
You, tube? 
Marcelo Coutinho mostra o impacto de sites como o YouTube na comunicação publicitária. 
 
O crescimento dos sites de comunidades e “expressão” (blogs, fotologs e videoblogs), tema 
tratado em uma coluna anterior é fruto da necessidade do ser humano em se comunicar e 
buscar identidade com seus semelhantes.A evolução tecnológica da rede (avanços de 
softwares que facilitaram a criação de sites do gênero e a disponibilidade hardware que tornou 
a banda larga mais barata) permitiu a cada internauta dar vazão a essa necessidade, que é 
atendida de forma apenas parcial pelos meios de comunicação de massa tradicionais. Essa 
combinação explica a explosão dos sites de comunidade em todo o mundo. 
 
É um fenômeno que traz novas possibilidades e ameaças para empresas e organizações de 
todos os setores da atividade econômica e social. Um exemplo é o da comunicação publicitária.  
 
Durante décadas, as empresas foram as emissoras exclusivas da comunicação sobre suas 
marcas. Somente elas tinham os recursos financeiros para comprar a audiência dos meios de 
comunicação de massa e remunerar a força intelectual necessária para estabelecer o 
“discurso” de cada marca (através de pesquisas, criação publicitária, veiculação na mídia, etc). 
 
Agora, no estágio atual da Internet, qualquer um com um mínimo de conhecimento técnico e 
muito envolvimento com um assunto pode se estabelecer como uma fonte credenciada para 
falar contra (ou a favor) de determinadas marcas, independente dos seus recursos (financeiros 
ou “sociais”) para ocupar espaço na mídia tradicional. 
 
Vejam, por exemplo, a quantidade de vídeos do YouTube.com satirizando ou enaltecendo 
diversas marcas e empresas – aliás, o YouTube é um dos sites que mais cresceu este ano na 
Internet brasileira, passando de 57 mil visitantes em dezembro de 2005 para 1,2 milhão em 
abril. 
 
O Brasil é o país aonde o YouTube alcança a segunda melhor marca em termos do percentual 
de acesso em relação ao total de Internautas residenciais (9%), atrás somente da Espanha 
(17%) 
 
O fenômeno não tem passado desapercebido entre as corporações mais “antenadas” com seu 
público. Em Miami, na semana passada, durante evento sobre o mercado Latino-Americano de 
Mídia Online, a Visa expôs um exemplo interessante (e brasileiro) sobre como as empresas 
podem usar as comunidades para “afinar” seu discurso sobre as marcas: a campanha “porque 
a vida é agora”.  
 
Segundo a vice-presidente de comunicação da Visa, “não existe nada melhor que a força das 
comunidades para gerar envolvimento do cliente com a marca”. 
 
Mas ao mesmo tempo que as comunidades são usadas para alimentar o “envolvimento” com 
as marcas, elas também podem gerar muita dor de cabeça para os anunciantes e suas 
agências.  
 
Há 10 anos, se alguém tivesse uma má experiência com uma marca, tudo o que podia fazer 
era ir ao Procon ou, com sorte, obter algum espaço na coluna de reclamações de um jornal. 
Agora, somente com uma placa de captura de vídeo, uma webcam e alguns sharewares e é 
possível não somente relatar essa experiência, como também fazer uma sátira ou crítica sobre 
a comunicação da marca ou empresa, disponível para milhares de outros consumidores. 
 
Durante os últimos 50 anos, as organizações ditavam o “discurso” sobre suas marcas e os 
consumidores apenas podiam decidir se ouviam ou não. Agora, eles estão falando de volta. O 
“discurso” deixou de ser um privilégio do anunciante. Ainda é um movimento tímido, mas seu 
impacto sobre o modelo de negócios do marketing e da propaganda será explosivo.  
 
Mais interessante ainda é imaginar o que vai acontecer na esfera do poder político. Mas este é 
um tema para a próxima coluna. 
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