O Manual do Criador de Conteúdo
no YouTube para Marcas
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Introdução
Em um mundo com níveis de atenção cada vez
menores e um leque de opções cada vez maior, o
universo publicitário está passando por mudanças
signiﬁcativas. Cada vez mais, os anúncios estão se
tornando um tipo de conteúdo que as pessoas
escolhem assistir. Neste manual, traduziremos as
ferramentas e os conhecimentos desenvolvidos
por uma geração de criadores de conteúdo no
YouTube para ajudar as marcas a desenvolverem
estratégias de conteúdo que ressoarão com os
consumidores do século 21.
Por que o YouTube?
Vídeos online apresentam oportunidades que a televisão
simplesmente não oferece. O YouTube é patrocinado por
um público jovem superengajado do e ultraconectado que
anseia a comunicação de duas mãos que a plataforma
proporciona. E diferente da TV, o YouTube existe em todos
os lugares, porque é acessível através de milhões de
dispositivos móveis ao redor do mundo.
Explicaremos todos os passos que você precisa saber para
deﬁnir e implementar uma estratégia de conteúdo de
sucesso no YouTube. Vamos analisar como criar vídeos de
sucesso, como elaborar uma estratégia geral para o canal e
como promover seus vídeos através de meios pagos e não
pagos na plataforma. Por último, discutiremos como medir
seus resultados e ajustar a sua estratégia.

Ao ler este manual, lembre-se de alguns pontos:

A tecnologia está se tornando
cada vez mais pessoal
O conteúdo online ajuda as pessoas a expressarem
sentimentos e conectarem-se umas com as outras sobre
interesses compartilhados. Os usuários querem interagir
ao compartilharem, comentaram e fazerem parte das
discussões. Sua marca pode alavancar esses interesses e
discussões para forjar laços mais profundos com os
consumidores.

É tudo sobre o usuário
Os usuários agora estão no controle. Podemos chamá-los
de usuários porque eles esperam que as marcas
informem, entretenham e forneçam alguma utilidade – e
eles esperam tudo isso como, quando e onde desejarem.
Utilize os vídeos online para se fazer presente na vida dos
consumidores 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Embora ainda não temos todas as respostas, esperamos
que este manual proporcione novos insights e ajude você
a navegar este novo cenário do universo publicitário.
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Estrutura do Manual
O Manual da Marca está dividido em sete seções.
Cada seção apresenta diversas otimizações ou
estratégias para a composição de públicos
engajados no YouTube. Essas melhores práticas
foram explicadas através de estágios para ajudar
você a entender cada ponto e direcionar suas ações.

Visão Geral
Inclui:
• Estratégia: breve descrição.
• Por que funciona: raciocínio ou contexto.
• Como fazer: curta explicação sobre como implementar.
Um Guia Visual para:
• Tempo Gasto: estima quanto tempo será necessário.
• Efeito: deﬁne quais métricas serão afetadas pela otimização.
• Nível de Impacto: estima o nível de efeito que uma otimização
ou estratégia terá nas métricas deﬁnidas.
• Tipo de Otimização: estipula se a otimização ou estratégia tem
um impacto em Conscientização de Marca, Consideração,
Vendas ou Fidelidade.

Detalhes
• Proporciona contexto ou mais detalhes sobre por que essa
melhor prática especíﬁca é importante ou como implementá-la.

Exemplos
• Apresenta exemplos e/ou métodos diferentes ou variações.
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Ícones e Deﬁnições Principais
Tempo:

Mínimo
0-5 minutos

Moderado
Menos de 1 hora

Médio
Mais de uma hora

Signiﬁcativo
Um dia inteiro ou mais

Nível de Impacto:

Moderado
1 de 5

Forte
3 de 5

Signiﬁcativo
5 de 5
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Seção 1:

Marketing de Conteúdo
como Parte da sua
Estratégia de Marca
Siga nossos princípios orientadores ao desenvolver seu conteúdo no YouTube
e deﬁna como ele deve integrar a sua estratégia de marca em geral.
Antes de fazer um vídeo, crie um plano de conteúdo para garantir que o seu
conteúdo atende os objetivos da sua marca e engaja o seu público-alvo. Assim,
nossos cinco princípios orientadores ajudarão você a deﬁnir seu marketing de
conteúdo especiﬁcamente no YouTube através de algumas simples perguntas.
Índice:
Passos Essenciais para Construir o seu Plano de Conteúdo
Princípios Orientadores
Checklist

Passos Essenciais para Construir
o seu Plano de Conteúdo
Estratégia:

Impacto

Deﬁna o papel do conteúdo e do
YouTube na sua estratégia de
marca utilizando nossos princípios
orientadores antes de iniciar a sua
campanha.

Audiência
Assinantes
5 de 5

Por que funciona:
Sua estratégia estará mais propensa
ao sucesso quando elaborada,
direcionada e medida de maneira
adequada.

Efeito

Tempo Assistido
Engajamento

Tempo Gasto

Otimização
Conhecimento
de Marca

Como fazer:

Fidelidade

Identiﬁque o seu público-alvo e
os seus concorrentes, entenda
a sua marca e deﬁna o que será
considerado como sucesso.

Consideração
de Inﬂuência

Signiﬁcativo
Um dia inteiro ou mais

Vendas
Impulsionadas
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Passos Essenciais para Construir
o seu Plano de Conteúdo
Embora este Manual considere especiﬁcamente a criação de
conteúdo de marca e distribuição no YouTube, seus vídeos
para a plataforma devem ser parte de um amplo plano de
conteúdo, não limitado a vídeos ou mídias digitais. Um
plano de conteúdo permite que você deﬁna o papel que o
seu conteúdo terá na sua estratégia de marca em geral.
Mesmo levando em conta as diferentes estruturas,
tentamos resumir aqui as perguntas principais e os passos
necessários para criar a sua estratégia e plano de conteúdo
como um subconjunto da sua estratégia de marca.

Deﬁna a estratégia de conteúdo central
Primeiro, deﬁna um território de conteúdo estrategicamente
relevante e poderoso para a sua marca. Isso deve transcorrer
na intersecção entre os pontos de interesse do seu
público-alvo e a sua proposta de valor de marca. Que tipo de
conteúdo único a sua marca pode apresentar aos seus
consumidores para promover ﬁdelidade? Por exemplo, a
marca American Express oferece acesso a serviços exclusivos
para os seus usuários. Sua série de shows UNSTAGED
corrobora essa proposta com credibilidade uma vez que
oferece acesso privilegiado a eventos exclusivos com artistas
famosos e cenograﬁa de grandes diretores de cinema para
consumidores apaixonados por música.
Dependendo da sua identidade de marca, você encontrará
maneiras diferentes de aumentar o interesse do seu público
e fazer com que eles se importem com o seu conteúdo.
Identiﬁcamos três maneiras principais para agregar valor:
INSPIRAR o público com histórias emocionais e relacionáveis;
EDUCAR o público com informações úteis; ou ENTRETER o
público ao surpreendê-los, fazendo-os rir ou ao compartilhar
conteúdo espetacular. Escolher como você pretende engajar
o seu público-alvo ajudará você a deﬁnir sua mensagem
principal e tom de voz.
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Passos Essenciais para Construir
o seu Plano de Conteúdo
Identidade e Posicionamento de Marca
• Quais são as propostas de valor exclusivas
da sua marca?
• Quais benefícios diferenciados a sua marca
ou produto oferece aos seus consumidores?

Foco nos Interesses e Paixões do Consumidor
• Quais são os interesses e as paixões principais
do seu público-alvo no dia a dia?

Existe um ponto de interesse do consumidor para qual
a sua marca pode oferecer conteúdo único e valioso?
Estratégia de Conteúdo de Marca: Território
• Que valor a sua marca vai agregar aos consumidores?

INSPIRAR

EDUCAR

ENTRETER

Estratégia de Conteúdo de Marca: Mensagem Principal e Tom
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Passos Essenciais para Construir
a sua Estratégia de Conteúdo
Deﬁna a estratégia de criação de conteúdo
Ao deﬁnir a sua estratégia de criação de conteúdo, decida
primeiro como gerar o conteúdo e depois como estruturá-lo.
Para a geração de conteúdo, uma marca pode escolher entre
três possibilidades: uma criação própria da marca, uma criação
em colaboração ou a curadoria de conteúdo existente.
Em termos de criação, propomos a composição de três tipos
complementares de conteúdo na seguinte estrutura: conteúdo
higiênico, conteúdo central e conteúdo heroico.
• Conteúdo Higiênico: o que o seu público está ativamente

buscando em relação a sua marca ou indústria? O que pode servir
como a sua programação - relevante 365 dias por ano e sempre
disponível – de conteúdo PULL? Ex.: tutoriais sobre produtos,
conteúdo do tipo ‘como fazer’, atendimento ao consumidor, etc.

• Conteúdo Central: conteúdo que você desenvolve regularmente

para oferecer uma perspectiva atualizada sobre os interesses do seu
público-alvo. (Ex.: conteúdo verticalizado sobre uma linha de
produtos.) Esse conteúdo é geralmente fragmentado ao longo do ano.

Estratégia de Conteúdo de Marca: Território e Mensagem Principal
• Qual será a estratégia primária para gerar o seu conteúdo?
• Você tem a participação necessária para criar o próprio conteúdo?
• Você precisa colaborar com outros parceiros ou pode depender de
conteúdo gerado pelos usuários?

Estratégia de Criação de Conteúdo: CRIAÇÃO, COLABORAÇÃO ou CURADORIA
• Quais diferentes tipos de conteúdo devem ser desenvolvidos?
• Como o plano de conteúdo deve ser estruturado?

Estratégia de Criação de Conteúdo:
CONTEÚDO HIGIÊNICO, CENTRAL e HEROICO

Heroico

Central
Higiênico
Conteúdo do tipo pull
sempre disponível e
elaborado para o seu
público-alvo

Conteúdo do tipo push
agendado regularmente,
elaborado para o seu
público em prospecção

Eventos do tipo
tent-pole em grande
escala ou momentos
‘heroicos’ elaborados
para gerar ampla
conscientização

• Conteúdo Heroico: que conteúdo do tipo PUSH você quer

oferecer para um grande e amplo público-alvo? O que seria o seu
‘momento Super Bowl’? Uma marca pode ter alguns momentos
heroicos durante o ano, como eventos de lançamento de produto
ou tent-poles (carros-chefes de programação) da indústria.

Para mais detalhes sobre conteúdo higiênico, central e heroico,
conﬁra a Seção 3 deste manual na página 31.
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Passos Essenciais para Construir
a sua Estratégia de Conteúdo
Deﬁna a estratégia de criação de conteúdo
Agora é hora de deﬁnir como distribuir e ativar o conteúdo
para os consumidores.
Estratégia de Conteúdo de Marca: Território e Mensagem Principal

2. Entregue: um calendário editorial ajudará você a garantir
a presença consistente da sua marca ao longo do ano e a alinhar
a programação de conteúdo com a sua agenda de marketing.
Considere um calendário de três níveis que inclui:
• Conteúdo higiênico permanente;

Estratégia de Criação de Conteúdo:

• Conteúdo central alinhado com campanhas direcionadas de
marketing, fragmentadas ao longo do ano; e

• CRIAÇÃO, COLABORAÇÃO ou CURADORIA
• Deﬁna o conteúdo HIGIÊNICO, CENTRAL e HEROICO

• Conteúdo heroico que corresponde ao maiores eventos
do tipo tent-pole durante o ano.

Estratégia de Distribuição de Conteúdo de Marca
• Onde o conteúdo será armazenado?
• Como devemos distribuir e ativar o nosso conteúdo?

Armazenar

Entregar

Ativar

1. Armazene: você precisará de um local central para armazenar
e organizar o seu conteúdo para garantir que o mesmo
permaneça acessível ao seu público em qualquer momento e em
qualquer lugar. Considere a utilização de um canal no YouTube
conectado às suas outras propriedades como um centro de
conteúdo. Para mais detalhes, conﬁra a seção “Experiência com o
Canal” na página 59.

3. Ative: devido a abundância de conteúdo no YouTube, é
fundamental não só produzir ótimo conteúdo, como também
garantir que o mesmo atinja seu público-alvo com uma boa
estratégia de ativação e promoção. A estratégia de ativação certa
depende do tipo de conteúdo. O conteúdo heroico deve ser
ativado através de uma grande campanha promocional em
diversos canais. O conteúdo central requer um tipo de ativação
mais direcionada. Conﬁra as seções “Escolha a Promoção Certa
para Cada Tipo de Conteúdo” na página 73 e “Amplie Seu
Conteúdo com Mídias Sociais” na página 78.
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Princípios Orientadores
Você sabe como atingir o seu público, mas precisa traduzir
a sua abordagem para que ela funcione no YouTube. Esses
cinco princípios orientadores ajudarão você a compreender
melhor o comportamento do seu público na plataforma, para
que você possa fazer vídeos excelentes que ressoem com o
seu consumidor.

1. Saiba qual problema você está tentando resolver
Deﬁna os objetivos prioritários da sua marca no YouTube.
Qual papel você quer que os seus vídeos desempenhem
no universo publicitário?
Gerando conscientização
• Os usuários lembrarão e reconhecerão a minha marca,
produto ou serviço depois de terem assistido meu vídeo?
Inﬂuenciando consideração
• Os usuários considerarão adquirir o meu produto ou
serviço depois de terem assistido meu vídeo?
Impulsionando vendas online e oﬄine
• Os usuários estarão mais propensos a acessarem meu site/loja
ou a comprarem o meu produto depois de terem assistido
meu vídeo?
Aumentando ﬁdelidade
• Os usuários estarão mais propensos a recomendarem a minha
marca, produto ou serviço depois de terem assistido meu vídeo?

2. Saiba quem você está tentando alcançar
Você conhece o seu público e alvo demográﬁco; agora, você
precisa investigar exatamente como eles se comportam no
YouTube. Quais vídeos eles assistem? O quão ativos eles são
nas redes sociais? Como eles utilizam seus dispositivos móveis?
O Google tem diversas ferramentas para ajudar você a
pesquisar e compreender o seu publico ainda melhor, incluindo:
• Quadro de Tendências no YouTube (veja o que o seu alvo
demográﬁco está assistindo).
• Nosso Planeta Móvel (entenda o comportamento móvel do
seu alvo demográﬁco).
• Google.com/think (tendências de consumidores, insights
publicitários e pesquisas da indústria).

3. Conheça a sua marca no YouTube
O que a sua marca representa para o seu alvo demográﬁco
no YouTube? O que eles sabem sobre a sua marca? Eles
sabem o que você faz ou produz? A ferramenta YouTube
Analytics pode ajudar você a perceber como o seu conteúdo
está ressoando atualmente (ou não) com o seu público-alvo.
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Princípios Orientadores
4. Conheça seus concorrentes
Tire um momento para analisar o que os seus maiores
concorrentes estão fazendo com seu conteúdo de vídeo online.
Acesse seus canais no YouTube e descubra o que resultou em
bom desempenho para eles – veja o que eles estão fazendo por
todo ecossistema digital. O que eles estão fazendo com
sucesso? Onde estão as oportunidades para a sua marca?

Dica
Busque por palavras-chave no YouTube relacionadas aos seus
produtos ou serviços. Quais vídeos estão mais associados a sua
categoria? Os seus concorrentes estão presentes nos primeiros
resultados?

5. Considere o que é o sucesso
Agora que você está no caminho certo para fazer ótimos vídeos
de marca, como você está pensando sobre o sucesso? O
sucesso é sobre visualizações? Engajamento do usuário?
Imagine que você produziu o vídeo criativo ou canal de
marca dos seus sonhos. Qual seria o título da matéria
anunciando o seu tremendo sucesso? Tente escrever este título
em uma ou duas sentenças.
Uma vez que você determinar o que é o sucesso, você precisará
acompanhar as métricas relacionadas antes, durante e depois
do lançamento do vídeo para ver se ele gerou a algum efeito.
Conﬁra a seção sobre “Mensuração” na página 91 para ver
exemplos de métricas principais.
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Marketing de Conteúdo como
Parte da sua Estratégia de Marca
Checklist:

Utilize os passos e perguntas principais discutidas nessa seção para elaborar o seu
plano de conteúdo como um subconjunto da sua estratégia de marca.
Priorize os seus objetivos de marca: conscientização, consideração, vendas online
e oﬄine ou ﬁdelidade.

Incorpore detalhes relacionados à personalidade do público no vídeo para o seu alvo
demográﬁco no YouTube. O que eles assistem? Do que eles gostam?

Pesquise seus concorrentes: quais oportunidades eles estão perdendo no YouTube?
Decida o que é o sucesso: o que você quer alcançar com essa campanha de vídeo?
Estabeleça as métricas certas para os seus esforços.
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Seção 2:

10 Fundamentos para Criar
Conteúdo que as Pessoas Amam
Desenvolva uma estratégia criativa que aumentará o seu público
e os engajará no longo prazo.
Um conceito criativo de sucesso pode ter um impacto enorme sobre um canal. Vídeos
convincentes podem trazer novos espectadores, introduzi-los ao restante do seu
conteúdo e construir uma ﬁel comunidade de fãs. Embora nenhum jogo de regras
governa a criação de conteúdo no YouTube, dez fundamentos principais surgiram
como as diretrizes mais importantes para uma estratégia criativa de sucesso.
Índice:
10 Fundamentos de uma Estratégia Criativa no YouTube:
1
2
3
4

Conteúdo Compartilhável
Colaboração
Tópicos Detectáveis
Acessibilidade

5
6
7
8

9 Conteúdo Interativo
Consistência
10 Autenticidade
Foco
Sustentabilidade
Conversa com os Espectadores

Checklist
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Os 10 Fundamentos de uma
Estratégia Criativa no YouTube
Estratégia:

Como fazer:

Aborde o seu conteúdo como um
criador do YouTube o faria e tire
proveito das abordagens mais
aplicadas nos maiores canais da
plataforma. Foque em compreender
como ser compartilhável,
detectável, acessível, consistente,
focado, autêntico, conversacional,
interativo, colaborativo e
ﬁnalmente, sustentável.

Pergunte a si mesmo como você
pode incluir qualquer um desses
fundamentos na sua estratégia
criativa ao considerar novas ideias.

Por que funciona:
O YouTube é uma plataforma única.
Entender como construir, fornecer e
engajar o seu público gera mais
espectadores ﬁeis. Você não precisa
utilizar cada um dos dez fundamentos
nesta seção, mas você precisa descobrir
quais direcionarão o público para você.
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1 Conteúdo Compartilhável
Com o aumento de plataformas de mídias sociais, o
compartilhamento se tornou uma das maneiras mais
importantes de encontrar e desenvolver um público-alvo.
Embora você não possa garantir que um vídeo se
tornará viral, você pode torná-lo mais compartilhável
ao aplicar algumas táticas comprovadas.

Identiﬁcando um assunto-tendência
• Mantenha-se sempre conectado ao YouTube e ﬁque
em cima de termos de busca populares.
• Quais palavras os espectadores usam para descrever
o seu vídeo quando o compartilham?

Conecte através da emoção
• Espectadores estão mais propensos a compartilharem
um vídeo que induz uma forte resposta emocional.
Faça vídeos que induzem risadas ou sentimentos de
carinho, animação ou nostalgia.

Apele aos valores do seu público
As pessoas normalmente compartilham conteúdo porque
sentem que o mesmo transmite algo sobre as próprias
crenças. O compartilhamento de conteúdo engraçado faz eles
se sentirem engraçados; o compartilhamento de conteúdo
informativo faz eles se sentirem cultos; e o compartilhamento
de conteúdo especíﬁco faz eles se sentirem antenados com as
últimas novidades. Nunca deixe de considerar: o que o seu
vídeo vai dizer sobre as pessoas que o compartilharem?

Crie séries contínuas com potencial de sucesso
Vídeos virais e séries recorrentes NÃO são mutuamente
exclusivas. Muitos dos melhores criadores de conteúdo no
YouTube lançam séries onde cada episódio goza de
compartilhamento e atividade viral. Normalmente, um dos
vídeos fará sucesso para depois agregar um público
gigantesco à série inteira.

Dica
Pode ser difícil prever quando um vídeo fará sucesso, então,
otimize todos os vídeos ao falar para os espectadores como e
por que assinar o seu canal. Precisa de ideias? Conﬁra a seção
“Otimize Seu Conteúdo” na página 41.
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1 Conteúdo Compartilhável

> Dollar Shave Club: Humor

> Hot Wheels Record Jump: Espetáculo
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2 Colaboração
O público que você está buscando já existe no YouTube –
você só precisa encontrá-lo. Um método eﬁciente?
Colabore com criadores consagrados no YouTube que já
atingem o seu alvo demográﬁco.

Por que colaborar?
• Faz sentido criativo. Se um criador já está interessado no seu
produto, uma colaboração autêntica é o próximo passo lógico.
• Beneﬁcia ambas as partes. Se você pode agregar valor a um
criador que eles não conseguiriam de nenhuma outra pessoa,
eles também são beneﬁciados.
• Colaboração gera espectadores. Cada canal pode acessar
outros públicos e encontrar novos fãs. E o público de um
criador do YouTube entende a plataforma – como assinar,
comentar e engajar.

Melhores práticas
• Seja original. YouTubers são naturalmente céticos sobre
publicidade tradicional. Pense em formas inteligentes
(e transparentes) de envolver um criador com a sua marca.

Identiﬁque colaboradores em potencial
• Pesquise criadores do YouTube populares que compartilham
o seu público-alvo.
• Busque entre blogs e sites de mídia social por outros que
podem disseminar o seu canal. (Sites de ranking social como
Open Slate e Technorati podem ajudar você a descobrir com
quem você se sobrepõe.)

Lembre-se: YouTubers são marcas também
Personalidades do YouTube passaram muito tempo constituindo
seu público e fazem de tudo para proteger este relacionamento.
Nenhuma colaboração deve ser:
• Um apoio pago dos seus produtos:
• Um processo criativo de mão única.
Seja atencioso sobre as pessoas com quem você decidir
colaborar e comunique-se claramente durante todo o processo.

• Seja autêntico. Se o público não acreditar que a colaboração
é autêntica, ninguém ganha. Considere abordar questões e
preocupações desde o início.

19

2 Colaboração

> O2GuruTV & Danisnotonﬁre e
AmazingPhil/O2GuruTV

> Daily Grace e Shane Dawson/dailygrace

> Wheezy Waiter & Vsauce falam
sobre Vidcon/wheezynews
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3 Tópicos Detectáveis
Seja detectável
O YouTube é uma das plataformas de busca mais utilizadas no
mundo. As pessoas enchem o site procurando por vídeos sobre
todos os tipos de assunto. Esses usuários podem não
necessariamente buscar pelo seu vídeo, mas eles o encontrarão
quando o mesmo surgir através do site.

O que faz do seu conteúdo detectável?
• Vídeos sobre tópicos muito procurados surgem nos resultados
de busca.
• Alguns termos de busca são populares há anos. Vídeos que
abordam essas buscas terão maior prazo de validade no YouTube.

Melhores práticas para detectabilidade
• Faça vídeos sobre eventos em tendência. Seu conteúdo surgirá
com o tráﬁco súbito sobre aquele assunto.
• Crie vídeos atemporais que serão buscados ao longo do tempo,
como vídeos do tipo ‘como fazer’.
• Lembre-se que o algoritmo não consegue assistir vídeos,
portanto, otimize os metadados por completo, incluindo títulos,
tags e descrições. (Conﬁra a seção “Otimize Seu Conteúdo” na
página 41.)

> Sesame Street’s “Share It Maybe” video
capitalizes on a trending event.

Dica
Utilize o Google.com/trends para encontrar qual tipo de conteúdo
o seu público está buscando. Isso agregará informações à sua
estratégia de conteúdo.
Utilize o Quadro de Tendências no YouTube para identiﬁcar vídeos
populares que o seu público está assistindo.
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4 Acessibilidade
Você sabe que terminou o seu trabalho quando todos os
episódios do seu programa podem ser inteiramente
aproveitados por um usuário de primeira viagem. Em
outras palavras, seus vídeos não deveriam isolar novos
usuários que os acessarem por acaso.
Lembre-se, uma porcentagem signiﬁcativa do seu público
descobrirá o seu vídeo através de um feed social, um resultado
de busca ou posicionamento de vídeo relacionado. Isso signiﬁca
que eles não terão nenhum contexto sobre o material.
Até uma série consistente pode ser estruturada para que cada
vídeo permaneça em destaque de maneira independente e
acessível para novos usuários.

Melhores práticas para alcançar acessibilidade

> Cada episódio da série BMW Launch Films pode
ser assistido de maneira independente, mesmo se
você não tiver visto os episódios anteriores.

• Sempre considere o novo usuário ao escrever e produzir
conteúdo. Um novo usuário entenderia imediatamente
o assunto do vídeo?
• Elimine o contexto se necessário, mas não mencione vídeos
que o usuário provavelmente nunca assistiu.
• Se você publica conteúdo em série, inclua breves recapitulações
no início dos episódios para atualizar os novos usuários.
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5 Consistência
Por que ser consistente?
• Consistência obriga o seu público a retornar diversas vezes
para assistir o que eles gostam e o que já estão familiarizados.
• Consistência aumenta a ﬁdelidade dos fãs.
• Consistência deixa o seu público confortável.
• Consistência ajuda o seu público a desenvolver um sentimento
de expectativa.

A maioria dos criadores de conteúdo no YouTube concordam
que consistência é fundamental para fazer sucesso no site,
mas consistência pode ter diversos signiﬁcados.

Melhores práticas para permanecer consistente
• Desenvolva ideias de vídeos que podem ser expressadas em
diversos episódios.

O que signiﬁca consistência?

• Crie um formato estruturado que não obrigará você a reinventar
todos os vídeos.

• Formato consistente: institua um programa ou série
recorrente que pode ser repetida várias vezes.

• Faça o upload com base em uma programação e nunca perca
um dia.

• Programação consistente: faça o upload de um vídeo no
seu canal em um dia especíﬁco e nunca perca essa data.

• Tenha certeza de que os seus vídeos apresentam um ponto
de vista claro que reﬂete a sua marca.

• Elementos consistentes: repita aspectos de um programa
da mesma maneira (como introduções e outros) ou revisite
certos segmentos em cada episódio.
• Perspectiva consistente: apresente uma perspectiva clara
e conﬁante que seja aparente em todos os vídeos,
independente de quão diferentes eles são entre si.

Dica
Se você conseguir fazer o upload com base em uma programação
consistente, comunique essa informação ao seu público para que
eles saibam quando procurar por um novo vídeo. Conﬁra a seção
“Programe Seu Conteúdo” na página 31 para aprender como.
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5 Consistência

Consistência de formato/Rokenbok
> Aeroporto Rokenbok

Consistência de programação/RhettandLink2

Consistência de elementos/PBSideachannel

Consistência de perspectiva/Vice

> Por que amamos zumbis?

> O Show Mítico: Episódio 4

> As Mulheres Guerreiras de Asgarda (documentário)
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6 Foco
Quanto mais você conseguir identiﬁcar o grupo que você está
tentando atingir, melhor será a resposta sobre o seu conteúdo.
Determine se você está procurando atingir um grupo mais
amplo ou um nicho de público. Nichos de públicos podem
incluir pessoas que são extremamente apaixonadas por certos
assuntos, como Minecraft, arte de unhas ou coleção de
brinquedos.

Melhores práticas para atingir o seu público-alvo
• Estude conteúdo similar ao seu e tente determinar qual alvo
demográﬁco está interagindo com ele.
• Analise qualquer conteúdo seu já existente (em qualquer
plataforma) e determine quem está respondendo a ele.

Atingindo um público amplo/Vsauce

> E se todo mundo PULASSE de uma só vez?

• Desenvolva todos os elementos do seu conteúdo para
reﬂetir quem você gostaria de atingir.
Dica
Utilize o Google Analytics para acompanhar quais dos seus vídeos
geram interesse do seu público-alvo. Conﬁra a seção “Mensuração”
na página 91 para saber mais.

Atingindo um nicho de público/Puma

> Futebol PUMA: Usain Bolt corre com Sergio Agüero
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7 Sustentabilidade
Plano de longo prazo
Se você desenvolveu um formato consistente para os seus
vídeos, ótimo. Agora é hora de garantir que você consegue
sustentar esse formato. Dê uma boa olhada em todos os
elementos de produção – da locação aos atores ao orçamento
geral – e determine se você conseguirá manter o projeto no
longo prazo.

Por que focar em sustentabilidade?
Porque sustentabilidade ajudará você a atender o seu público
de maneira consistente no longo prazo.

Melhor práticas para ser sustentável

> Jamie Oliver

• Planeje seu conceito criativo de maneira cuidadosa.
O projeto tem longevidade?
• Implemente formatos recorrentes e uma programação
previsível.
• Tenha certeza de que você tem recursos internos ou da
agência para apoiar esse esforço no longo prazo.

> Vogue: do Armário Vogue
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8 Conversa com os Espectadores
Parte do que faz do YouTube uma plataforma notável é que
você pode conversar com os seus fãs em tempo real. Eles
podem informar instantaneamente o que você está fazendo
certo e o que está dando errado.

Por que fazer conteúdo conversacional?
Seus fãs querem sentir como se estivessem ajudando a moldar
a sua marca. Dê a eles aquela rara chance de conectar com a
sua marca ao proporcionar oportunidades de feedback, ou
melhor ainda, envolvê-los com o seu conteúdo.

Melhores práticas para conversar com espectadores
• Faça uma conexão emocional. A psicologia cognitiva mostra
que as pessoas estão mais propensas a lembrarem algo que
causou uma forte resposta emocional.

> My Damn Channel

• Sempre peça por feedback. Diga aos usuários que seus
comentários importam e que você está ouvindo.
• Responda os comentários dos usuários, tanto em vídeo
(quando possível) quanto em mídias sociais.

> Criador da Máquina Separadora de Oreo #1:
o físico David Neevel
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9 Conteúdo Interativo
Enquanto ser conversacional com os seus usuários pode
ajudar a gerar ﬁdelidade, os canais no YouTube podem
levar o nível de engajamento ainda mais longe.
A interação do usuário pode variar. Você pode
compartilhar perguntas e feedback dos usuários nos seus
vídeos, ou incorporar o conteúdo deles no seu canal de
marca. Em alguns casos, você pode até deixar os usuários
ditarem o próprio conteúdo.

Por que engajar o seu público?
• Ao engajar o seu público, você pode ajudá-los a desenvolver
um sentimento de propriedade e conexão com o programa.
• O público pode ter ideias e sugestões interessantes.

> As baladas customizadas do Barclays tornam
os Tweets das pessoas em músicas/Bespokeoﬀers

Melhores práticas para engajar o público
• Dê aos usuários uma gama de opções sobre como participar.
Eles podem simplesmente dar sugestões ou – ainda mais
ambicioso – ajudar o canal a fazer os seus vídeos.

> A GoPro utiliza vídeos dos usuários/gopro
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10 Autenticidade
Na era digital, os usuários anseiam por conexões pessoais
e querem saber mais sobre o que faz de você especial.
Diga a eles por que você faz o que faz: compartilhe os
valores centrais da sua marca, anos de serviço e
dedicação em atendê-los.

Por que fazer conteúdo autêntico?
Autenticidade ajuda os usuários a se sentirem conectados com
a sua marca. Crie conteúdo que parece realmente inspirador e
você tornará usuários passivos em fãs ﬁeis para a vida toda.

Melhores práticas para ser autêntico
• Chame experts do assunto ou proﬁssionais da indústria para
agregar credibilidade à sua mensagem.
• Apresente histórias reais de fãs para tornar a sua mensagem
relacionável.

> Doces do Dias de Bruxas que deram errado/Crest

• Considere contar a história da sua marca em um vídeo especial
ou trailer de canal. Lembre aos fãs que a sua marca veio de origens
humildes ou compartilhe fatos que poucos sabem sobre ela.

Tente ser sempre autêntico
• Os usuários conseguem identiﬁcar quando estão assistindo
alguém que é realmente apaixonado pelo seu trabalho ou
falando sobre algo que realmente amam. Pergunte a si mesmo
se essa paixão está aparente em cada um dos seus vídeos.
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10 Fundamentos para Criar
Conteúdo que as Pessoas Amam
Checklist:

Checklist de coisas para considerar. Descubra quais estratégias funcionam para a sua marca.

Desenvolva formatos de programas que são altamente compartilháveis.
Colabore com outros canais no YouTube para encontrar novos espectadores.
Converse com o seu público! As pessoas tendem a assinar com base nos indivíduos,
não nas marcas.
Faça cada vídeo compreensível para um usuário de primeira viagem, mesmo
se for parte de uma série.
Desenvolva um tom, formato e programação consistentes.
Ofereça ao seu público maneiras únicas de participar com o conteúdo.
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Seção 3:

Programe Seu Conteúdo
Desenvolva uma estratégia de programação e componha sua agenda de conteúdo
para o ano.
Agora é hora de mapear sua estratégia geral do canal. Como decidir qual vídeo
lançar em certos momentos? Primeiro, você precisa comunicar o que o seu canal
representa. Depois, você precisa mapear os diferentes tipos de vídeos em potencial
e os melhores momentos para lançá-los.
Índice:
Desenvolva uma Estratégia de Programação
Checklist
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Desenvolva uma Estratégia
de Programação
Estratégia:

Impacto

Organize o seu conteúdo em uma
de três categorias – higiênico,
central ou heroico – e crie uma
programação.

Por que funciona:
Uma programação consistente e
previsível incentiva os usuários a
retornarem ao seu canal para
conferirem novidades.

Audiência
Assinantes
4 de 5

Tempo Assistido
Engajamento

Tempo Gasto

Otimização
Conhecimento
de Marca

Como fazer:
Adote pelo menos uma estratégia
para aumentar detectabilidade,
engajamento e crescimento de
acordo com o desenvolvimento do
seu canal.

Efeito

Consideração
de Inﬂuência
Signiﬁcativo
Um dia inteiro ou mais

Aumento
de Fidelidade
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Desenvolva uma Estratégia
de Programação
“Programação” signiﬁca criar uma experiência de
visualização coesiva por todo o seu canal; cada vídeo
deve fazer parte da visão geral do canal. A programação
inclui tanto atividades de pré-produção quanto de
produção: que tipo de conteúdo produzir, além de
como publicá-lo e compartilhá-lo.
Sua estratégia de programação deve ser articulada com base
em três diferentes tipos de conteúdo: higiênico, central e
heroico, onde cada categoria requer um tipo diferente de
ativação.
Nas próximas páginas, vamos rever cada tipo de conteúdo
com mais detalhes.
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Desenvolva uma Estratégia
de Programação
Conteúdo Higiênico

Melhores práticas de conteúdo higiênico

Você sabe quem você quer alcançar. Mas para trazer os usuários
para o seu canal, você precisa captar sua intenção – ou seja,
entender o que eles estão buscando quando acessam o
YouTube. Utilize insights de busca para encontrar as buscas mais
frequentes (ou “perguntas”). Quais perguntas a sua marca pode
responder com credibilidade?

• Utilize as Tendências Google ou do YouTube para determinar
buscas/perguntas de grande volume na sua categoria-alvo.

Comece a fazer vídeos que rapidamente e claramente
respondem à essas perguntas. Esses vídeos são chamados de
conteúdo “higiênico”.
“Conteúdo higiênico” incorpora os vídeos básicos e sempre
disponíveis no seu canal. Eles podem incluir tutoriais que
respondem às perguntas mais populares no seu segmento de
conteúdo.

• Crie um vídeo higiênico que claramente aborda uma busca
especíﬁca de grande volume.
• Estabeleça por que a marca deveria responder aquela pergunta,
mas mantenha o argumento de vendas no mínimo.
• Inclua sequências de branding e apresentação se necessário,
mas apenas mais tarde no vídeo.
• Uma vez que você respondeu à pergunta, inclua um convite
para assinar o canal. Dê uma boa razão: “Criamos vídeos deste
tipo toda semana.”.

Dica
As marcas deveriam ter pelo menos oito peças de conteúdo
higiênico no lançamento para impulsionar a detectabilidade
do canal.
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Desenvolva uma Estratégia
de Programação
Você captou a intenção dos seus usuários e agora está
respondendo às suas perguntas. Mas como fazer com
que um usuário de primeiro acesso retorne? É hora de
direcionar os usuários para o seu conteúdo central.

Conteúdo Central
“Conteúdo central” é conteúdo regular e programado que
apresenta razões para assinar um canal e retornar
frequentemente. Séries em episódios e formatadas são as
que melhor funcionam como conteúdo central.

Melhores práticas de conteúdo central
• Crie uma voz editorial com estilo forte e distinto.
• Considere incluir uma personalidade única e identiﬁcável
para aparecer em todo seu conteúdo.
• Mantenha uma linguagem visual consistente.
• Comunique uma programação de lançamentos regulares
na arte do canal, descrição e/ou calls to action dos seus vídeos.
(Conﬁra a seção “Otimize Seu Conteúdo” na página 41.)
Episódios semanais funcionam melhor.
• Desenvolva uma estratégia de promoção ativa que inclui mídias
sociais, promoções cruzadas e incentivos para os assinantes
compartilharem o conteúdo.
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Desenvolva uma Estratégia
de Programação
Agora que você começou a motivar um público ﬁel que
assina o seu canal e volta para conferir o que você está
fazendo, você está pronto para pensar sobre aumentar
o volume com conteúdo heroico.

Conteúdo Heroico
“Conteúdo heroico” refere-se a grandes eventos do tipo
tent-pole (carros-chefes de programação) desenvolvidos para
proporcionar uma mudança gigante no crescimento do seu
público. Conteúdo heroico pode ser um evento de streaming ao
vivo, um vídeo viral, um Google+ Hangout com alguém
ultrafamoso, uma promoção cruzada com um inﬂuenciador do
YouTube ou até mesmo um anúncio customizado para a
plataforma. O conteúdo heroico pode ser centralizado em um
grande evento cultural como o Dia das Bruxas ou o Super Bowl,
ou pode até ser um evento importante instigado por você.

Melhores práticas de conteúdo heroico
• Identiﬁque eventos tent-pole que são relevantes para
o seu público.
• Desenvolva um calendário de programação que inclui todos
os vídeos que você vai criar ou fazer a curadoria para o evento.
• Mantenha-se à frente do buzz
– Utilize a ferramenta “Explore” no Google.com/trends para
avaliar o nível de interesse inicial e sustentado pelo o evento.
– Publique vídeos auxiliares ao seu conteúdo heroico diversas
vezes antes do evento. O “pré-buzz” anterior ao evento é tão
importante quanto (ou até mais importante que) o evento
em si.
– Entre em contato com blogs com antecedência com o seu
conteúdo heroico.

Dica
Já que conteúdo heroico normalmente requer um grande
investimento, desenvolva uma estratégia consistente de conteúdo
higiênico e central primeiro para desenvolver a audiência do
seu canal.
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Desenvolva uma Estratégia
de Programação
Promova o seu canal
Agora que os espectadores encontraram os seus vídeos
higiênicos, centrais ou heroicos, qual será o próximo passo?
Umas das melhores maneiras de tornar usuários de acesso
único em fãs ﬁdelizados é convidá-los a assinar o seu canal.

• Pergunte a si mesmo: As pessoas compartilhariam isso nas
mídias sociais? Isso daria uma boa manchete de jornal? Você
consegue imaginar o seu público pagando por este conteúdo?
• Solicite a participação do seu público no evento. Eles podem
desenvolver o vídeo? Estrelar nele? Votar nele? Torne o seu
público em disseminadores que promoverão o conteúdo
antes do lançamento.
• Utilize publicidade oﬄine, posts em mídias sociais e o apoio
de inﬂuenciadores. Flashes solitários de atividade funcionam
menos do que estratégias promocionais planejadas que
agregam ao longo do tempo.

• Comunique que cada vídeo é parte de um canal e inclua um
call to action em todos os vídeos para assinar o seu canal. Veja,
por exemplo, como você pode usar anotações para dizer aos
usuários para assinarem o seu canal na seção “Anotações” na
página 51.
• Destaque o conteúdo, séries, programação e ofertas do
seu canal.
• Desenvolva o branding, gráﬁcos e apresentação do seu canal
para transmitir o seu tema.
Dica
Veja o exemplo de calendário de programação na página 33 para
desenvolver ideias sobre como espaçar e integrar o lançamento
de conteúdo higiênico, central e heroico durante o ano.
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Desenvolva uma Estratégia
de Programação
O que aprender com a Samsung

Exemplos: Como tipos de conteúdo correspondem a objetivos de marketing.

Conteúdo Higiênico: Buscas de Grande Volume
> Aumenta detectabilidade

Conteúdo Heroico: Conteúdo Tent-Pole

> Estende o alcance/impacto

Conteúdo Central: Séries em Episódios
> Melhora frequência
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Amostra de Plano e
Agenda de Programação

CONTEÚDO
HYGIENE CONTENT
HIGIÊNICO

CONTEÚDO
HUB CONTENT
CENTRAL

CONTEÚDO
HERO CONTENT
HEROICO

Estrutura
One brand’s
de Estratégia
contentde
strategy
Conteúdo
framework
de Uma Marca

ATIVAÇÃO DE EVENTO

ATIVAÇÃO DE CONCURSO

SÉRIE DE ESPORTES

ENTREVISTAS MUSICAIS & BASTIDORES

CAMPANHA DE ANÚNCIO

EDITORIAIS DE PRODUTO

PROMOÇÃO

ATIVAÇÃO DE EVENTO AO VIVO

SÉRIE DE ESPORTES

ENTREVISTAS MUSICAIS & BASTIDORES

CAMPANHA DE ANÚNCIO

CAMPANHA DE ANÚNCIO

PERGUNTAS SOBRE O PRODUTO, DEMONSTRAÇÕES E RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS

A MARCA: MÍDIAS SOCIAIS E ATIVIDADE NO CANAL
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Programe Seu Conteúdo
Checklist:

Capte a intenção de todo o seu público-alvo: o que eles estão procurando no YouTube?
Crie conteúdo higiênico que responda à essas perguntas de forma útil e clara.
Crie episódios recorrentes, ou conteúdo central, para induzir os usuários a voltarem
para assistir mais.
Identiﬁque eventos do tipo tent-pole para o seu público e programe conteúdo heroico
em torno deles ao longo do ano.
Crie um calendário do canal para mapear a sua estratégia de conteúdo durante o ano.
Promova o seu canal em todos os seus vídeos e incentive os usuários a assinarem.
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Seção 4:

Otimize Seu Conteúdo
Otimize seus vídeos e o seu canal para garantir que você atinja e mantenha o seu público.
A criação de ótimo conteúdo é essencial para fazer sucesso no YouTube, mas é apenas
metade do caminho. O YouTube é um lugar gigante com muito conteúdo disponível para
os usuários. Uma estratégia de otimização de sucesso ajudará você a se beneﬁciar por
completo de todas as funcionalidades da plataforma e evitar erros de execução.
Índice:
Metadados
Miniaturas
Anotações
Playlists
Experiência com o Canal
Checklist
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Metadados
Estratégia:

Impacto

Escreva títulos, tags e descrições
otimizadas para o seu conteúdo.

Efeito
Tráﬁco de Busca
Audiência

Por que funciona:
Os metadados ajudam o YouTube
a indexar seu conteúdo. Isso é
fundamental para gerar
visualizações com base em
buscas e vídeos sugeridos.

5 de 5

Tempo Gasto

Otimização
Conscientização
de Marca

Como fazer:
Utilize palavras-chave e formatação
otimizada quando escrever
metadados para os seus vídeos.

Índice de Cliques

Fidelidade

Mínimo
5 minutos

Consideração
de Inﬂuência
Vendas
Impulsionadas
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Metadados
O YouTube é a segunda maior plataforma de busca no
mundo e utiliza metadados – o título, tags e descrição do
seu vídeo – para indexar seu vídeo corretamente. Para
maximizar a sua presença em buscas, promoções, vídeos
sugeridos e apresentação de anúncios, tenha certeza de
que os seus metadados foram otimizados. Isso inclui
títulos, descrições e tags.

Título
Crie um título convincente – ele é a manchete do seu vídeo. Se
o seu vídeo aparecesse através de uma busca, você clicaria nele?
• Sempre represente o seu conteúdo com precisão.
• Ofereça palavras-chave primeiro, branding no ﬁnal.

Título convincente

> Quanta ciência você consegue abranger em 6 segundos.

• Para conteúdo em série, insira o número do episódio no
ﬁnal do título.
• Atualize o título dos vídeos para que eles continuem gerando
visualizações.
Dica
Evite títulos que enganam os usuários a clicarem no vídeo. Isso
causará desistências nos primeiros segundos e terá um impacto
negativo no tempo assistido do seu vídeo.
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Metadados
Descrição

Uma descrição de vídeo pode:

Apenas as primeiras sentenças da sua descrição aparecerão
nos resultados de busca ou acima da dobra da página de
visualização – então faça-as valer a pena! Siga um modelo para
todas as suas descrições de vídeo para gerar consistência.

• Incluir a agenda de lançamentos do seu canal.

Uma descrição de vídeo deveria:
• Descrever o vídeo com precisão em uma ou duas frases
concisas.
• Descrever e incluir o link da página do seu canal.
• Incentivar os usuários a assinarem o seu canal (e incluir
o link de assinatura).

• Incluir links de timecodes em vídeos de conteúdo longo.
• Incluir um tagline de palavras-chave recorrentes. O tagline
de palavras-chave é um grupo de frases que descrevem o
seu canal. Elas devem incluir diversas palavras-chave
impulsionadas por buscas. A repetição desse tagline na
descrição dos episódios informará os usuários de primeiro
acesso sobre o seu canal.
Lembrete: Lembre-se de que a utilização de metadados enganosos
nos seus vídeos é uma violação dos Termos e Condições do YouTube.

• Incluir o link de outros episódios ou vídeos relacionados
e playlists.
Dica
Embora você possa querer incluir links para fora do site no seu
conteúdo, lembre-se que isso pode afetar o tempo assistido
do vídeo. Vídeos com tempos assistidos mais baixos aparecem
depois nos resultados de busca.
O novo recurso “padrões de metadados” do YouTube permite
que você crie modelos para os seus metadados e garante que
textos ou links importantes sejam sempre incluídos quando você
ﬁzer o upload de um vídeo.
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Metadados
Tags

Recursos de metadados e inspiração

Tags são palavras-chave descritivas que ajudarão as pessoas a
encontrarem os seus vídeos. Crie um conjunto de tags padrão
para o seu canal que pode ser aplicado em qualquer vídeo que
você publicar (ex.: direção, animação, comédia, “Vídeos
Engraçados”, “Vídeos de Animais de Estimação”, etc.).
• Inclua uma combinação de tags gerais e especíﬁcos.
• Utilize tags o suﬁciente para descrever o vídeo de maneira
detalhada e precisa.

Gerador de Palavras-Chave/Ferramenta de Direcionamento
de Vídeos do YouTube
youtube.com/keyword_tool
Tópicos em Tendência no YouTube
youtube.com/videos
Tendências Google
google.com/trends

• Atualize os tags de vídeos catalogados quando uma nova
tendência de busca surgir.
• Formate os tags de maneira adequada para garantir a
indexação correta do seu vídeo.
• Inclua palavras-chave do seu título nos tags do seu vídeo.
• Organize os tags em ordem de relevância ao vídeo e tente
utilizar o limite de 120 caracteres.
Dica
Atualize os metadados em vídeos antigos se os títulos, tags ou
descrições não estiverem otimizadas. Isso pode aumentar o
número de visualizações se o vídeo foi a público há muito tempo.
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Metadados
Exemplos:

Títulos informativos com palavras-chave primeiro
> Lego Star Wars

Intitulando séries
> GoPro
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Metadados
Exemplos:

Descrição detalhada com links relevantes
> Chevy

Descrição detalhada com links relevantes
> TheCreatorsProject (Intel & Vice)
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Miniaturas
Estratégia:

Impacto

Crie miniaturas customizadas e de
alta qualidade para os seus vídeos
que representam o conteúdo e são
consistentes com a sua identidade
de marca.

Efeito
Tráﬁco de Busca
Audiência

2 de 5

Índice de Cliques

Por que funciona:
As miniaturas atuam como
minipôsteres de marketing para
os seus vídeos – elas atraem usuários
para o seu conteúdo e fazem com que
eles cliquem para assistir.

Tempo Gasto

Conscientização
de Marca
Fidelidade

Como fazer:
Desenvolva e faça o upload de
miniaturas customizadas para vídeos
novos. Atualize as miniaturas de
vídeos arquivados.

Otimização

Moderado
menos de uma hora

Consideração
de Inﬂuência
Vendas
Impulsionadas
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Miniaturas
Orientações Visuais
• Utilize estímulos visuais (cores, imagens, formas e
personalidades) consistentes com a sua marca.
• Imagem clara, em foco e de alta resolução (mínimo de
640px x 360px, aspecto padrão de 16:9).
• Imagem brilhante e de alto contraste.
• Enquadramento focado no rosto.
Miniaturas aparecem em diversos tamanhos e formatos por toda
a plataforma e além dela. Escolha uma imagem forte e vibrante
que chame atenção independente do tamanho.

• Imagens visualmente intrigantes.
• Imagens bem enquadradas e de boa composição.
• Primeiro plano destacado do fundo.

Orientações Gerais

• Ótima visualização em tamanhos grandes e pequenos.

• Ao gravar um vídeo, grave cenas que darão ótimas
miniaturas.

• Represente o conteúdo com precisão.

• Sempre faça o upload de miniaturas customizadas com
o arquivo de vídeo.
• Tenha certeza de que a miniatura não é explícita.
• Considere a legibilidade da sua miniatura em diversos
tamanhos. As miniaturas mudam de tamanho de acordo
com o posicionamento do YouTube e dispositivo.

Dica
Faça o upload de miniaturas em alta resolução para que elas
sempre apareçam nítidas e claras quando os usuários as
visualizarem.
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Miniaturas
Exemplos:
Miniaturas claras e de alta qualidade

> HotWheels

> Vogue

> GoPro

> BMW
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Anotações
Estratégia:

Impacto

Utilize anotações nos seus
vídeos para aumentar o número
de visualizações, engajamento
e assinantes

Por que funciona:
As anotações são exclusivas do
YouTube. Elas direcionam usuários
para mais conteúdo, aumentam
a atividade de comunidades
nos seus vídeos e atraem novos
assinantes.

Audiência
Assinantes
3 de 5

Tempo Assistido
Engajamento

Tempo Gasto

Otimização
Conscientização
de Marca

Como fazer:
Inclua anotações relevantes e úteis
em todos os seus vídeos depois
do upload. Utilize anotações em
vídeos arquivados para direcionar
o tráﬁco para novas inciativas ou
conteúdo.

Efeito

Fidelidade
Moderado
menos de uma hora

Consideração
de Inﬂuência
Vendas
Impulsionadas
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Anotações
Anotações são sobreposições clicáveis que você inclui nos
seus vídeos do YouTube. Você pode usar as anotações
em uma enorme variedade de formatos – marcas e parceiros
estão sempre pensando em utilizações novas e inovadoras.

Melhores práticas de Anotações

Anotações são uma ótima maneira de incentivar seus usuários
a engajarem com o seu vídeo e tomarem ações signiﬁcativas
como resultado. A chave é criar uma experiência com as
anotações que seja conversacional e interativa.

• Não obstrua o conteúdo. Não bombardeie o usuário.
Isso pode gerar uma sensação de “spam”.

Casos de Utilização de Anotações
• Link de Assinatura Direta: faça uma anotação para a página
de “conﬁrmação de assinatura” para facilitar o processo de
assinatura dos usuários no seu canal.
• Navegação: destaque o seu último vídeo, crie um índice
para vídeos mais longos ou incentive os usuários a
participarem de uma experiência de playlist sequencial
(ex.: “Clique aqui para o próximo vídeo nesta série.”).

• Evite anotações no topo do enquadramento. É aqui que
o seu título aparecerá se for incorporado.

• Quando adequado, faça com que as anotações abram uma
nova janela quando clicadas. Mas tome cuidado! Não tire os
usuários de um vídeo muito cedo.
• Anotações no ﬁnal de um vídeo devem abrir na mesma janela.
Dica
Meça os efeitos das suas anotações através da ferramenta
YouTube Analytics com o relatório de “Anotações”.

• Impulsione engajamento com calls to action:
convide os usuários a curtirem, comentarem ou
responderem perguntas. Complemente os calls to action
roteirizados no vídeo com as anotações em texto.
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Anotações
Anotações em Destaque

Anotações da Programação InVideo

A maioria das anotações são autoexplicativas. Anotações em
destaque chamam atenção porque elas permitem que os
criadores sutilmente criem áreas clicáveis dentro dos vídeos.
O texto aparece somente quando o usuário passa o mouse
por cima do conteúdo; um contorno claro aparece quando o
cursor do usuário não está acessando o conteúdo. Isso é uma
ótima maneira de incluir anotações discretas, porém clicáveis.

Diferente de anotações normais, a Programação InVideo permite
que você promova tanto o seu canal quanto qualquer um dos seus
vídeos no YouTube por todos os seus uploads. Como a Programação
InVideo funciona:
• Ao promover os vídeos, a ferramenta aplica a miniatura como
anotação. Vídeos com miniaturas otimizadas desempenham melhor.
• A Programação InVideo permite que você faça o upload de uma
imagem customizada, quadrada e transparente para promover
o seu canal. Usuários não assinantes que passarem o mouse em
cima da imagem do canal podem seguir com a assinatura sem
interromper o vídeo.
• A Programação de Anotações InVideo é visualizável em
dispositivos móveis.
•
•

> GE: Anotação em Destaque: cartela ﬁnal
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Anotações
Exemplos:

Anotando para mais vídeos
> Land Rover

Vídeo em destaque na Programação InVideo
> GE

Programação InVideo no Canal
> Lego
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Playlists
Estratégia:
Criar e administrar playlists para
organizar seus vídeos e proporcionar
uma experiência de vídeo
mais extensa.

Por que funciona:

As playlists facilitam a experiência
de relaxar e assistir diversos vídeos
com o mínimo esforço do usuário.
As playlists também podem aumentar
o tempo assistido.

Impacto

Audiência
Tempo Assistido
4 de 5

Tempo gasto

Engajamento

Otimização
Conscientização
de Marca

Como fazer:
Crie playlists para diferentes conjuntos
de vídeos. Otimize os metadados das
playlists e direcione os usuários através
de anotações e links. Publique playlists
como posts do seu canal no feed.

Efeito

Fidelidade

moderado
menos de uma hora

Consideração
de Inﬂuência
Vendas
Impulsionadas
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Playlists
Melhores práticas de Playlists
• Escolha uma ótima miniatura para a sua playlist . Torne-a
um destaque!
• Se uma playlist precisa de contexto, faça o upload de um curto
e animado vídeo de introdução ou vídeos intersticiais com um
apresentador. Crie uma playlist hospedada.

Playlists permitem que você colecione, organize e publique
diversos vídeos em conjunto. Isso aumenta o tempo assistido
e cria outro ativo que aparecerá nos resultados de busca
e na lista de Vídeos Sugeridos. Você pode criar playlists utilizando
seus próprios vídeos, outros vídeos ou uma combinação de ambos.

Casos de Utilização de Playlists
• Agrupe um conjunto de vídeos que você quer que os usuários
aproveitem em uma única seção ou ordem especíﬁca.
• Organize os vídeos em torno de um tema ou evento tent-pole.
• Separe diversos programas em playlists e publique no seu canal.
• Combine seus vídeos mais visualizados com novos uploads.
• Faça a curadoria de bons vídeos propagadores de marcas
(críticas, depoimentos, conteúdo higiênico, etc.) criados pela
sua comunidade.

• Faça com que os metadados trabalhem para você. Um bom título,
tags e descrição ajudarão as pessoas a encontrarem a sua playlist.
(Veja “Metadados”.)
• Utilize as Observações da Playlist para escrever ressalvas
conversacionais sobre vídeos individuais.
• Utilize mensagens no vídeo, anotações, cartelas ﬁnais e links para
mandar os usuários para uma playlist.
• Apresente sua playlist na página do seu canal ao criar uma
nova “seção”.

Dica
Para adicionar o link de um vídeo ao modo de reprodução
automática de uma playlist, clique no botão “Compartilhar”
e copie e cole aquele URL. O link do vídeo abrirá toda a playlist.
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Playlists
Exemplos:

Página de reprodução de playlist

> Covergirl
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Playlists
Exemplos:

Playlist com base em curadoria de vídeos publicados em outros canais
> Biscoito Oreo
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Experiência com o Canal
Estratégia:
Crie uma experiência coerente com
o canal para gerar ainda mais público
e tornar usuários não assinantes
em fãs assinantes.

Por que funciona:
Uma estratégia de canal eﬁciente
comunica o que o seu canal representa
e dá aos usuários uma boa razão para
voltar. Uma página de canal bem
organizada e metadados detalhados
tornarão o seu canal um destino mais
rico tanto para usuários atuais quanto
em potencial.

Impacto

Audiência
Assinantes
4 de 5

Tempo gasto

Tempo Assistido
Engajamento

Otimização
Conscientização
de Marca

Como fazer:
Utilize os vídeos para promover seu
canal e use os recursos da plataforma
para entregar uma excelente
experiência de canal.

Efeito

Fidelidade

moderado
menos de uma hora

Consideração
de Inﬂuência
Vendas
Impulsionadas
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Experiência com o Canal
Seu canal é a cara da sua marca no YouTube. O canal permite
que você colecione e organize todos os seus vídeos em um
só lugar. Diversos recursos de customização ajudarão você
a garantir que está entregando a melhor experiência para
os seus usuários, enquanto faz da sua marca ainda mais
detectável no YouTube.

Otimize o seu canal e a sua marca por todo
o YouTube

Descrição do canal

• As primeiras palavras da sua descrição do canal aparecem
frequentemente por todo o site, portanto, destaque os seus
conceitos de marca mais importantes logo no início.
• Inclua sua agenda de uploads, especiﬁcamente se você publica
diversos tipos de conteúdo ou séries.

Arte do canal

Diversos recursos do canal seguirão os seus vídeos por
todo o site do YouTube e nos dispositivos. Tenha certeza
de que eles representam a personalidade da sua marca
de maneira eﬁciente.

• A arte é o branding primário do seu canal em todos os
dispositivos. Crie uma arte customizada e visualmente
interessante. Imagens exageradas não desempenham bem,
portanto mantenha a arte simples.

Nome do canal

• Inclua links de sites e de mídias sociais na aba intitulada
“Sobre”. Inclua esses links na arte do seu canal para fazer
uma ponte entre a sua presença no YouTube o restante
da sua marca na web.

Ícone do canal

• Conﬁra o aspecto do seu canal através de buscas, canais
relacionados e a página de pesquisa de canais. O seu ícone,
nome e arte do canal representam bem a sua marca para
fãs em potencial?

• Escolha um nome curto e memorável para o seu canal,
que esteja de acordo com a sua identidade de marca.
Esse nome aparecerá por todo o YouTube, então tenha
certeza de é a melhor representação da sua marca.
• Faça o upload de uma imagem quadrada de alta
resolução para ser utilizada como ícone do seu canal
por todo o YouTube. Essa imagem aparecerá ao lado
de todos os seus vídeos na página de visualização.
(Na maioria dos casos, você pode usar o logo da sua marca.)

Dica
Associe o seu site oﬁcial ao seu canal no YouTube.
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Experiência com o Canal
Otimizando para fãs assinantes
O que assistir depois
• Usuários assinantes veem recomendações personalizadas
de “O que assistir depois” com base em históricos
de visualização.
• Promova um vídeo com Programação In-Video para fazer
com que o mesmo apareça primeiro nas recomendações
de “O que assistir depois”.
Atividade recente
• Seus posts mais recentes aparecerão no feed da página
do seu canal, especiﬁcamente no feed de atividades recentes
e na aba de atividades.
• Mantenha seu feed ativo com uploads, vídeos curtidos
e posts do canal. Isso dará aos fãs outro motivo para voltar
regularmente.
Dica
A sua seção superior aparecerá mais frequentemente nos
dispositivos. Tenha certeza de que ela prenderá a atenção
dos usuários.

Otimizando para usuários não assinantes
No modo Navegação, usuários assinantes e não assinantes
veem diferentes versões da página do seu canal. A visualização
de não assinantes é a sua primeira oportunidade para
convencer fãs em potencial a assinarem o seu canal.
Trailer do canal
• Habilite o trailer do canal para usuários não assinantes.
Esse vídeo reproduzirá automaticamente, então diga aos
novos visitantes o que o seu canal representa e por que
eles deveriam assinar.
• Mantenha seu trailer curto, mas tenha certeza de pedir
que os usuários assinem ao canal!
• Mostre, não conte. Dê aos fãs em potencial um gostinho
do seu melhor conteúdo.
Seções
• As seções organizam os vídeos, playlists e canais na página
de Navegação do seu canal. Usuários assinantes
e não assinantes veem todas as seções.
• As seções podem dividir o seu conteúdo por gênero, tema,
programa ou qualquer outro critério. Organização eﬁciente
ajudará o seu público a encontrar o conteúdo mais relevante
para eles.
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Experiência com o Canal
Ganhe assinantes ao promover o seu canal
Uma vez que você otimizou o seu canal para novos usuários,
é hora de utilizar as ferramentas do YouTube para trazer novos
usuários para o seu canal.
Programação In-Video – Promoção do Canal
• Habilite o recurso Promoção do Canal na Programação
In-Video para incluir o ícone do seu canal por toda a sua
biblioteca de vídeos.
Anotações e Calls to Action
• Utilize cartelas ﬁnais ou outras anotações clicáveis para
direcionar os usuários para a página do seu canal.
• Calls to Action vocalizados, assim como anotações ou links
de descrição do vídeo podem ajudar a aumentar o índice
de cliques.
Link com o Google+
• Inclua o link entre o seu canal no YouTube e a sua página
Google+ para ampliar o alcance social dos seus vídeos,
aumentar a detectabilidade do seu conteúdo e oferecer
uma experiência Google ainda mais uniforme. O Google+
também deve habilitar novos recursos para a melhor
administração do seu canal no YouTube. Conﬁra a seção
“Amplie o seu Conteúdo com Mídias Sociais” na página 78.

Canais Relacionados
• Canais Relacionados são canais promovidos e popularizados
pelo YouTube que aparecem na página do seu canal.
As recomendações são feitas com base nos canais
similares ao seu.
• Tenha certeza de habilitar o recurso Canais Relacionados.
O recurso desabilitado não permitirá que o seu canal seja
promovido em outros canais.
Canais em Destaque
• Canais em Destaque são canais que você escolhe promover
na página do seu canal. Por exemplo, destaque outros canais
no portfolio da sua marca.
• Se você está promovendo um número alto de canais, alterne
entre a lista utilizando o recurso de “reprodução aleatória”
(ou “shuﬄe”). Isso certiﬁcará a visibilidade de todos os
seus canais.
Aprenda como agregar assinantes usando o tipo de promoção
paga na seção “Torne os Espectadores em Assinantes”
na página 75.
Dica
Tenha certeza de que o seu ícone não atua como uma distração
dos vídeos ou aparece sobre anotações existentes.
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Experiência com o Canal
Exemplos:

Descrição do Canal
> TRX

Modo Trailer do Canal
> VICE

Channel Trailer Module
> GlamourMag
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Otimize Seu Conteúdo
Checklist:

Otimize seus metadados! Faça com que os seus títulos, tags e descrições de vídeo
trabalhem para você.
Crie miniaturas visualmente interessantes para tornar o clique nos seus vídeos
realmente irresistível.
Inclua algumas anotações bem posicionadas nos seus vídeos. Convide assinantes
e direcione os usuários para outros vídeos, mas não os sobrecarregue.
Utilize playlists para agrupar vídeos similares no seu canal e ofereça uma experiência
de visualização de alta curadoria, além de relaxante.
Tenha certeza de que o seu canal, descrição e ícone estão otimizados para
detectabilidade por todo o YouTube.
Considere destacar canais que a sua marca apoia na página do seu canal. Essa é uma
ótima oportunidade para ﬁrmar uma promoção cruzada com criadores do YouTube.
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Seção 5:

Promova Seu Conteúdo
Através de Mídia Paga
Alavanque publicidade paga em formato de vídeo para apresentar o seu conteúdo
para o público certo.
A chave para o sucesso no YouTube não é só a produção de ótimos vídeos
relevantes, mas também a segurança de que o seu público-alvo assistirá
esses vídeos. Nessa seção, apresentaremos orientações sobre estratégias
custo-eﬁcientes para ajudar você a extrair o máximo de visualizações pagas
e orgânicas, além de garantir a promoção eﬁcaz do seu conteúdo no YouTube.
Índice:
Estimule Mídia Ganha (ou Orgânica) Através de Mídia Paga
Escolha o Formato Certo de Anúncio em Vídeo
Otimize Seu Vídeo para Promoção Paga
Otimize Sua Campanha de Anúncio
Escolha a Promoção Certa para Cada Tipo de Conteúdo
Torne os Espectadores em Assinantes
Meça o Seu Sucesso
Checklist

Importante Notar: Todas as estratégias
apresentadas aqui requerem que você
pague pela sua própria publicidade.
Para começar a trabalhar com promoções
pagas, entre em contato o seu representante
de vendas no Google.
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Estimule Mídia Ganha (ou Orgânica)
Através de Mídia Paga
Estratégia:

Impacto

Utilize mídia paga para acelerar
os seus esforços de constituição
de público e promover a
detectabilidade do seu conteúdo.

Por que funciona:
A promoção dos seus vídeos permite
que você conecte com públicos que
não teriam encontrado o seu canal
de outra maneira. A promoção de
vídeos pode acelerar visualizações
e compartilhar o seu conteúdo.

Efeito
Aumento de tráﬁco
de busca
Visualizações, Cliques
e Assinaturas

5 de 5

Tempo gasto

Otimização

Como fazer:

Conscientização
de Marca

Alavanque mídia paga para encontrar
o público certo para o seu conteúdo
e estimular mídia orgânica.

Fidelidade
Moderado
menos de uma hora
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Estimule Mídia Ganha (ou Orgânica)
Através de Mídia Paga
Dado a abundância de vídeos na web, é arriscado assumir
que o seu conteúdo será organicamente descoberto por
um grande público. É fundamental desenvolver um plano
concreto para promover o seu conteúdo e garantir que ele
seja visto pelo seu público-alvo.
A viralidade desempenha um papel central na constituição
do seu público no YouTube, mas a não ser você já tenha
milhões assinantes, você precisará “semear” o seu
conteúdo quando o lançar. De fato, quando as marcas não
têm uma base de assinantes existente ou seguidores
sociais engajados, várias utilizam de publicidade paga no
YouTube para estimular compartilhamento e acelerar a
formação de público.
CANAL
PROPRIETÁRIO
In
fo
rm
ai
no
Pr
op
va
çã
or
o,
cio
cr
na
iaç
ap
ão
lat
af
or
m
a

ca
ar
m
a
a
ar
a
ep
m
m
or
u
f
l
a
t
vo

a
a
pl
on
lsi
aa
pu
n
io
Im
rc
o
op
Pr

MÍDIA PAGA

Aponta para onde expandir
Impulsiona volume

A plataforma do YouTube permite que você otimize o seu
investimento em mídia paga ao ativar o círculo virtuoso que
faz o link entre Mídia Própria (seu conteúdo em vídeo), Mídia
Paga (publicidade em vídeo paga) e Mídia Orgânica
(visualização “grátis” obtida quando as pessoas
compartilham os anúncios em vídeo).
Um grande benefício de anunciar no YouTube? Impacto
orgânico.
Nos últimos seis meses, vimos mais de 6.000 campanhas
gerarem pelo menos uma visualização orgânica como
resultado de cada duas visualizações pagas. E sabemos
que o público do YouTube não é tímido sobre o
compartilhamento de conteúdo de marcas: três em cada
quatro usuários do YouTube concordam que: “Se existe
uma marca que eu amo, eu falo para todo mundo sobre ela.”
Inclusive, centenas de campanhas geram mais de duas
visualizações orgânicas por visualização paga.

MÍDIA GANHA
(ORGÂNICA)
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Escolha o Formato Certo
de Anúncio em Vídeo
Você quer que os seus vídeos alcancem o público mais
interessado no seu conteúdo e, portanto, mais propenso
a compartilhá-lo.
É por isso que o YouTube criou um novo tipo de
publicidade em vídeo chamado TrueView, o primeiro
formato de anúncio onde os usuários escolhem se
querem ou não assistir ao conteúdo. (É também
chamado de “publicidade avançável”, porque os usuários
podem pular os anúncios depois dos primeiros cinco
segundos.)

Skip Ad
“Se você eliminar a ideia de emboscar
a atenção das pessoas ao enﬁar vídeos
goela abaixo e, ao invés disso, pedir que
elas assistam através de um convite,
você consegue compartilhar uma ideia.”
Chris Anderson, TED

Esse formato de anúncio garante que você pague por
publicidade apenas quando um usuário assiste ao
anúncio. O formato também garante que os usuários
prestem mais atenção ao seu anúncio porque eles
ativamente escolheram assisti-lo.
Quando você tiver um novo vídeo, considere
transformá-lo em um anúncio que será promovido
através de uma campanha TrueView. Isso é uma ótima
maneira de alcançar públicos que organicamente não
procurariam pela sua marca, mas que poderiam ser
instigados a explorar o seu canal depois de terem
assistido um vídeo interessante.
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Escolha o Formato Certo
de Anúncio em Vídeo
O Formato de Anúncio TrueView oferece três diferentes tipos
de posicionamento para alcançar o seu público de interesse.
Em cada posicionamento, você paga apenas por
“visualizações reais”.
TrueView em modo streaming
Anúncios em modo streaming são reproduzidos antes
do início de um vídeo no YouTube. Os usuários assistem
cinco segundos do seu vídeo e têm a opção de continuarem
assistindo ou pularem o anúncio. Você paga um "custo por
visualização" se eles escolherem assistir pelo menos
30 segundos do seu anúncio.

Dica
Para começar a trabalhar com anúncios TrueView, entre em
contato com o seu representante no Google ou faça o upload
de um vídeo no YouTube, crie uma conta de AdWords no site
adwords.google.com, crie uma nova “campanha de vídeo online”,
deﬁna um orçamento e siga as melhoras práticas apresentadas
neste manual.
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Escolha o Formato Certo
de Anúncio em Vídeo
TrueView em display
Anúncios em display aparecem como miniaturas e texto nas
páginas de visualização do YouTube (no painel do lado direito
de vídeos sugeridos e recomendados) e na Rede Google Display.

TrueView por Busca
Com anúncios por busca, seu vídeo aparece em uma seção
de promoção especial nas páginas de resultados de busca
por vídeos no YouTube, além dos resultados em vídeo do Google.

Você paga um “custo por visualização” apenas quando um
usuário clica no seu anúncio e começa a assistir ao seu vídeo.
Anúncios em display permitem que você alcance o seu público
através de sites diferentes. Eles podem ser particularmente
uteis para um novo conceito criativo que você deseja disseminar.

Você paga apenas quando um usuário escolhe assistir
ao seu vídeo. Utilize o anúncio por busca quando você quiser
disseminar qualquer vídeo através de resultados de busca por
uma pergunta de alta frequência.

Dica
Precisa de ajuda para montar a sua campanha? Procure pela
playlist “Dominando AdWords para Vídeos” no YouTube.
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Otimize Seu Vídeo para
Promoção Paga
• Faça os primeiros cinco segundos valerem a pena.
Depois disso, o usuário pode pular o seu anúncio.
Convença-os a ﬁcarem!
• Mantenha o vídeo curto. Grave de 30-60 segundos.
• Mostre aos usuários o que você representa. Inclua
clipes do seu conteúdo e crie o anúncio no mesmo estilo
do conteúdo no seu canal.
• Utilize Calls to Action. Diga aos usuários exatamente
ao que você quer que eles façam depois de assistir
ao seu anúncio: assinar, engajar ou assistir mais.
Antes de você começar a pagar para promover os seus vídeos,
tenha certeza de que eles estão otimizados para publicidade
online. Aqui vão algumas dicas para criar anúncios interessantes
em vídeo que tiram proveito do ecossistema online.

• Dê tempo aos usuários para tomarem ação.
Os últimos 10 segundos ou mais do seu vídeo devem dar
aos usuários tempo para clicar. Crie um Call to Action
estático na cartela ﬁnal.
• Dê ao seu anúncio um título de verdade.
Títulos de anúncios são visíveis para o usuário, portanto não
os chamem de “anúncio”. Use esse espaço para otimizar o seu
Call to Action e pense em um título como “assine o meu canal”.
• Faça o upload de uma miniatura interessante.
Utilize miniaturas claras, interessantes e criativas para instigar
os usuários a clicarem no seu anúncio.
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Otimize Sua Campanha de Anúncio
Embora cada campanha seja única, essas melhores práticas
podem ajudar você a alavancar mídia paga para estimular
mídia orgânica da maneira mais custo-eﬁciente.
Quais são as melhoras táticas de campanha para
promover novos vídeos?
Comece a sua campanha de mídia paga com uma campanha
“monstra” TrueView que alcança um grande público-alvo nos
primeiros três a cinco dias do upload do seu último vídeo.
Já que você não paga nada se um usuário decidir pular
o seu anúncio TrueView, existe pouco risco ﬁnanceiro.
Essa abordagem permite que você promova seu conteúdo
para um amplo público em potencial e ajuda o vídeo a surgir
na busca automática, o que gerará visualizações orgânicas.
Depois, mude para uma abordagem mais direcionada.
Utilize ferramentas de remarketing para alcançar usuários
que já acessaram o seu canal e continue ganhando novas
visualizações a um custo otimizado.

Como uma marca deve focar em públicos especíﬁcos
através do TrueView?
• Foco através de tópicos e categorias de interesse
Seu público tem interesse em certos assuntos? O foco através
de tópicos permite que você apresente o seu anúncio em
canais de tópicos especíﬁcos. De maneira similar, foco através
de categorias de interesse permite que você apresente seu
anúncio apenas para usuários com interesses especíﬁcos.
Se, por exemplo, você vende utensílios de cozinha, você pode
focar em usuários do YouTube que assistem vídeos de culinária.
• Utilize o remarketing de vídeos para focar em pessoas
que demonstraram interesse na sua marca ou conteúdo.
Você pode apresentar anúncios para usuários que
visualizaram, curtiram ou comentaram nos seus vídeos
ou acessaram o seu site. O recurso de combinações
customizadas do AdWords permite que você foque, por
exemplo, em usuários que assistiram ao seu vídeo mas
que ainda não compraram o seu produto. As combinações
são intermináveis.
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Escolha a Promoção Certa
para Cada Tipo de Conteúdo
Veículos com base na internet para conteúdo higiênico
Conteúdo higiênico responde perguntas principais relacionadas
a sua marca ou categoria. Promova esse conteúdo com
campanhas sempre disponíveis que garantem que os usuários
verão o seu anúncio quando estiverem buscando. Anúncios
TrueView por busca particularmente adaptam bem ao
conteúdo higiênico.
Anúncios por busca são customizados em formato “levanta
a mão”, onde o anunciante responde com precisão a pergunta
exata que um consumidor em potencial está fazendo.

Anúncios direcionados para conteúdo central
Conteúdo central é conteúdo regular e programado que dá aos
usuários uma razão para voltar frequentemente ao seu canal.
Promova esse conteúdo utilizando anúncios em modo streaming
direcionados ao público potencialmente mais interessado no
seu conteúdo.
Se o seu conteúdo central trata de assuntos especíﬁcos, selecione
a função foco através de tópicos ou interesses para os seus
anúncios. Você também pode utilizar o remarketing de vídeos
para focar em usuários que já demonstraram interesse pelo seu
conteúdo – por terem assistido ou curtido seus vídeos anteriores.
Você pode utilizar anúncios TrueView em modo streaming ou
anúncios em modo streaming reservados. Ambos são reproduzidos
antes do vídeo, mas quando você reserva um anúncio em modo
streaming, você pode escolher se quer que os usuários tenham
a opção de pular o seu anúncio. Nesse caso, você paga antecipado
por anúncio (ao invés de visualização “por opção”).
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Escolha a Promoção Certa para
Cada Tipo de Conteúdo
Celular

Organize uma campanha multicanal para o conteúdo heroico
Quando você precisa direcionar um alto volume de tráﬁco para
um evento heroico exclusivo, você pode considerar complementar
os seus esforços de promoção TrueView direcionada com anúncios
reservados.

Tablet

Anúncios reservados são uma ótima opção para marcas que
precisam de um número garantido de anúncios dentro de um
período especíﬁco de tempo. Os formatos ao lado permitem
que você alcance um grande público e pague antecipado.

Your
Video Ad
Computador

Televisão

Game

Notebook

Dica
Se você quiser direcionar um público especíﬁco para um evento,
considere a combinação entre remarketing e TrueView.
Por exemplo, se você quer focar em mulheres que previamente
engajaram com seu conteúdo e direcioná-las para um evento
da semana de moda, utilize anúncios TrueView com foco
em mulheres que já assistiram seus vídeos ou acessaram seu site.

Alavanque o cabeçalho e dispositivos móveis
O cabeçalho do YouTube é a posição dominante na página
principal da plataforma e pode ser reservada por 24 horas.
Essa é uma maneira muito poderosa de anunciar um evento
heroico e alcançar um público nacional. O cabeçalho entretelas
aparece tanto no desktop quanto no dispositivo móvel.
Outra opção são as barreiras móveis do YouTube – anúncios
pop-up que aparecem nos dispositivos móveis dos usuários e
também focam no público nacional por um período de 24
horas.
Para tirar o máximo de proveito da sua campanha, inclua um
botão de “assine” nas suas barreiras e tenha certeza de que o
botão faz o link para o seu canal no YouTube. Combine essas
diretrizes com anúncios TrueView ao direcionar os usuários
para um evento heroico.
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Torne os Espectadores
em Assinantes
Você está gerando muitas visualizações, porém, não tantas
assinaturas? Torne esses espectadores de acesso único em
fãs de longo prazo do canal. Nossos dados internos mostram
que quando os assinantes assistem ao seu conteúdo, eles
assistem por duas vezes mais tempo do que os usuários que
assistem ao conteúdo, porém não assinam o seu canal.

2x

Assinaram

Não
Assinaram

1x
Média de tempo assistido
de conteúdo no canal em minutos

Direcionando
• Crie uma lista de remarketing de todos os usuários que
já assistiram a um vídeo no seu canal.
• Crie outra lista de todos os usuários que já assinaram
o seu canal.
• Organize essas listas em uma “combinação customizada”
que considera todos os usuários que já assistiram a um vídeo,
porém não são assinantes do canal.
Anúncios
• Crie um trailer do canal onde você lembra os usuários por
que eles assistiram aos vídeos em primeiro lugar, e inclua um
Call to Action muito claro para concluir a assinatura. Promova
esse trailer como um anúncio TrueView em modo streaming.
Dica
Para impulsionar assinaturas com o seu anúncio em modo
streaming, utilize este anúncio como o seu URL de destino:

url:www.youtube.com/subscription_center?add_user=[insira seu canal aqui].
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Meça o Seu Sucesso
Medindo com AdWords para Vídeo
Para destravar as métricas principais de performance de
campanha no AdWords para Vídeo, faça o link entre sua
conta no AdWords e no YouTube. Depois, no AdWords
para Vídeo, habilite as colunas de “público” para analisar
o número de:
• Visualizações orgânicas. O número de vídeos que
um usuário assistiu depois de ter visto o seu anúncio.
• Assinantes decorrentes. O número de usuários que
assinaram o seu canal depois de terem visto o seu anúncio.
Outras métricas de sucesso estão disponíveis no AdWords
para Vídeo, incluindo conversão, alcance, frequência e cliques
no site.
Medindo com YouTube Analytics
Acesse o relatório de “Fontes de Tráﬁco” no YouTube Analytics
para analisar o quanto da visualização do seu canal é resultado
dos seus esforços de marketing.
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Promova Seu Conteúdo
com Mídia Paga
Checklist:

Implemente um plano promocional direcionado e concreto para acelerar
a sua formação de público. Estimule mídia orgânica ao alavancar mídia paga.
Utilize o formato de anúncio TrueView para apresentar o seu conteúdo para
o público mais interessado. Você só paga quando alguém assiste ao seu vídeo.
Direcione os seus anúncio para um público amplo no início. Diminua o seu
alcance (utilizando combinações customizadas) depois de coletar dados sobre
quem está assistindo você.
Otimize seu vídeo para promoção paga utilizando nossas dicas.
Torne os espectadores em assinantes para maximizar o tempo assistido do seu canal.
Meça o seu sucesso! Analise os dados através do YouTube Analytics e do AdWords
para Vídeo.
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Seção 6:

Amplie Seu Conteúdo
com Mídias Sociais
Utilize mídias sociais para melhorar a detectabilidade do seu canal e interaja com
o seu público em diversas plataformas.
Vídeos on-line são inerentemente um meio social. As pessoas se interessam por vídeos
online e séries na web porque elas podem interagir com seus criadores de maneira
que a televisão não permite. Nessa seção, aprenda como otimizar a ampliação social
do seu conteúdo.
Índice:
Interaja com Seu Público em Escala
Maiores Fãs
Google+ Hangouts No Ar
Alavanque Todos os Canais de Marketing
Alavanque o Google+
Checklist
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Amplie Seu Conteúdo com
Mídias Sociais
Estratégia:

Impacto

Interaja com o seu público de maneira
mais sistemática e em escala para
montar sua comunidade em torno
do seu conteúdo no YouTube.

Por que funciona:
Uma comunidade engajada
normalmente gera um público
dedicado que retornará ao seu canal
diversas vezes e se tornará um grande
promotor da marca.

Assinantes
Audiência
4 de 5

Tempo gasto

Índice de Cliques

Otimização
Conscientização
de Marca

Como fazer:
Crie conteúdo centralizado no usuário,
engaje com o seu público ao alavancar
os recursos sociais oferecidos pela
plataforma e desenvolva
relacionamentos com os maiores
contribuidores.

Efeito

Fidelidade
Médio
Mais de 1 hora

Consideração
de Inﬂuência
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Interaja com Seu Público em Escala
Reconheça a sua comunidade
• As pessoas adoram ser reconhecidas. Sempre que possível,
inclua a sua comunidade nos seus vídeos.
• Chame-os pelo nome.
• Leia seus comentários para o público.
• Ofereça merchandising para os fãs ou conteúdo exclusivo
compartilhado através de vídeos não listados.

Engaje a sua comunidade dentro e fora do YouTube
Comunidades serão formadas com ou sem você no YouTube.
Você quer ter certeza de que é uma pessoa liderando
a discussão numa direção favorável.

Desenvolva relacionamentos com os maiores
colaboradores
• Responda aos comentadores frequentes e compartilhe
novidades exclusivas e atualizações com eles.

• Faça uma pesquisa. Quais plataformas sociais a sua comunidade
está usando? Entre na conversa nessas redes sociais.

Dica
Lembre-se, bons debates são parte de uma comunidade saudável;
remova comentários direcionados a um indivíduo ou grupo.

• Responda aos comentários nas primeiras horas depois
de ter publicado um vídeo. Esses primeiros comentadores
são os seus membros ﬁeis da comunidade.
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Interaja com Seu Público em Escala
Maiores Fãs
Recurso de Insights
O recurso de Insights permite que você compartilhe conteúdo
de maneira rápida e privada com um círculo dos seus fãs
mais engajados.

Apresentando Maiores Fãs
O YouTube agora oferece uma nova ferramenta para canais
com mais de 5.000 assinantes: Maiores Fãs.
Faça o link entre a sua página Google+ e o seu canal no
YouTube e na sequência, utilize o recurso de “Insights”
ou “Fãs” para aprender sobre se conectar com seus fãs.

• Engaje com os seus maiores fãs primeiro. Compartilhe
fotos da sua última gravação, peça conselhos ou compartilhe
vídeos privados um ou dois dias antes do lançamento.
• Faça o upload privado para garantir que apenas o seu
círculo de maiores fãs veja o vídeo. Seus comentários também
serão privados.
• Promova e seja o anﬁtrião de Hangouts privados com
seus maiores fãs. Diga aos fãs o que você está fazendo através
de chats cara a cara.

Insights: Quem e O Quê
Os insights ajudam você a entender quem é o seu público
e o que eles estão fazendo no YouTube.
• Analise a demograﬁa dos seus maiores fãs. Alguma
surpresa?
• Será que os seus fãs consistentemente assistem outros
criadores? Entre em contato com esses criadores e colabore.
Dica
Você não tem tempo para criar um vídeo dos bastidores?
Compartilhe fotos da gravação em tempo real! E lembre-se:
GIFs animados são reproduzidos em ordem nas páginas G+.
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Interaja com Seu Público em Escala
Maiores Fãs
Recursos de Fãs

Fãs: Melhores Práticas

A seção de Fãs oferece informações granulares sobre
os seus maiores fãs. Você verá:

• Organize seus maiores fãs com base nas suas notas de
engajamento. Quais são seus fãs mais engajados?
• Adicione novos fãs ao seu círculo regularmente.
• Analise os comentários recentes dos seus maiores fãs.
Clique em “comentários” para responder ao comentário na
página de visualização do vídeo.
• Envie mensagens privadas através do G+ ou mencione
seus canais em vídeos futuros.
• Organize os fãs com base nos seus números
de assinantes. Alguns dos seus fãs mais engajados também
são criadores do YouTube? Colabore com eles!

•
•
•
•
•

Uma lista dos seus maiores fãs (atualizada diariamente).
Comentários recentes.
O número de assinantes no canal deles.
Uma nota de engajamento.
A data em que assinaram o seu canal.

Você poderá enviar mensagens aos fãs e/ou adicioná-los
a círculos no G+ desde que ambos os canais (seu e deles)
estejam conectados a uma página G+.
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Interaja com Seu Público em Escala
Google+ Hangouts No Ar
O que são Google+ Hangouts No Ar?

Conversas são melhores cara a cara. Com os Google+ Hangouts No Ar, as marcas podem iniciar um vídeo chat com até
10 pessoas ao mesmo tempo e transmiti-lo para outras
milhares de pessoas ao vivo. Depois da transmissão, é possível fazer o upload da gravação completa no seu canal do
YouTube, permitindo que você compartilhe com fãs e
seguidores. Os Hangouts No Ar facilitam o engajamento
através de conversas pessoais que trazem as marcas mais
perto do seu público-alvo.

Utilizações inovadoras do Hangouts
• Colha depoimentos. Reúna consumidores para
compartilharem experiências positivas com a sua marca.
• Lance um produto. Utilize o Hangout como uma
plataforma de transmissão para lançar um novo produto e
faça com que a equipe compartilhe suas ideais com a mídia
e os fãs.
• Destaque uma personalidade VIP. Apresente os fãs para
os seus ídolos através de um Hangout – eles podem até
fazer perguntas.
• Entre nos bastidores. Deixe que os fãs deem uma espiada
exclusiva em como a mágica acontece.

Hangouts: Melhores Práticas
• Planeje com antecedência! Organize os pontos de conversação e escolha participantes.
• Divulgue através de anúncios e teasers anteriores ao
evento.
Monte o palco com internet conectada e boa iluminação –
marque um ensaio.
• Transmita seu Hangout em todas as suas plataformas. O
Hangout será automaticamente publicado no seu canal do
YouTube e página Google+. O link também pode ser incluído na sua página do Facebook, feed do Twitter e site de
marca.
• Promova uma versão editada dos “melhores momentos”
para impulsionar visualizações adicionais depois que o
Hangout No Ar acabar.
• Os Hangouts No Ar podem ser uma ótima tática para
lançar um novo canal, especialmente se você conseguir que
a base de fãs de talentos e colaboradores principais deem
atenção ao evento.
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Interaja com Seu Público em Escala
Exemplos:

Google+ Hangout
> Cadbury
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Alavanque Todos os Canais
de Marketing
Estratégia:

Impacto

Utilize distribuição oﬄine ou
alternativa para comercializar
o seu conteúdo ou canal.

Por que funciona:
A detectabilidade dos vídeos é
descentralizada. Encontre os usuários
onde eles estão e compartilhe o seu
vídeo nas plataformas em que
eles conﬁam.

Assinantes
Tráﬁco de Busca
4 de 5

Audiência
Índice de Cliques

Tempo gasto

Otimização
Conscientização
de Marca

Como fazer:
Utilize ativos existentes ou novos
parceiros e meios para promover
os seus vídeos. Direcione o seu
alcance com base nas características
de cada iniciativa.

Efeito

Fidelidade
Médio a Alto

Consideração
de Inﬂuência
Vendas
Impulsionadas
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Alavanque Todos os Canais
de Marketing
Mídias Sociais
Não restrinja o seu alcance ao YouTube. Diversos usuários
encontrarão o seu vídeo através de mídias sociais, outros sites
e blogs. Campanhas entre canais e agnósticas de dispositivos
são a chave para o sucesso social.
Esteja pronto para entregar a mensagem certa para o
consumidor certo no momento certo. Lembre-se:
500 anos de vídeos do YouTube são assistidos no
Facebook por dia.
700 vídeos do YouTube são compartilhados no Twitter
por minuto.
O que funciona no Facebook pode não funcionar no Google+
e vice-versa. As marcas mais inovadoras e eﬁcientes usam uma
variedade de redes sociais para atingir objetivos diferentes.

Canal Social

Benefícios Exclusivos
Gráﬁco social conecta os usuários
e facilita o compartilhamento de
vídeos.
Feedback em tempo real de vídeos
do YouTube. Os hashtags conectam
os vídeos a tendências e eventos.
Narrativas exclusivas – público global
de tamanho médio/enorme. Segunda
maior plataforma de busca na internet.
Otimizando a segmentação de público.
Impulsionando engajamento através
dos Hangouts.
Compartilhamento e visibilidade
de conteúdo visual. Curadoria de
conteúdo sobre estilos de vida.
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Alavanque Todos os Canais
de Marketing

Spot de TV direcionado ao YouTube

Powered by

> Land Rover

Dica
Faça uma parceria com terceiros como o Wildﬁre, a plataforma
de mídias sociais interna do Google, para ajudar você a executar
campanhas consistentes através de diversas redes com perfeição.

Canal do YouTube em um site de marca
na seção de redes sociais
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Alavanque o Google+
Estratégia:

Impacto

Alavanque o Google+ para gerar
visualizações e engajar com o seu
público de novas maneiras.

Por que funciona:
O Google+ aumenta o alcance do seu
canal e melhora a detectabilidade do
conteúdo por todos os produtos
e plataformas Google.

Visualizações
Engajamento
4 de 5

Comentários
Detectabilidade

Tempo Gasto

Otimização
Conscientização
de Marca

Como fazer:
Conecte o seu canal com uma página
ou perﬁl do Google+ e tire proveito
de novos recursos que melhoram
a integração entre o Google+
e o YouTube.

Efeito

Fidelidade
Moderado

Consideração
de Inﬂuência
Vendas
Impulsionadas
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Alavanque o Google+
Maiores Fãs: A conexão entre o seu canal no YouTube e a sua
página Google+ destrava o recurso Maiores Fãs, que fornece mais
informações sobre o seu público-alvo e novas formas de engajar
com eles.
Streaming ao vivo através do Google+ Hangouts No Ar:
O seu canal habilitará o streaming de graça através do Google+
Hangouts No Ar.
Recursos de compartilhamento do Google+ habilitados
no YouTube: O seu canal habilitará o streaming de graça através
do Google+ Hangouts No Ar.

A integração entre o Google+ e o YouTube irá ampliar o alcance
social dos seus vídeos na plataforma, além de proporcionar uma
experiência Google ainda mais uniforme. Essa integração oferece
diversos benefícios de distribuição e promocionais, incluindo:
Engajamento através de conteúdo sindicalizado: Vídeos
do seu canal de marca são simultaneamente promovidos no
Google+ e no YouTube, maximizando a visibilidade do conteúdo.
Aba do YouTube na página Google+: Os últimos uploads
públicos são automaticamente adicionados na aba do YouTube
da sua página Google+.

Links de anotações para a sua página Google+: Você pode
incluir uma anotação nos seus vídeos que fazem o link para
a sua página Google+. Utilize esse recurso para aumentar a
conscientização sobre a sua página e para fazer com que os
usuários sigam você também no Google+.
`
Gestão
multiusuário do canal: Se um canal estiver conectado
a uma página Google+, diversas pessoas podem fazer a gestão
do canal sem terem que compartilhar senhas. Administradores
do canal no YouTube devem estar listados como administradores
da respectiva página Google+.
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Amplie Seu Conteúdo com
Mídias Sociais
Checklist:

Deﬁna sua comunidade e dê aos fãs uma razão para voltarem e assistirem mais vídeos.
Desenvolva relacionamentos com os seus maiores fãs – responda seus comentários
e reconheça-os nos seus vídeos.
Lidere conversas dentro da sua comunidade. Saiba que um debate saudável é sinal
de uma forte comunidade.
Utilize diversas plataformas de mídias sociais para encontrar e engajar o seu público.
Utilize o Google+ para aprender mais sobre os seus maiores fãs e proporcionar
experiências exclusivas.
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Seção 7:

Mensuração
Identiﬁque os KPIs certos para mensurar o sucesso da sua estratégica
de marca no YouTube.
A mensuração é fundamental tanto para atingir o êxito quanto para
otimizá-lo. Nessa seção, apresentaremos ferramentas que proporcionarão assistência no acompanhamento das métricas de todas as
suas mídias pagas, próprias e ganhas. Também ajudaremos você a
selecionar os KPIs que combinam com os seus objetivos.
Índice:
Identiﬁque Suas Métricas Principais
Resumo KPI
Quadro de Ferramentas de Acompanhamento
Glossário
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Identiﬁque Suas Métricas Principais
O YouTube pode alterar algumas das suas métricas de marca
mais importantes com alta eﬁciência. A chave é decidir o que
signiﬁca sucesso para a SUA marca e traduzir isso em métricas relevantes para a mesma. Consulte “Princípios Orientadores” na página 12. Destacamos várias métricas que podem
ser vantajosas para o seu negócio. Recomendamos que você
se concentre em duas ou três métricas, no máximo.
A maioria das marcas acredita ser útil selecionar uma métrica
para cada uma das três premissas que medem o engajamento com o seu conteúdo:
• Público. Você está atingindo o público certo? Quão bem?
• Expressão. O seu público-alvo está engajando com
o seu conteúdo? Quanto?
• Participação. O seu público-alvo está apoiando e
compartilhando o seu conteúdo? Quanto?

Dica
A API do YouTube Analytics pode ser conﬁgurada para
programar relatórios regulares sobre métricas especíﬁcas.

Objetivo

Métricas Principais

PÚBLICO
Como o seu público descobriu
os seus vídeos?

Pesquisar Share of Voice
com termos da categoria

Os seus vídeos estão atraindo
um público?

# de visualizações ou
% do público atingido

EXPRESSÃO
Por quanto tempo o seu público
permanece assistindo o conteúdo?
Você está prendendo a atenção
do público?
O seu público está engajando
com os seus vídeos?

Pesquisar Share of Voice
com termos da categoria
# de visualizações ou
% do público atingido

Os seus vídeos direcionaram
o público para outros vídeos
e/ou seu site?
PARTICIPAÇÃO
O seu público está apoiando ou
compartilhando o seu conteúdo?

# de compartilhamentos ou
% de compartilhamentos
do público
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Identiﬁque Suas Métricas Principais
Para cada métrica que você quiser acompanhar, a plataforma do YouTube permite que você especiﬁque resultados
por três tipos de mídia:
Paga: Conforme mencionado na seção “Promova Seu Conteúdo”, a mídia paga garante que o seu conteúdo apareça
para o público certo.
Própria: Conforme mencionado na seção “Crie Seu Conteúdo”, expressar a sua marca através de vídeos envolventes
é fundamental para criar relacionamentos autênticos de longo prazo com o seu público.
Ganha: Conforme mencionado na seção “Promova Seu Conteúdo”, a mídia ganha liga a mídia paga à mídia própria.
A mensuração desse efeito orgânico ajudará você a otimizar para gerar maior impacto.

Objetivo

Exemplos
das Principais
Métricas
de Sucesso

PAGA: Campanha de
mídia
- Utilize AdWords para
as abas / Campanha de
vídeos & Target

PRÓPRIA: Atividade
orgânica
- Utilize o relatório de
Visualizações &
Engajamento do YouTube
Analytics

GANHA: Provocada pela
mídia
- Utilize AdWords para
vídeos / Inclua colunas
de Ação Ganha

PÚBLICO
Os seus vídeos estão atraindo
um público?

# de visualizações

# de visualizações pagas

% de visualizações orgânicas

% de visualizações ganhas

Tempo de
visualização

Tempo de visualização
paga (até: 30)

Tempo de visualização
orgânica

# de visualizações ganhas x
tempo médio de visualização

# de
compartilhamentos

Mensurado em
mídia paga

# de compartilhamentos

# de compartilhamentos
ganhos

EXPRESSÃO
Por quanto tempo o seu
público permanece assistindo
ao seu conteúdo?
PARTICIPAÇÃO
O seu público está apoiando
ou compartilhando o seu
conteúdo?
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Resumo KPI
Esta tabela proporciona uma visão completa das diferentes e potenciais métricas que você pode mensurar através do YouTube.
Para acompanhar os seus esforços de maneira adequada, você deve selecionar apenas duas ou três métricas, dependendo dos
seus objetivos especíﬁcos. As outras métricas podem ser utilizadas para realizar diagnósticos ou otimizações.

Objetivo

PAGA: Campanha de mídia
Utilize AdWords para as abas Campanha
de Vídeos & Target

PRÓPRIA: Atividade orgânica
Utilize o relatório de Visualizações
& Engajamento do YouTube Analytics

PÚBLICO
Como o seu público descobriu os seus
vídeos?

Pesquise Share of Voice em termos da
categoria: tópicos, palavras-chave, etc.
para disparar os anúncios

Sites, vídeos, palavras-chave, etc. que
impulsionaram o direcionamento aos
seus vídeos
Localização & dispositivo onde seus
vídeos foram assistidos

Os seus vídeos estão estimulando um
público importante?

# de visualizações pagas ou % do público
atingido por meio de mídia paga

# de visualizações orgânicas

Você atingiu o seu público alvo?

Divisão demográﬁca
Espectadores individuais & frequência

Divisão demográﬁca
Espectadores individuais & frequência
(por dia)

EXPRESSÃO
Por quanto tempo o público permanece
assistindo ao seu conteúdo?

Tempo de visualização paga

Tempo de visualização orgânica

Você chama a atenção do seu público?

Índice de conclusão do anúncio

Curva de retenção da audiência

O seu público está engajando com
os seus vídeos?

É possível gerar engajamento com os
anúncios, mas nesse caso as métricas
são consideradas no item de mídia
Própria.

# de assinantes ou % de assinaturas
do público

Os seus vídeos direcionaram o público
para outros vídeos e/ou seu site?

Cliques no site (através de clique em ou
call to action)
Conversões (tanto baseadas em cliques
e conclusões de visualizações)

Cliques em anotações

PARTICIPAÇÃO
O seu público está apoiando ou
compartilhando o seu conteúdo?

# de compartilhamentos ou % de
compartilhamentos do público
# de comentários, # de curtidas,
# de favoritos

GANHA: Provocada pela mídia
Utilize AdWords para vídeos
Inclua colunas de Ação Ganha

# de visualizações ganhas

# visualizações ganhas x tempo
médio de visualização

# de assinantes ganhos

Comentários, curtidas e favoritos
ganhos
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Quadro de Ferramentas
de Acompanhamento
YouTube Analytics

youtube.com/analytics – help center

Ferramenta extremamente acessível e de fácil utilização
que ajudará você a mensurar o público que está assistindo
aos seus vídeos no YouTube.

Os relatórios de Visualização ajudam você a entender quem
assiste aos seus vídeos, como são encontrados e onde são
assistidos.

Foco principal em métricas próprias; inclui algumas métricas
pagas.

Os relatórios de Engajamento permitem que você entenda
como os usuários interagem em ou próximos aos seus vídeos.

YouTube Analytics API

developers.google.com/youtube/analytics

Ferramenta avançada para criar relatórios personalizados,
que somente deve ser utilizada com recursos de engenharia.

A maioria das métricas disponíveis no YouTube Analytics
também estão disponíveis na API.

Foco principal em métricas próprias; inclui algumas métricas
pagas.
AdWords for video

adwords.google.com/video – help center

Ferramenta extremamente acessível e de fácil utilização
que ajudará você a mensurar os seus esforços de anúncios
em vídeos.

A aba de Campanha proporciona uma visão geral das
principais métricas pagas e demonstram a eﬁciência com
que seu orçamento está sendo gasto.

Foco principal em métricas pagas; inclui algumas métricas
ganhas.

As abas de Anúncios, Target e Vídeos dividem as métricas
em níveis extremamente detalhados; excelentes dados
para otimizações.
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Glossário
Ações da Comunidade
Quaisquer ações tomadas por espectadores em
ou próximo do seu canal e conteúdo. Inclui
curtidas, favoritos, assinaturas e comentários.

Atividade de Recomendação

Anotações
As Anotações são sobreposições dinâmicas no vídeo
controladas pela pessoa que subiu o vídeo. As Anotações permitem que você sobreponha texto no vídeo
ou torne possível clicar em determinadas partes do
vídeo. Você pode adicionar, editar e deletar anotações
nos seus vídeos controlando o texto, posicionamento,
tempo e URLs do link. Os URLs somente podem ser
direcionados ao endereço YouTube.com

Boletim
Uma mensagem que os proprietários de canais podem
enviar para seus assinantes. Os boletins aparecem nos
feeds dos assinantes. Os proprietários do canal podem
anexar vídeos ao boletim.

Apresentação
Conhecido como ‘packaging’ em inglês, a Apresentação
incorpora gráﬁcos ou conteúdos que dão contexto ao
vídeo. Essas apresentações podem ajudar na construção
de sua marca, conectar o proprietário da conta com o
público, acrescentar contexto relevante ao conteúdo
arquivado ou adicionar Calls to Action em script/anotada.
Assinante / Assinatura
Ao assinarem um canal, os usuários poderão ver a
atividade do canal no feed de sua página inicial. Os
assinantes também podem aceitar receber e-mails dos
canais por vídeo carregado e semanalmente.

Uma estratégia na qual as marcações "gostei", os
favoritos ou os comentários em um vídeo de canal
promovem o vídeo a seus assinantes por meio do feed.

Caixa do Assinante
Veja o Módulo de Outros Canais.
Call to Action (CTA)
CTAs levam os espectadores a tomarem ações imediatas.
Canal ou Página do Canal
YouTube.com/NOMEDOCANAL. O canal é a página pública
de uma conta de usuário no YouTube. O canal incorpora
vídeos carregados, playlists, vídeos curtidos, vídeos
favoritos e atividades em geral. Alguns criadores gerenciam
ou criam conteúdo em vários canais diferentes.
Carro-chefe da Programação e Publicação (‘Tent-pole
Programming and Publishing’)
A estratégia de publicação e criação de conteúdo para
ampliar a popularidade de grandes eventos culturais. O
conteúdo de programação e publicação é feito para
maximizar o público-alvo.
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Cartela Final
Conhecido como ‘end-card’ ou ‘end-slate’ em inglês, a
cartela ﬁnal é um gráﬁco inserido pelo anunciante no ﬁnal
do vídeo. Geralmente esses gráﬁcos incluem Calls to Action
especíﬁcos para que o espectador faça uma assinatura,
assista mais conteúdo ou visite a página do canal. Cartelas
ﬁnais também podem conter os créditos do vídeo e quase
sempre incluem anotações.
Comentários
Comentários são os textos escritos em vídeos, canais,
playlists ou em resposta a outros comentários.
Comentários podem ser publicados tanto em uma
página de visualização quanto em uma página de canal.
Compartilhar
A possibilidade de distribuir vídeos por meio de mídias
sociais, e-mail ou links diretos. Essa ação pode ser
transmitida aos assinantes.
Curtida(s) ou “Gostei”
É a ação do usuário que demonstra apreço pelo vídeo.
Esta ação pode ser transmitida aos assinantes através do
feed.
Engajamento
Interação entre o criador e o público, o espectador e o
vídeo, ou o criador e o site. Pode ser medido pelo
número de interações (comentários, favoritos, curtidas
ou novas assinaturas) por visualização.

Favorito(s)
Uma ação do usuário que adiciona o vídeo ao playlist de
Favoritos em seu canal. Essa ação também pode ser
transmitida aos assinantes.
Feed
Um ﬂuxo de atividades para um canal (por meio do feed
da página do canal) ou para diversos canais (feed da
página inicial). As atividades de feed incluem vídeos
carregados, playlists atualizadas, comentários em vídeos
e em canais, novas assinaturas, boletins, curtidas,
favoritos e compartilhamento. Os usuários controlam
quais atividades transmitirão e, ao assinar canais, quais
atividades de feed serão transmitidas no feed da página
inicial.
Fonte de Tráfego
A fonte de referência da visualização de um vídeo.
A página, o módulo ou o site que direcionou o
espectador a um vídeo.
Hangouts on Air
Os Hangouts do Google+ são um recurso de bate-papo
por vídeo ao vivo que podem ser transmitidos no seu
canal do YouTube.
Hook
Conteúdo criado para manter os espectadores
interessados no que está por vir. Idealmente, o gancho
do vídeo deve ocorrer nos primeiros 15 segundos.
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Ícone do Canal
Antes conhecido como ‘Avatar’, o ícone do canal
é a imagem quadrada na página do seu canal
representando o mesmo em todo o site.
Marcações (ou ‘Tags’)
Palavras ou frases usadas para descrever o conteúdo
de seus vídeos. Adicionados aos vídeos ao carregá-los
(consulte Metadados).
Metadados
A informação textual que descreve um vídeo, canal
ou playlist. Metadados de vídeos incluem título,
marcações e descrições. Metadados de playlists
incluem título e descrição. Metadados de canais
incluem apenas a descrição.
Miniaturas
As imagens selecionadas para representar seus
vídeos ou listas de reprodução no site.
Modelos
São designs de canal diferentes e previamente
conﬁgurados que podem ser usados para destacar
vídeos, listas de reprodução e outros canais.
Módulo de Outros Canais
Um módulo opcional que permite que o proprietário do
canal exiba outros canais em sua página do canal.

Otimização
Uma ação que aumenta o sucesso em potencial de uma
estratégia de vídeo, canal, playlist ou conteúdo.
Página de Exibição ou Visualização
A página em que a maioria das visualizações de vídeo
acontece. URLs com o formato youtube.com/watch?v=[ID
do vídeo aqui] são páginas de exibição.
Playlist de Série
Uma lista de reprodução que bloqueia vídeos em uma
lista de reprodução especíﬁca. Feitos para conteúdo em
série ou episódios e que seguem um arco de história
narrativa, os vídeos incluídos em uma lista de reprodução
de série não podem ser adicionados a outras listas de
reprodução no canal.
Playlist Hospedada
Uma coleção de vídeos vinculados por vídeos
hospedados adicionais. Vídeos hospedados podem
funcionar como introduções, saídas e/ou intersticiais.
Esses vídeos podem ter um apresentador (pessoa) ou um
branding criativo que atua como apresentador.
Playlist
Uma playlist é uma lista de reprodução de vídeos que
podem ser visualizados, compartilhados e incorporados
como um vídeo único. É possível criar listas de
reprodução usando qualquer vídeo no YouTube. Os
vídeos podem estar em várias listas de reprodução. Os
vídeos enviados e adicionados como favoritos são listas
de reprodução padrão em seu canal.
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Pré-Buzz
O interesse do público em um evento carro-chefe nos
dias e semanas até que ele aconteça.
Programação
A prática e estratégia de organizar vídeos,
programas ou conteúdo e atividades do canal em
uma agenda diária, semanal ou ao longo de uma
temporada.
Retenção de Público
O relatório de Retenção de Público (antigamente
conhecido como ‘Hot Spots in Insight’) mede a
habilidade do seu vídeo de reter o público. O
mesmo demonstra quando os espectadores
avançam, rebobinam ou fecham o seu vídeo. `

Vídeos Sugeridos
São miniaturas de vídeos que aparecem na coluna
à direita nas páginas de exibição e na página inicial
ou as miniaturas ladrilhadas que aparecem
quando a reprodução de um vídeo termina.
Vlog
Um blog de vídeo. Um formato ou gênero de vídeo
coloquial apresentando uma pessoa que fala
diretamente com a câmera.
YouTube Analytics
Uma ferramenta que fornece informações em
várias métricas para vídeos, canais e públicos.
Disponível em sua conta de usuário.

Teaser
Um vídeo curto que serve como uma prévia ou
trailer de um conteúdo mais longo. Pode ser usado
para promover iniciativas ou anúncios de
conteúdos maiores.
Tempo de Exibição ou Visualização
O tempo total que seus espectadores permanecem
assistindo aos seus vídeos. O tempo de exibição é
estimado no Analytics
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