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Com uma boa estratégia de
comunicação e atenção às re-
gras estéticas do setor, qual-
quer pequeno e médio empre-
sário consegue otimizar a co-
municação de sua empresa
usando plataformas de vídeo
na internet. A opinião é de Bi-
biana Leite, gerente de parce-
rias do YouTube para a Améri-
ca Latina. Em entrevista con-
cedida por telefone, a executi-
va, que atua na sede do Goo-
gle na Califórnia (EUA), afir-
ma que o empreendedor brasi-
leiro que ainda não acordou
deve começar a se atentar pa-
ra o potencial da ferramenta
para seus negócios. Confira
abaixo os principais trechos
da entrevista.

● O empresário brasileiro já se
atentou para o potencial das pla-
taformas de vídeo na internet pa-
ra o seu negócio?
Acho que sim. A gente tem
diversos exemplos de canais
que conseguiram atingir uma
audiência que não está limita-
da para sua região, mas que
conseguem atingir um público
imenso. Pessoas que têm essa
iniciativa empreendedora,
com certeza, se ainda não

acordaram, é interessante co-
meçarem a pensar nisso, co-
meçarem a pensar numa estra-
tégia de vídeo para atingirem
mais gente e ampliarem seus
negócios.

● Qual o perfil de negócio com
potencial para se sobressair no
Youtube. E no sentido inverso,
quem pode se dar mal?
Eu não tenho como dizer se
existe um segmento que não
faria sucesso no YouTube.
A dica é sempre criar
uma estratégia que
suporte o crescimen-
to, não só investir
em engajamento
com a audiência
no YouTube,
mas fazer bas-
tante mídia so-
cial e partici-
par de even-
tos da indús-
tria. O con-
selho é

fazer colaborações com ou-
tros parceiros que estão no
mesmo segmento em que a
empresa está. O resultado não
é da noite para o dia. Temos
vários exemplo de canais que
demoraram meses para terem
audiência significativa.

● E o que acontece quando a em-
presa se destaca e começa a cha-
mar a atenção do YouTube?
Trabalhamos com essa pessoa

por umas seis sema-
nas, para que possam

entender como nos-
sa ferramenta

funciona. Faze-
mos follow up
por e-mail e
telefone e for-
necemos algu-
mas dicas.
Também te-
mos no Youtu-
be.com/play-

book um guia
completo com

instruções so-
bre como melho-

rar o canal, co-
mo aprender
com outros ca-
nais que hoje
são sucesso.
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‘Uma boa estratégia é essencial’

Bibiana Leite, gerente de parcerias do YouTube para a América Latina

Renato Jakitas

Alexandre Dias Generoso é do-
no de uma oficina mecânica pró-
xima ao centro de Belo Horizon-
te. Por dentro e por fora é um
negócio como todos os outros,
com direito a carros abertos,
mecânicos debruçados sobre o
capô e cheiro de graxa. Nada
que indique que ali, em 300 me-
tros quadrados sem placa de
identificação na fachada, fun-
cione uma das oficinas mais dis-
putadas da capital mineira.

Com fila de espera de quase
um mês para agendamento de
consertos, a High Torque rece-
be carros não só de clientes da
cidade, como também de São
Paulo, Rio de Janeiro e Rio Gran-
de do Sul. Gente atraída pela fa-
ma repentina que Generoso
conquistou na internet, por
meio da série de vídeos que pu-
blica semanalmente no YouTu-
be, onde dá dicas de manuten-
ção, opinião sobre marcas e até
críticas quanto ao estado de
conservação dos automóveis
de alguns clientes.

“Eu me tornei uma espécie de
subcelebridade”, afirma Gene-
roso, que na rede é Alexandre
High Torque. “Pensa bem: sou
uma oficina de pequeno porte
de BH e recebo carros até de
São Paulo”, conta ele.

O mecânico é seguido por
100 mil pessoas em seu canal de
vídeos e tem uma média de 60
mil visualizações diárias. “O
cliente chega com o carro e per-
gunta, ‘meu carro vai ser filma-
do?’. O cara está mais preocupa-
do do carro sair no vídeo do que
na própria solução do defeito”,
explica ele, que fatura R$ 70 mil
por mês com a oficina.

A história do mecânico é uma
entre diversas outras protagoni-
zadas por empresários que pas-
saram a usar as plataformas de
vídeo na internet para falar com
os clientes, mas acabaram alça-
dos ao estrelato e presencia-
ram, sem entender como e nem
explicar o porquê, a mudança
de patamar de seus negócios.

Um fenômeno que, segundo
Marcelo Pimenta, professor de
gestão de inovação no curso de
pós-graduação em marketing
digital da ESPM, é “a cara do em-
preendedorismo atual na inter-
net”. “São os novos modelos de
negócios emergentes, que mos-
tram que ganhar dinheiro, cada
vez mais, não é igual ao passa-
do”, afirma. O sucesso experi-
mentando por Generoso não
surpreende o professor. “O em-
presário não sabe no que vai
dar, mas se tem uma boa ideia e
um serviço interessante para o
público, ele tende a conquistar
uma audiência fiel no YouTube
e em outras plataformas de ví-
deo que surgirem.”

Pimenta usa como exemplo a
trajetória do casal Duca Men-
des e Carol Thomé, que há cin-
co anos lançou uma produtora
de vídeo, a Seis e Um, mas nos

últimos oito meses experimen-
tou o sucesso a partir dos ví-
deos de culinária que lançaram
despretensiosamente no You-
Tube – a ideia era mostrar aos
clientes os recursos de um novo
esquipamento que tinham aca-
bado de comprar.

“A gente começou o Cozinha
para 2 como uma brincadeira pa-
ra alguns amigos e subimos na
rede. Acabou que não só os ami-
gos dos amigos estavam comen-
tando, como gente desconheci-
da também. Foi quando enten-
demos que aquilo era legal e ti-
nha de continuar. Hoje o progra-
ma é um cartão de visitas para
nossa empresa”, afirma Carol,
que tem 1 milhão de visualiza-
ções em seu canal e fatura, por
mês, R$ 60 mil na empresa.

Outra que também ampliou
bastante suas receitas após pro-
tagonizar uma série de vídeos
virais na internet é a maquiado-
ra Alice Salazar. Um dia, a gaú-
cha resolveu lançar um blog pa-
ra passar técnicas de sua profis-
são e, como recurso extra ao tex-
to, preparou também um vídeo
com tutorial de automaquia-
gem. O resultado foi estrondo-
so. “Meus vídeos nunca tive-
ram 100, 200 visualizações, já
começaram com mil e dobra-
vam a cada dia”, lembra Alice,
que hoje tem um canal com 44
milhões de visualizações e fatu-
ra por mês R$ 20 mil dando cur-
sos aos fãs. Para capitalizar ain-
da mais essa popularidade, Ali-
ce acaba de lançar uma marca
homônima de cosméticos, assi-
nar uma linhas de roupas e lan-
çar um livro.

Assinante,
O Estadão disponibiliza novos canais 
para atendê-lo ainda melhor e com 
mais rapidez.
Com os mais novos canais de atendimento do 
Estadão, basta estar conectado para ser atendido.

Acesse o Portal do Assinante a qualquer momento do 
seu computador, tablet ou do seu celular e entre em 
contato via chat ou sms.
Portal: estadao.com.br/assinante
SMS: Envie mensagem com o número do CPF
do assinante para 26620

Começamos o
Cozinha para 2
como uma
brincadeira para
alguns amigos.
Hoje ele é o
nosso cartão de
visitas. Os
clientes nos
procuram por
causa dele

Carol Thomé,
sócia da Seis e Um

Hoje, 100% dos
que procuram

a oficina
chegam pela
internet. Eu
nem atendo
quem chega

aqui sem
agendar
horário

Alexandre
Generoso,

High Torque

Empresários capitalizam
o sucesso inesperado no
YouTube e passam a
faturar alto com seus
empreendimentos
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