, algo que alguém jamais pensaria pa-
ra a TV. Outro exemplo mais recente foi 
Dove, com os esquetes “Real beleza”. Em 
apenas duas semanas, já tinha mais de 
54 milhões de visualizações.
 
M&M Especial — Quais as estratégias de 
mídia off-line do YouTube — o Google, por 
exemplo, é um dos anunciantes do inter-
valo do Superbowl na TV norte-america-
na. Há exemplos em outros países?
Danielle — Uma semana de comédia 
promovida nos Estados Unidos e no Rei-
no Unido é um ótimo exemplo — recen-
temente, veiculamos anúncios em TV 
durante os playoffs da NBA e em outras 
atrações de televisão que a Geração C 
adora. Também veiculamos em cinema 
e em mídia out-of-home, como painéis 
e pôsteres. Queremos atingir e engajar 
a Geração C, onde quer que ela esteja.

À Geração C, com carinho
A chamada Geração C (de conteúdo) é formada por um público que cresceu conectado à internet e que tem uma relação diferente das gerações anteriores 
em relação ao conteúdo. Opinar e compartilhar estão na ordem do dia deste novo usuário da web, ao qual o YouTube está bastante atento. Vice-presidente 
de marketing global da plataforma, Danielle Tiedt fala dos novos hábitos do usuário da web.

Exemplo de viralização, o vídeo “Vem pra rua”, da Fiat, já supera os 17 milhões de views
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superar a programação em tempo real.
Coelho frisa que o YouTube não é uma 

empresa de conteúdo, mas faz parte de 
uma companhia de tecnologia. Portan-
to, seu trabalho é de coexistência com 
parceiros, havendo com cada qual con-
dições comerciais específicas. Nesta li-
nha, os novos canais de vídeos por assi-
natura na plataforma, por exemplo, po-
derão vir com ou sem anúncios, segun-
do cada acordo.

 Uma das novidades recentes do You-
Tube em termos de formato de publici-
dade é o espaço no alto da home desti-
nado a um anunciante por dia. Denomi-
nada mass head, a peça gera entre 22 e 24 
milhões de impressões por dia no Brasil. 
Vivian Bravo, especialista de produtos de 
publicidade do YouTube para a Améri-
ca Latina, define a plataforma como um 
ecossistema que privilegia toda a estra-
tégia de vídeo para o anunciante. 

Foco no usuário
Segundo Vivian, as empresas procu-

ram a plataforma muito mais para fazer 
uma estratégia audiovisual do que pro-
priamente uma de mídia online, “pois 
o YouTube é toda uma plataforma, não 
se trata de uma única mídia”, esclare-
ce. Mesmo porque, uma vez ali, é para 
sempre — o material postado no site 
não segue a lógica da publicidade con-
vencional de vídeo, por tempo determi-
nado. Ou seja, trata-se de uma veicula-
ção perene.  

O trabalho da executiva é ajudar os 
clientes a desenvolverem soluções para 
a plataforma. O segredo do sucesso, diz 
ela, é sempre focar no usuário. O traba-
lho das marcas na plataforma é uma jun-
ção entre branding e performance, sen-
do difícil separar um do outro. “Às vezes, 
a linha que os separa é muito tênue. Há 
formatos em vídeo que levam para os dois 
lados, tanto para o awareness de marca 
quanto para o desempenho de vendas, 
com o diferencial do True View”, apon-
ta a executiva.

Numa média global, o YouTube veri-
fica que 30% dos internautas veem o ví-
deo comercial até o final — e a média do 
usuá rio brasileiro está bem perto disto. 
No entanto, a depender do filme, há ca-
sos com 40% de visualização “Quando 
se observa uma campanha com diferen-
cial, se o vídeo for divertido, informativo, 
há melhores resultados”, ela exemplifica.

O sistema de entrega dos anúncios se-

gue a lógica da máquina Google: os lei-
lões de palavras (ad words) são otimiza-
dos para a plataforma de vídeos. Vale lem-
brar que há também todo um suporte de 
tecnologia da informação para a criação 
dentro da empresa, o The Zoo (sim, em 
homenagem ao primeiro vídeo postado, lá 
em 2005), um departamento que funcio-
na como uma agência com soluções para 
os anunciantes, dando os plug-ins neces-
sários para possibilitar uma campanha. 

O YouTube segue em crescimento, e is-
so tem muito a ver com o foco no usuá rio. 
Flávia Verginelli, diretora de soluções de 
publicidade para o Google América La-
tina, falou, durante o evento do IAB So-
cial Media Insights (realizado em maio, 

em São Paulo), da importância de se en-
tender o consumidor, compreender suas 
vontades e investir nisso. Segundo ela, o 
social deve permear todo o produto, e tem 
de estar contemplado também na estra-
tégia de vídeo, pois a “audiência está mi-
grando e ela será compartilhada”. As dicas 
de Flávia são: pense no compartilhamen-
to; esteja sempre presente; ative seu no-
vo PDV e conquiste mais tempo na rede.

Segundo ela, propaganda criativa fun-
ciona na TV e no YouTube. “Tem de pen-
sar no compartilhamento, no like”, afirma. 
A vice-presidente de marketing do You-
Tube, Danielle Tiedt, detalha mais o novo 
usuário, a Geração C, a geração do con-
teúdo (leia entrevista na página ao lado).

“O brasileirO é muitO audiOvisual. 
issO, ligadO a tOdO O aspectO de 
interaçãO sOcial, prOpicia uma 
escala maravilhOsa para que as 
peças tenham alta capacidade de 
viralizaçãO” 

Fabio Coelho, do Google

“Me at the Zoo”, o primeiro vídeo  
postado no YouTube, em 2005
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Profissionais de mídia, São Paulo, p. 12-15, 17 jun. 2013.
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