
Insights trimestrais para marcas do Google e do YouTube

Marcas que engajam os consumidores por meio de suas paixões e interesses 

 

google.com.br /kniht/ collections/youtube-insights

Como as paixões 
impulsionam 

as vendas
influenciam as decisões de compra de forma mais eficiente que as outras. 

Nesta edição, veja como a Unilever e outras marcas estão utilizando essa 

visão para impulsionar resultados.
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 66% dos compradores de produtos de beleza 

afirmam que o YouTube influenciou suas decisões 
de compra ao ajudá-los a visualizar como os 
produtos se encaixam em seus estilos de vida.

AUDIÊNCIA

CONTEÚDO

Sumário Executivo

IMPACTO

Conecte-se com os consumidores 
por meio de suas paixões e 
interesses

Aprenda com os principais 
anúncios e conteúdo do YouTube 
Desde o mês de abril, foram assistidos mais de 
1,7 bilhões de minutos de anúncios da Copa do 
Mundo no YouTube - quase 6x mais que os do 
SuperBowl este ano

O recall de anúncio é 7 vezes maior ao mencionar, 
pelo menos duas vezes, o nome da marca em um 
anúncio de vídeo 

Transforme insights em 
resultados ao usar ferramentas 
e plataformas de medição digital 

www.google.com.br/think 
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TBS FX Comedy 
Central

MTV

YouTube X maiores canais a cabo – alcance do público entre 18 a 34 anos, % de alcance

 

Audiência
 

47% 44% 42% 39% 38%

03

 

Engajamento social 10 vezes maior que o de outros sites de vídeo juntos

 

Consumidores acessam o YouTube e o Google diariamente para explorar 
suas paixões e interesses. Nesta seção, obtenha insights sobre o comportamentos 

e atitudes para transformá-los em fãs mais aficionados de sua marca. 

9% de todos os visitantes entre 18 e 34 anos do YouTube
compartilham ou comentam sobre vídeos todo mês

Fonte: US Statistics, Millward Brown Digital - Dez 13-Fev 14, Online video sites in comparison: Yahoo Screen,
Hulu, MTV, Bing Video, Vimeo

YouTube consegue atingir o público entre 18 
e 34 anos mais do que a TV a cabo

Fonte: US Statistics, Nielsen Video Census and Nielsen People Meter, Mar-Mai 2014 Média mensal

www.google.com.br/think 
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Engaje consumidores por meio
de suas paixões e interesses
para impulsionar as vendas

66% dos compradores
de produtos de beleza 
indicam que o YouTube 

teve influência sobre sua 
decisões de compra ao 

ajudá-los a visualizar como 
os produtos se encaixam 
em seus estilos de vida

72% dos compradores de 
automóveis indicam que 
o YouTube teve influência 

sobre suas decisões de 
compra ao exibir vídeos 
de veículos “em ação” 

que eles estavam 
considerando

62% dos compradores de 
smartphone indicam que 
o YouTube teve influência 

sobre suas decisões de 
compra com tutoriais 

e críticas sobre 
smartphones

O “Project Sunlight” da Unilever motivou as pessoas a viver de maneira mais 
sustentável e se destacou com 77 milhões de visualizações no YouTube 

ESTUDO DE CASO
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TVComputadorSmartphones Tablet

Interações de dispositivos por período do dia – dias de semana 

98% 56% 19% 81%

CP Smartphones Tablet

TV

A maioria das pessoas entre
18 e 34 anos utiliza seus smartphones 

para assistir a um vídeo
% de utilização de cada dispositivo por pessoas entre 18 e 34 anos 

para assistir a um vídeo 

Visualização de 
vídeos em picos de 

smartphones, 
computadores e 

tablets entre as 12h 
e as 17h  

Visualização de 
vídeos nos picos 
da TV entre as
19h e as 23h 

Fusos horários dos entrevistados
Fonte: US Statistics, IPSOS-Google: 18-34 Year-Old Video Consumption Diaries, April 2014
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YouTube
Turkish  
Airlines

*

  
 

 

Volvo TrucksWren Nike Football

Encontre mais anúncios como estes em: 
http://www.google.com.br/think/ads-leaderboards/archives/youtube-leaderboard.html  

* Os anúncios do YouTube Leaderboard Cannes 2014 foi construído através da aplicação do algoritmo Leaderboard para o período 
de submissão de Cannes. Estes são os top 5 classificados por visualizações a partir de março de 2013 até abril 2014.

 

#1 #2 #3 #4 #5

 

O YouTube existe porque as pessoas gostam tanto de algumas coisas, 
que têm necessidade de compartilhá-las. Veja, nesta seção, quais são 
as práticas recomendadas para criar conteúdo atraente no YouTube 

e as marcas e criadores mais bem-sucedidos.

YouTube Ads Leaderboard - Cannes 2014
Os anúncios listados no YouTube Ads Leaderboard for Cannes mistura os 
limites entre publicidade e conteúdo. Cada anúncio tem duração de, no 

máximo, um minuto, o índice médio de visualização entre os 10 é de 59%

137 milhões
de views

96 milhões
de views

81 milhões
de views

72 milhões
de views

49 milhões
de views

Nome:
Kobe vs. Messi: The

Selfie Shootout

Nome:
The Epic Split feat.

Van Damme

Nome:
Nike Futebol:

Quem ganha fica

Nome:
FIRS KISS

Nome: YouTube
Rewind: What Does

2013 Say

sthgisni-ebutuoy/snoitcelloc/kniht/rb.moc.elgoog
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Saiba mais sobre as principais marcas no YouTube em: www.openslatestudios.com/news/

 

Fonte: Global Statistics, Outrigger Media, OpenSlate, bA ril 2014

Samsung Nike FootballNike Football

  49 milhões 
de views 

47 milhões 
de views 

60 milhões 
de views  

 
 

APRIL MAY JUNE

Saiba mais em: www.google.com.br/think

YouTube Ads Leaderboard Q2 2014 

Anúncios da Copa do Mundo 
foram um sucesso em 2014

Desde abril, mais de 1,7 bilhões de minutos de anúncios relacionados 
à Copa do Mundo foram assistidos no YouTube – um número quase 

6 vezes maior que o atingido pelo Super Bowl este ano.

Ad name: Nike Futebol: Quem ganha 
fica. Ronaldo, Ibrahimovic, Neymar Jr.,

Rooney, Iniesta & more
Agência criativa: Wieden + Kennedy 

Agência de mídia: Mindshare

Ad name: Nike Futebol: o último
Jogo. Ronaldo, Ibrahimovic,

Neymar Jr., Rooney, Iniesta e outros 
Agência criativa: Wieden + Kennedy

Agência de mídia: Mindshare, Razorfish

Ad name: #GALAXY11: The Training
Agêcia criativa: Cheil + R/GA
Agência de mídia: Starcom

No YouTube, marcas educacionais voltadas 
ao aprendizado atraem mais subscribers, enquanto 

marcas voltadas ao entretenimento, alimentos 
e bebidas conquistam mais visualizações.

sthgisni-ebutuoy/snoitcelloc/kniht/rb.moc.elgoog



Fonte: Global Statistics, Outrigger Media, OpenSlate, março de 2014
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Saiba mais em: www.google.com.br/think

   

Resultados: Oito dos 100 vídeos mais comentados de todos os tempos no YouTube

Os 5 maiores canais do YouTube

28

PewDiePie

22

YouTube Spotlight

18

Smosh

18

Hola Soy German

14

RihannaVEVO

Subscribers no mundo, Milhões

08

Epic Rap Battles é o 13º canal com o maior 
número de subscribers: 10 milhões

Exibiu figuras históricas famosas 
e estrelas do mainstream 

em seus vídeos

Votação do vencedor de 
 cada "rap battle" no final 

de cada vídeo

ESTUDO DE CASO

google.com.b kniht/r /collections/youtube-insights 

Fonte: Global Statistics, Outrigger Media, OpenSlate, março de 2014
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Impacto
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Utilizou o alcance 
global do YouTube 

para atrair viajantes 
do mundo todo

Produziu a campanha de marketing 
em torno da tendência do "selfie" – uma das 

palavras mais pesquisadas em 2013 -e estrelas 
mundiais do esporte Kobe e Messi

 

Saiba mais em: www.google.com.br/think
 

 
 
  

 

O YouTube e o Google podem impulsionar resultados para sua 
marca. Veja, nesta seção, insights com estudos de caso, pesquisa 

e práticas recomendadas de marcas e criadores do YouTube.

Turkish Airlines atinge mais de 
100 milhões de clientes potenciais com selfies

ESTUDO DE CASO

google.com.b kniht/r /collections/youtube-insights 
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etnoF : US Statistics, YouTube Campaign meta-analysis, 2013-2014

 

 
 

Saiba mais em: www.google.com.br/think

 

   

Descubra insights quase em tempo real 
com a solução de Brand Lift do Google

A solução de Brand Lift do Google faz a métrica que importa para marcas, como recall 
de anúncios, consciência da marca com pesquisa e interesse da marca com atividade 
de pesquisa orgânica. Seguem abaixo alguns exemplos de insights que podem ajudar 

os anunciantes a impulsionar resultados a partir da meta-análise de campanhas 
que utilizaram a solução de Brand Lift do Google.

O recall de anúncios  
é 7 vezes maior 

O recall de anúncios 
é 7 vezes maior ao 

mencionar, pelo menos 
duas vezes, o nome 

da marca em um anúncio 
de vídeo.

Na categoria "finanças", as 
campanhas analisadas

demonstraram um recall de 
anúncio e consciência da marca 
2 vezes maior entre pessoas de 

18 e 24 anos de idade em 
comparação às de 35 e 44 anos 

Na categoria "educação", 
as campanhas analisadas 

demonstraram 
3x um recall de anúncio 
e consciência da marca 

3 vezes maior entre 
homens e mulheres

Visit California impulsiona aumento de 17% nas intenções 
de viagem com experiência inovadora no Youtube 

Um novo vídeo é exibido a cada hora 
no masthead do YouTube por um dia

Mostra um lado diferente do
espírito da Califórnia com cada vídeo

ESTUDO DE CASO

google.com.b kniht/r /collections/youtube-insights 
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Saiba mais em: www.google.com.br/think

 

Fonte: US Statistics, DoubleClick-Illuminas "Unravelling the digital display industry" study, oiaM  2013

Aumente o valor dos seus
investimentos de marketing com 

a integração cross-channel
Em média, 4,7 plataformas digitais são usadas por 

anunciantes para atender a necessidades de cross-channel

Kia melhora o custo por aquisição
em 30% com marketing digital cross-channel

Consolidou todos os dados de marketing digital 
cross-channel para a solução Doubleclick para 

habilitar a geração de insights baseados no 
cliente e modelo de conversão 

Expandiu seu modelo de 
contribuição além do ultimo click 

ao focar no “meio" do funil 
de vendas

ESTUDO DE CASO

sthgisni-ebutuoy/snoitcelloc/kniht/rb.moc.elgoog                                                      www.google.com.br/think
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Página 4

Unilever Project Sunlight 

Caminho para o objetivo 

Página 6:

YouTube Ads Leaderboard - Cannes 2014  

Página 7

YouTube Ads Leaderboard Q2 2014 
www.thinkwithgoogle.com.br/ads-leaderboards

TOP 5 YOUTUBE CHANNELS  

PewDiePie 

www.youtube.com/user/pewdiepie 

YouTube Spotlight 
www.youtube.com/user/youtube 

Smosh 
www.youtube.com/user/smosh 

Hola Soy German 
www.youtube.com/user/holaSoygerman 

RihannaVEVO 

www.youtube.com/user/rihannaVeVo

Página 8

Epic Rap Battles 

www.thinkwithgoogle.com.br/brand-case-studies

Consumer Electronics Insights  

www.pixability.com/industry-studies/cestudy

Página 9

Turkish Airlines 

www.thinkwithgoogle.com.br/case-studies/how-

html

Página 10

Visit California 

www.thinkwithgoogle.com.br/brand-case-studies

Página 11

Kia 

www.thinkwithgoogle.com.br/case-studies/kia-

cross-channel.html

Open Slate Studios 

www.openslatestudios.com/news

Links úteis
Precisa saber mais? Siga os links abaixo.
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www.thinkwithgoogle.com/case-studies/
unilever-project-sunlight-video.html

www.thinkwithgoogle.com/articles/the-path-
to-purpose.html

www.thinkwithgoogle.com/ads-leaderboards/
youtube-leaderboard-cannes-14.html

www.google.com.br/think 


