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Introdução
 
YouTube – You Quê?

 
 
 

Já ouviu falar do YouTube.com? Talvez você esteja se
perguntando “O que é isso”?

 

Será um nome atrativo para um serviço

atrativo? Será uma ferramenta de

marketing?

Será um website para cineastas iniciantes?
 
 
 

A resposta é sim, sim, sim e muito mais. Veja bem, YouTube é
muitas coisas para muitas pessoas, dependendo de como se usa o
site e qual propósito para usá-lo. Tradicionalmente, pode-se definir
o propósito do website como:

 
 

“YouTube.com é um dos vários

sites da Web 2.0 aparecendo na

Internet. É um website de

‘compartilhamento de vídeos’.”
 
 



Todavia, YouTube.com, como diversos sites da Web 2.0, é muito
mais do que um lugar onde indivíduos podem compartilhar
vídeos. É um lugar para comentários públicos, onde as pessoas
podem avaliar os mais novos produtos informativos, um lugar
onde as pessoas podem criar uma rede e compartilhar
interesses, objetivos e oportunidades em comum.

 
 

A melhor parte? YouTube.com não é tão complicado de usar, não
impede a entrada de novos usuários. Na verdade, é exatamente o
oposto. YouTube.com é fácil de masterizar. Esse website permite
qualquer um criar uma conta, subir, compartilhar vídeos e assistir
os vídeos de outras pessoas. Muito legal, né?

 
 

Assim como em vários sites populares, os usuários registrados
podem avaliar vídeos ou saber quantas vezes outras pessoas
clicaram num vídeo para o prazer de assistir. YouTube.com provê e
publica suas informações para a nossa conveniência, para os fãs
mais leais. Já ouviu falar do Netflix? A ideia é a mesma. Netflix é
uma “loja” de vídeos online, tipo uma Locadora de Vídeo. Membros
podem entrar e alugar vídeos diretamente do conforto de suas
casas. Eles também podem avaliar e resenhar os vídeos que
assistem. Dessa maneira, o público tem uma noção melhor de
quais vídeos valem a pena assistir (ou se alguns vídeos são tão
ruins que você nem precisa se dar ao trabalho).

 
 

O site também refina suas recomendações para você,
dependendo de como você avalia os vídeos. A grande
DIFERENÇA entre um site como esse e o YouTube.com, é que no



YouTube você pode assistir vídeos direto do seu computador. Não
tem que alugar nada, nenhuma taxa póstuma e nenhuma
cobrança para se tornar membro.

 
 

Você vai assistir um vídeo completo? Não. Você vai assistir um
clipe. Apesar disso, nos dez minutos de duração do vídeo clipe,
você pode ter certeza que eles vão incluir o máximo de valor e
informação que eles podem. Então uma visita ao YouTube.com
sempre vale a pena.

 
 
O YouTube.com é popular? Sim, e não é só com os jovens. Na
verdade, jovens e adultos estão desfrutando de um novo status de
“celebridade” postando os próprios vídeos na Internet. E, falando de
celebridades... o YouTube é popular com os fãs da internet, como a
Joana ou o José, e as celebridades estão indo atrás disso. Assim
como o MySpace.com atraía figuras públicas interessadas em se
conectar com os fãs ou sua audiência, o YouTube também é
atrativo para os famosos pelas mesmas razões.

 
 

Alanis Morissette (famosa cantora, caso você não saiba) acabou
de fazer uma paródia de “My Humps” da Fergie (outra jovem
cantora de hip-hop). É muito engraçado, se você tem um bom
senso de humor. “Você ama meus seios?” Como isso não é
engraçado? Mesmo se você não ouviu a música original, você
vai soltar umas risadas. Esse é outro bom exemplo de um ótimo
vídeo e você pode usar ele como modelo quando for criar os
seus próprios vídeo clipes para o YouTube (vamos falar disso
mais tarde).

 



Confira

https://www.youtube.com/watch?v=VJg4rwDkkBA

Não custa nada assistir, você vai aprender muito.

Claro, você pode só digitar ‘My Humps’ no Google e descobrir
outra dezena de sites promovendo esse vídeo. Embora o
YouTube seja divertido, ele também pode ser uma ferramenta
extremamente útil para promover seu negócio, seu website, criar 
uma comunidade e se conectar com pessoas ao redor do 
mundo.  Então, porque escrever um guia sobre o YouTube? Vou
te contar...

 
 
 
É o seguinte.

 
 
 

YouTube não é só diversão, embora falemos apenas das
partes engraçadas e divertidas oferecidas pelo site. Da mesma
forma que o YouTube.com é divertido, você também pode usá-lo
para promover seu website, fazer propaganda do seu negócio
ou simplesmente publicizar o que você tem para oferecer. Por
isso, as pessoas estão desesperadas tentando entrar no
negócio. Grandes empresas como CBS, NBC, Sony BMG e
outras, que se opunham ao site agora estão correndo atrás do
prejuízo. A razão?

 
 

http://www.youtube.com/results?search_query=My+humps+alanis


Milhões de consumidores estão

entrando todos os dias para dar

uma olhada no que o YouTube

tem para oferecer...

O YouTube pode se tornar o mais popular site da Web 2.0.
Quanto antes você se cadastrar, mais rápido vai realizar os
benefícios que o YouTube pode oferecer.

 

Quer ver como o YouTube pode ser útil para um político, pequeno
empresário ou comerciante? Dê uma olhada:

 
 
http://www.youtube.com/results?search_query=obama

 
 
 

Considere o YouTube.com uma plataforma onde você pode se
conectar com usuários de uma maneira relevante, direta e
íntima. YouTube.com agrada a gregos e troianos.

 
 

O que o YouTube tem para oferecer? No material postado no
YouTube há muitos vídeos de TV, múltiplos videoclipes e muito
conteúdo amador. Conteúdo de bloggers e conteúdo dos
Marqueteiros da Internet interessados em fazer acontecer.
Celebridades, empresas de notícias e até músicos estão
permitindo que outros usuários subam pequenos vídeos com
direitos autorais nesse website que cresce rapidamente.

 

http://www.youtube.com/results?search_query=obama


 

Quando Tudo Começou?
 

Criado em Fevereiro de 2005, o site ganhou popularidade e
atenção massiva da mídia, em parte porque era algo novo e
diferente. O site também trouxe muita controvérsia, assim como
os maiores e mais bem sucedidos sites costumam fazer. A revista
Time sugeriu que era a invenção mais popular em 2006. É claro,
não dá para dizer que o YouTube não trouxe sua parcela de
controvérsia, muito pelo contrário. Vamos falar sobre os altos e
baixos do YouTube na próxima seção.

O que é importante agora é que YouTube é uma máquina, uma
arma que qualquer um pode usar para ganhar publicidade
gratuita. O site até chamou a atenção do gigante Google Inc.

 
 

Google Inc. comprou a empresa por

pouco

mais de $1.5 bilhão de dólares no

fim de 2006
 
 

Injetando mais capital e recursos na empresa e no site, não há
limites para o que o YouTube possa fazer no futuro e até onde isso
vai levar os seus clientes.

 
 

Fique atento, usaremos os termos YouTube e YouTube.com como
sinônimos ao logo deste guia. Não e porque não conseguimos
decidir qual é melhor, a leitura se torna um pouco mais



interessante dessa forma. Ok, agora que você sabe “o que é”,
tenho certeza que você quer saber como você pode pegar o
bonde e se tornar parte da próxima geração do que o YouTube
pode oferecer, certo? É assim...
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