




















Conquiste seu público

•
Conquiste espectadores

• Seja um mestre na otimização. Confira nossa aula sobre pesquisa e descoberta e aprenda como dar mais exposição aos seus vídeos no YouTube.

• Acessibilidade

• Ao fazer novos vídeos, lembre-se de que nem todos os espectadores assistiram aos vídeos anteriores. Seu último trabalho pode ser o primeiro vídeo que eles assistem criado por você. É possível melhorar a acessibilidade do seu conteúdo de várias maneiras:

• Não crie apenas vídeos que dependam do vídeo anterior. Tente criar material que faça sentido por conta própria, sem que seja necessário conhecer uma história de fundo.

• Mostre uma breve recapitulação da situação. Se for o caso, crie uma introdução para apresentar ao público o contexto sobre o que estão assistindo.

• Faça uma call-to-action clara para outros vídeos. Mostre em cartões ou telas finais como encontrar conteúdo relacionado no seu canal.

• Colaboração

• Essa é uma das maneiras mais rápidas de conquistar um público no YouTube e estabelecer relacionamentos em nossa comunidade ativa e vibrante de criadores de conteúdo. Veja algumas dicas para colaborar:

• Crie um formato que tenha espaço para convidados. Desenvolva um formato em que faça sentido e seja fácil contar com a participação de criadores de conteúdo convidados. Shows de entrevistas são o exemplo mais comum.

• Procure criadores de conteúdo que combinem com você. Tente encontrar criadores do seu gênero ou nicho e que atendam a públicos semelhantes ou tenham interesses parecidos com os seus. É uma forma mais provável de reter esse público.

• Cuide bem dos seus convidados. Convém dar destaque aos convidados e retratá-los de maneira positiva. É mais provável que eles também promovam o vídeo se tiverem orgulho dele.

• Ser compartilhável

• O compartilhamento de vídeos é algo poderoso, porque as pessoas descobrem você por meio de quem elas mais confiam: amigos e familiares. Algumas dicas para ser compartilhável:

• Seja temático. Quando surgir uma notícia ou acontecer um grande evento, participe da discussão por meio de um vídeo que apresente sua visão sobre o tema.

• Crie conexão. Estabeleça vínculos com os espectadores sobre um assunto relacionado a eles, que pode engraçado ou não.

• Demonstre seu valor. Descubra como gerar valor de forma prática para os espectadores. Por exemplo, você consegue criar um tutorial em vídeo realmente útil?

• Dicas rápidas

• Você pode ter vários programas para atender a diferentes públicos.

• Pesquise para encontrar tendências em notícias e mídias sociais.

• Pense se os novos espectadores precisam de contexto para entender seus vídeos.

• Tente ser claro e específico ao propor uma colaboração a outro criador de conteúdo.

• Não seja tímido ao mostrar para o mundo seu talento ou suas

https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/creative-fundamentals-bootcamp?cid=great-content&hl=pt-BR#strategies-zippy-link-1
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/discovery?hl=pt-BR
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/collaboration?hl=pt-BR






• Elabore uma descrição informativa de seu canal

• A descrição do canal é um texto que transmite informações importantes sobre ele. Mecanismos 
de pesquisa utilizam essas palavras para que as pessoas cheguem até você. Quando um 
espectador não inscrito visita seu canal, ele vê o trailer e a descrição. Ao visualizar isso, o 
espectador terá uma boa ideia do que se trata seu canal e saberá onde buscar mais informações.

• Dicas

• Apresente as informações mais importantes no início de sua descrição, como uma tagline.

• Utilize frases de efeito exclusivas e faça sua descrição se destacar.

• Use palavras de ação para convencer os espectadores a se inscreverem ou a assistirem a uma 
playlist.

• Inclua links para seu site ou seus canais sociais.

• Use encurtadores de links, como bit.ly e goo.gl, para deixar os URLs curtos e diretos. Com eles, 
também é possível rastrear a quantidade de vezes que as pessoas clicam no link.

• Verifique como sua descrição é exibida em dispositivos móveis e em outras áreas do YouTube.

https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/trailers?cid=great-content&hl=pt-BR#strategies-zippy-link-2













