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Anunciante Dermacyd 
(Sanofi-Aventis)

Criação Publicis

Mídia Publicis

O YouTube Ads Leaderboard, ranking 
das dez campanhas publicitárias mais 

vistas na plataforma de vídeos do Google, 
tem o técnico Joel Santana como estrela 
do vídeo campeão de views entre os bra-
sileiros em julho. O treinador e seu modo 
peculiar de falar inglês dão o tom do fil-
me “Donti Révi Caspa”, criado pela Afri-
ca para a marca Head & Shoulders, da 

CAMPANHAS

Joel Santana lidera 
ranking do YouTube
Filme da Head & Shoulder, criado pela Africa, encabeça  
lista de julho dos vídeos publicitários mais vistos no Brasil

Por lena castellón lcastellon@grupomm.com.br

Procter & Gamble. A peça foi vista mais 
de 15,2 milhões de vezes. A agência, por 
sua vez, emplacou mais dois trabalhos 
no ranking do mês. O top ten do YouTu-
be, que no Brasil tem a parceria de Meio 
& Mensagem, é feito exclusivamente pa-
ra campanhas — com criações nacionais 
e globais —, que envolveram compra de 
mídia no País (as agências responsáveis 

por essa área também são relacionadas).
A Procter & Gamble aparece duas vezes 

na lista de julho. Além do primeiro lugar, 
ela ocupa o sétimo posto, com filme para 
Hipoglós, também feito pela Africa. Ou-
tro destaque do top ten, concluído com 
análise de visualizações registradas até a 
virada do mês para agosto, é a presença 
forte de campanhas globais. No ranking 

de junho, havia dois vídeos internacio-
nais — um deles, para Samsung com o 
cantor Usher, foi o líder em views. Desta 
vez, metade da lista tem criação estran-
geira. As posições no YouTube Ads Lea-
derboard são determinadas por um algo-
ritmo que considera visualizações orgâ-
nicas e as promovidas pelo anunciante. 
Também considera a taxa de visualiza-
ção (quanto de um vídeo as pessoas es-
colhem ver). E são avaliadas campanhas 
que subiram no mês analisado.

Dentre os filmes brasileiros do ranking, 
tiveram mais views em julho campanhas 
feitas para Claro (peça criada pela Ro-
cker Heads, que divulga o 4G Max com 
fenômenos da web), Itaú (com “Crian-
ças e música clássica”, dentro do concei-
to #issomudaomundo, desenvolvido pe-
la Africa), e Dermacyd, marca do labo-
ratório Sanofi-Aventis (que explodiu na 
mídia social com comunicação feita pe-
la Publicis que trazia a hashtag #durmo-
semcalcinha e que teve vídeo protagoni-
zado pela apresentadora Ana Hickman).
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Anunciante LG

Criação Y&R

Mídia VML

Anunciante Adidas

Criação United State of 
Fans\TBWA

Mídia Unruly Media

Anunciante Dove 

Criação Ogilvy

Mídia Ogilvy

Anunciante Itaú

Criação Africa

Mídia Africa

Anunciante Samsung 
Imaging

Criação Cheil Worldwide

Mídia Starcom 

Anunciante Hipoglós (P&G) 

Criação Africa

Mídia Africa

Anunciante Honda Motors

Criação Wieden & Kennedy 
-Londres

Mídia Starcom

Anunciante Claro

Criação Rocker Heads

Mídia Ogilvy

Anunciante Head & Shoulders 
(P&G)

Criação Africa

Mídia Africa

Confira todos os vídeos de julho do 
YouTube Ads Leaderboard do Brasil  
neste link: http://bit.ly/14AHsfw
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3295-0650 
comercial@metrosp.com.br

3295-0650 
comercial@metrosp.com.br

O Metrô oferece uma enorme 
diversidade de formatos 
publicitários, com possibilidades 
de segmentação de público por 
linha, estação e muito mais. 
E você, já conhece todas as 
possibilidades da Mídia Metrô?

esteja no Metrô 
todos os dias. 
esteja no Metrô 
todos os dias. 

Faça como mais de 
4 milhões de usuários:
Faça como mais de 
4 milhões de usuários:

Acesse o Mídia Kit: www.metro.sp.gov.br/metro/negocios
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1572, p. 17, 12 ago. 2013.




