




As redes sociais já fazem parte da nossa vida

social, acadêmica, profissional...

Os vídeos são uma parte muito importante de todas elas. 

Neste livro, vamos entender um pouco mais sobre esse 

universo e cada um de seus “planetas”.
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“Para se ter sucesso, é necessário 
amar de verdade o que se faz. Caso 
contrário, levando em conta apenas 
o lado racional, você simplesmente 
desiste. 
É o que acontece com a maioria das 
pessoas.”

Steve Jobs
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PREFÁCIO
2020 foi um ano muito desafiador para todos nós. Enfrentamos algo que 

nunca imaginamos que enfrentaríamos. Um vírus mortal se espalhou 

pelo mundo, tivemos que reinventar todo o nosso dia a dia e o mundo 

real passou a ser o virtual.

A gente sempre soube que a tecnologia avançaria e tornaria parte do 

nosso cotidiano com, cada vez mais, propriedade. O celular se tornou 

uma extensão do nosso corpo, os comandos de voz estão cada vezes 

mais presentes, os jogos on-line tomaram ainda mais força e, agora, 

estamos falando de um novo universo!

Desde 2016, eu trabalho em uma empresa que leva essas inovações 

tecnológicas às áreas mais importantes da nossa vida: Educação, 

Saúde e Meio Ambiente. Não é à toa que o grupo se chama Vitae, 

vida em latim. E foi nessa ânsia de inovação e de se reinventar em um 

mercado que já estava presente, mas se tornou primordial em 2020, 

que o presidente do grupo nos deu este novo desafio: o de escrever um 

livro.

Em 2021, a equipe de Vendas e de Comunicação & Marketing, da qual eu 

faço parte, embarcou na jornada da Transformação Digital do grupo. 

Fizemos lançamentos de cursos on-line e estudamos muito sobre o 

assunto. E, como quando ensinamos, aprendemos muito mais, cada um 

de nós escreveu um livro sobre a nossa área de atuação. Assim surgiu a 

coleção Transformação Digital.

Neste volume, eu vou te levar para o mundo dos vídeos nas redes sociais 

e te ajudar a entender como você pode extrair o melhor deles.

Então, pegue a pipoca, aperte o play, deixe um like e confira o vídeo até 

o final. Não, pera... 
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INTRODUÇÃO





O uso dos vídeos nas Redes Sociais 17

Você já imaginou a internet sem vídeos? Se você viveu a era da internet 

discada (você consegue ouvir o barulho do modem neste momento, 

não é?), lembra de uma época que um vídeo levava uma “eternidade” 

para carregar, mas, ele já estava lá. Presente, de uma forma precária, 

mas presente.

Com o passar dos anos, a tecnologia foi avançando, veio a internet à 

rádio, satélite, fibra ótica... E tudo ficou muito rápido. É tanta informação 

que, muitas vezes, não conseguimos acompanhar.

Hoje, as redes sociais já fazem parte da nossa vida social, acadêmica, 

profissional... Estão presentes em todos os momentos e com vários 

formatos, e os vídeos são uma parte muito importante de todas elas. 

Eles trazem conexão, proximidade e aquela coisinha que todo mundo 

que você consultou para saber sobre o assunto diz: humanização.
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1. Redes ou Mídias 
Sociais?
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Para começar, é importante definir a diferença das terminologias 

usadas para “mídias” e “redes” sociais. 

A Mídia Social, como o próprio nome já diz, é a mídia em si. Assim como 

a TV é um tipo de mídia e a TV Globo, o SBT, Record e etc. são os canais, 

o Facebook, o Twitter, Instagram e etc. são os canais da Mídia Social. 

A Rede Social é a parte orgânica dentro da mídia. Seus amigos, o seu 

engajamento, a sua “bolha”, que é diferente da minha, tudo isso, faz 

parte da sua rede social.

Para facilitar, podemos resumir que a mídia social é a parte expositora 

e paga e a rede social é a parte orgânica com as interações.

Já que estamos iniciando o assunto sobre vídeos para redes sociais, 

separei um episódio que gravei para o Minuto Educação em que explico 

um pouco mais sobre essa diferença.
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Vídeo disponível em https://youtu.be/uKStohwQc1o

Fonte: Planneta Educação



2. Principais 
plataformas
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Dentro do universo das mídias / redes sociais, existem várias plataformas 

diferentes. 

Antes de começarmos a falar um pouquinho das principais plataformas, 

eu deixo aqui algumas menções honrosas que fizeram parte da nossa 

vida há não muito tempo, como o MySpace, Tumblr, Google+, Foursquare, 

Periscope, Orkut e por aí vai.

É importante entender um pouco do funcionamento das plataformas 

para que você possa descobrir onde está o seu público, saber qual se 

adapta melhor ao seu nicho ou se você consegue encaixar o seu nicho 

em todas elas.

Vamos lá, então?
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Facebook

Talvez a mais popular no conhecimento de todos na atualidade, o 

“Thefacebook” entrou na Word Wide Web em 4 de fevereiro de 2004, 

em Harvard, como um local exclusivo para os alunos se conectarem, 

conversarem, compartilharem fotos e vídeos e tudo o que conhecemos 

hoje. Foi criado pelo Mark Zuckerberg e seus colegas de quarto em 

Harvard – Dustin Moskovitz, Chris Hughes e o brasileiro Eduardo 

Saverin. Talvez você já tenha visto isso no filme “A Rede Social”. Se você 

ainda não viu, fica aqui a minha indicação. Como a maioria dos filmes 

baseados em fatos, ele não é 100% fidedigno à realidade, porém é uma 

forma bem interessante de você conhecer o surgimento do império do 

Zuck e ainda se entreter. No código QR abaixo, você pode acessar mais 

detalhes sobre o filme em sua página no IMDb.

Fonte: IMDb
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Pode ser seu recurso mais famoso, mas foi só entre 2008 e 2010 que 

surgiu botão de “like”, assim como o “Pages”, destinado para as 

empresas, com recursos diferentes de um perfil pessoal, divulgarem 

seus produtos/serviços de forma orgânica e paga.

Em 2021, aconteceu uma das maiores, se não a maior, mudanças: em 

meio a denúncias e críticas à companhia, das quais não abordarei 

neste livro, o Facebook virou Meta.

Meta

Foi no dia 28 de outubro de 2021 que o nome foi apresentado no Connect, 

evento de divulgação sobre as novidades da rede, pelo próprio Mark 

Zuckerberg, presidente-executivo da empresa. Confira o vídeo, no 

código QR abaixo.

Fonte: meta.com
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O novo nome tem como objetivo dar vida ao metaverso, um local que 

familiares e amigos poderão se conectar no mundo virtual, além de 

fazer negócios e participar de outros eventos da sua área de interesse.

No mesmo evento, também foi apresentado como deverão ser as formas 

de entretenimento, trabalho, fitness, games, comércio e educação 

na próxima década e novas ferramentas para a nova geração de 

criadores de conteúdo contribuírem na construção do metaverso, 

como a Presence Platform. 

Instagram

Você pode não saber, mas, entre os criadores do Instagram, também 

está um brasileiro, o Mike Krieger. Foi criado em 2010 junto de Kevin 

Systrom e estava disponível apenas usuários de iPhone e iPads. E foi só 

em 2012 que ele passou a fazer parte do Facebook (hoje, Meta).

Há boatos que os recursos mais famosos do aplicativo atualmente, 

os Stories e os Reels, foram copiados no Snapchat e TikTok, 

respectivamente. Copiado ou não, é inegável que eles chegaram com 

tudo e são muito populares no aplicativo. 

É possível diferenciar muito bem um conteúdo de story como algo que 

temporário e em tempo real e o feed como algo mais elaborado, pensado 

e programado. Os reels ficaram muito populares em 2020, durante a 

Pandemia do novo Coronavírus, trazendo um conteúdo mais leve, com 

humor, rápido e de fácil compartilhamento, juntamente com a explosão 

do TikTok. Ele foi a renovação do “Cenas”, criado anteriormente, apenas 

para os stories, e com a expansão da possibilidade de ser adicionado 

no feed.
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TikTok 

O TikTok surgiu em 2014 com o nome de Muscal.ly, no qual os usuários 

compartilhavam vídeos dublando áudios diversos. Em 2016, o nosso, já 

conhecido, amigo, Mark Zuckerberg, tentou, sem sucesso, comprar a 

plataforma, enquanto ainda se chamava Musical.ly, com o intuito de 

atrair jovens para suas marcas e entrar no mercado Chinês, onde o 

Facebook é banido, assim como outras redes sociais como Twitter e 

YouTube. 

Em 2017, a empresa chinesa foi comprada pela conterrânea ByteDance 

que já possuía o Douyin, um aplicativo muito parecido com Muscal.ly, e se 

tornou, então, o famoso TikTok para ser expandido internacionalmente, 

enquanto o Douyin continuou sendo usado pelos chineses.

Em 2019, ele foi baixado 750 milhões de vezes e tomou força, no Brasil, 

durante o período de (quase) lockdown proveniente pela Pandemia 

do novo Coronavírus, e se tornou cada vez mais popular devido à alta 

facilidade de “viralização” do conteúdo e à possibilidade de ganhar 

dinheiro com o aplicativo, gravando e assistindo aos vídeos e no 

formato Member Get Member1.

Com a alta popularidade do TikTok, as outras empresas buscaram 

meios de competir com eles. Alguns exemplos são a reinvenção dos reels 

do Instagram, citada anteriormente, o YouTube Shorts, que são vídeos 

curtos publicados na vertical na plataforma e com a possibilidade de 

canais usarem vídeos de outros criadores para “remixar” com o seu 

próprio, o Kwai, um aplicativo muito similar ao TikTok e que apostou no 

apoio de grandes influencers para tentar aumentar sua popularização 

no Brasil, entre outros.

1 Member Get Member é uma estratégia de marketing no qual você ganha uma 
comissão por cada pessoa que se inscreve usando o seu código.
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Twitter

O microblog que explodiu no final da década de 2000, começou com 

o limite de 140 caracteres e tem como proposta o compartilhamento 

de suas opiniões. Ele é bastante usado para comentar assuntos em 

tempo real por meio das hastags por programas de TV e streams, 

proporcionando a conversa entre apresentador e espectador, em 

transmissões ao vivo. Ele disponibiliza a lista de assuntos mais 

comentados na plataforma, no qual você pode filtrar por localização e 

saber o que as pessoas estão comentando ao clicar em cada um dos 

itens. 

Hoje, o microblog expandiu o seu limite para 280 caracteres, o dobro do 

que era quando começou, e nos dá a opção de adicionar respostas ao 

tweet (também conhecido como tuíte) principal (próprio ou de outrem), 

conhecido como thread (ou fio, em tradução literal).  

Em 2015, o Twitter comprou e lançou o Periscope, um aplicativo integrado 

à sua conta para transmições de vídeos ao vivo para outras pessoas 

pelo smartphone. Antes, o formato ao vivo era usado por transmissões 

pelo computador, pela Twitcam.

Twitch

A Twitch tem uma diferença grande e básica em relação ao YouTube. 

Enquanto o YouTube é um grande acervo de vídeos, do qual falaremos 

em breve, a Twitch é dedicada ao formato ao vivo, com foco, mas não 

exclusivamente, em jogos e gameplays. As gravações das lives que 

aconteceram na plataforma, os “VoDs” (Videos on Demand), ficam 

disponíveis por tempo limitado, mas não é possível fazer uploads de 

vídeos já gravados, somente transmissões ao vivo.
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A Twitch Interactive é gerenciada pela Amazon desde agosto de 2014, 

mas ela começou como um “spin-off” da plataforma Justin.TV em 2011.

YouTube

Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre ele: o YouTube. 

‘Tá passada? (desculpe, não resisti)

Quando você pensa em vídeo na Internet, eu aposto que você pensa 

no formato do YouTube. Por mais que os vídeos estejam presentes em 

todas as redes, o YouTube foi um dos grandes precursores do formato 

na internet. 

Criado em 2005 e comprado pela Google em 2006, há uma estimativa que 

mais de 20 mil vídeos são upados e 30 MILHÕES são assistidos todos os 

dias na plataforma. Ele tem a democratização de que qualquer pessoa 

pode ter um canal e, à medida que seu canal cresce e é assistido por 

mais pessoas, você pode se tornar um parceiro. Você cede um espaço 

do seu canal para a exibição de anúncios, que as pessoas compram 

diretamente do Google, e recebe uma porcentagem por isso. Além de 

recompensas como novas formas de monetização para o criador de 

conteúdo, placas de reconhecimento e acesso ao YouTube Space 1 para 

gravar seus vídeos.

1 O YouTube Space encerrou suas atividades fixas em 2021, após o fechamento em 
detrimento da Pandemia do novo Coronavírus, porém, o formato pop-up deve continuar, 
com a ideia de passar por diferentes cidades, uma vez que a pandemia estiver controlada.





3. Formatos
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Você já deve ter notado, mesmo que sem perceber, que cada rede social 

“pede” um formato de vídeo, se na vertical ou na horizontal, se mais 

sério ou mais descontraído, se mais curto ou mais longo... e, quando 

você vê alguém quebrando esse padrão, você estranha. Neste capítulo, 

vamos falar sobre esses formatos.

Reels e TikTok

O boom do momento! Os Reels e os vídeos do TikTok são bem 

diferenciáveis dos demais, porém bem parecidos entre si. Têm alto poder 

de viralização, pois as pessoas tendem a compartilhar coisas com as 

quais elas se identificam e isso faz com que o algoritmo “entenda” que 

o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas.
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Esse formato ficou muito conhecido pelas “dancinhas”, mas ele 

vai muito além disso. Possui um conteúdo bastante espontâneo e, 

predominantemente, cômico. São vídeos rápidos, com, no máximo, um 

minuto e sempre na vertical.

As dicas rápidas também são conteúdos muito explorados e, na maioria 

das vezes, com textos aparecendo na batida da música.

A edição também é um grande diferencial. Efeitos como trocar de 

roupa em “um beat”, a pessoa jogar a roupa em um local e, em seguida, 

aparecer neste local vestindo a roupa, mudança de cenários, cápsulas 

que se transforam em café, loopings infinitos, e muito mais. Tenho 

certeza que, à medida que você lia essas descrições, alguns vídeos que 

você viu nas plataformas apareceram na sua cabeça como exemplos.

“Ok, mas como eu faço para viralizar?” você deve estar se perguntando. 

Você precisa de duas coisas: estratégia e paciência. Estratégia para 

entregar um conteúdo relevante para quem você deseja impactar, e 

paciência porque, diferente dos stories, os reels podem aparecer para 

a sua audiência na guia “explorar” dias depois. Quando você menos 

esperar, você pode conseguir o que espera.

Stories

Também muito parecidos entre si, inclusive no nome, os Instagram 

Stories e os Snaps Stories são os vídeos que nos trazem a sensação 

de atualizações em tempo real. O Snapchat já não é tão forte no 

Brasil como era há um tempo atrás, mas ainda tem muita força fora 

do país. Eles fazem com que os espectadores se sintam próximos dos 

chamados influencers e das marcas, sentem que são seus amigos, já 

que acompanham seus dias.

Também são gravados na vertical, bastante espontâneos, sem muita 

– ou nenhuma – edição, mas quase sempre com filtro, sejam eles 
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embelezadores ou temáticos e engraçados.

Os filtros são uma grande polêmica do Instagram, pois gera uma 

discussão sobre o que é ou não real, o que contradiz com algo muito 

importante na hora de gerar conexão: mostrar que é atingível, falhas, 

coisas que nos tornam humanos. A chance da sua audiência se 

identificar com você será muito maior.

Os stories também têm muitas opções de interação, como enquete, 

caixinha de perguntas, reações, entre outras, incluindo uma função 

nova: “use a sua...”. Ela permite que qualquer pessoa comece uma 

“tendência” e outras pessoas respondam em seus perfis. É possível 

ver quem criou a tendência e quem já respondeu ao interagir com a 

figurinha.

Uma outra novidade em 2021 que agradou muitos e desagradou outros 

foi a alteração do famoso “arraste para cima” para a figurinha de link. 

Porém, a maior mudança desse recurso não foi a forma de interação. A 

função que era disponibilizada apenas para contas com mais de 10 mil 

seguidores, agora está disponibilizada para todos.

Aproveito para fazer uma indicação neste momento. Se você quer ficar 

por dentro de todas as novidades da plataforma, assim que elas são 

lançadas, siga o Adam Mosseri (@mosseri), head do Instagram. 

Feed

Quando eu nomeio essa categoria como “feed”, não estou limitando aos 

vídeos no feed do Instagram ou do Facebook. Se você está nas redes 

sociais, como usuário mesmo, perceba como tem sentido diferenciar os 

vídeos nessa categoria. Você não espera ver o conteúdo dos stories no 

feed. O feed é mais permanente. É aquele conteúdo que você vai deixar 

de referência para seus novos seguidores. 
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Os conteúdos do feed podem ser tanto na vertical, como na horizontal, 

ou até quadrados. Eles são mais pensados, elaborados, trabalhados, 

ao contrário dos stories. Você pode trazer informações do seu produto 

ou serviço, dicas de como usar o seu produto, trechos de alguma dica 

que você deu com um CTA – Call to Action ou Chamada para Ação, 

seja para assistir o vídeo completo, se inscrever para um lançamento, 

baixar um material ou etc. Nesse formato, você consegue aumentar 

a sua credibilidade no assunto do seu nicho. Seja algo educativo ou 

até no entretenimento. Você mostra um pouco do que você faz e o seu 

espectador decide se quer continuar de acompanhando ou não. 

Humor e gameplays

Como ninguém é de ferro, o ser humano também busca seu tempo de 

lazer nas redes sociais. Muitos desses vídeos de humor são encontrados 

nos Reels e TikTok, como falamos anteriormente, e também no YouTube, 

de uma forma diferente. 

Pode ser um vídeo fazendo uma crítica sobre uma série ou filme que 

você goste, um vlog1 mostrando a vida do seu criador de conteúdo 

favorito, a gravação de um espetáculo teatral, um filme, seja longa 

ou curta-metragem, uma série (sim, o YouTube também possui séries 

originais), uma gameplay... quantas vezes você, que adora jogos, não 

assistiu a uma gameplay porque queria jogar aquele jogo, mas não 

tinha como, não é mesmo?

Mas as gameplays vão além disso. Muitas vezes, elas se tornam uma 

série, com número de episódios e uma continuidade na história e, 

enquanto o criador joga aquele jogo, ele faz comentários sobre o que 

está acontecendo, trazendo uma pitada de humor e fazendo com que 

seus espectadores se prendam na narrativa e queiram acompanhar 

1 Vlog é abreviação de video blog. Surgiu junto da época do blog como um diário 
virtual e ficou chamado assim como um diário em vídeo, no qual o criador ou, neste caso, 
vlogger, mostra um pouco do seu dia a dia.
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até o final. As gameplays ficaram tão populares que, além das versões 

gravadas no YouTube e nas versões ao vivo da Twitch, é possível 

encontrar o formato no Facebook Gaming, seção do Facebook 

destinada especificamente para esse tema e que, como as outras 

plataformas, remunera o criador de conteúdo parceiro.

Vídeos Educativos e DIY

A maioria das redes sociais são muito imediatistas. Tudo acontece 

muito rápido, então, esses vídeos “pedem” um tempo curto, mais rápido, 

para que retenha a atenção da sua audiência antes que ela canse. 

Diferente do YouTube. É por isso que a maioria dos conteúdos que 

ensinam alguma coisa estão lá. Pense comigo, caro leitor, quando você 

quer procurar “como fazer café”, por exemplo, você busca no YouTube 

ou no Instagram? Eu aposto que você procura no Instagram boas 

cafeterias para ir, com espaços “instagramáveis” e fotos que dão água 

na boca. Mas, quando queremos aprender como fazer, geralmente, nós 

procuramos no YouTube. 

DIY é uma sigla que ficou muito popular para esse formato. Ela 

corresponde à frase Do It Yourself – faça você mesmo, então, quando 

vemos essa sigla no título de um vídeo, já sabemos que aquele vídeo 

mostrará um passo a passo de como fazer tal coisa. Esses vídeos 

geralmente são na horizontal e mostram mais de um ângulo, como, 

por exemplo, um plano americano em que o apresentador fala sobre 

o assunto tratado, um plano detalhe que mostra o produto mais de 

perto e, muitas vezes, também é posicionada uma câmera vista de 

cima, com as mãos do apresentador demonstrando a ação. No nicho 

de maquiagem, também há a nomenclatura “Arrume-se comigo” ou 

“Get Ready With Me”, que quer dizer basicamente a mesma coisa, pois 

é mostrado o passo a passo da maquiagem, porém de forma mais 

nichada. 
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Dicas educacionais, videoaulas, palestras on-line, webinares, também 

entram nessa categoria e na próxima: as lives. As dicas podem ser 

mais rápidas e diretas e com elementos ilustrativos como figuras, 

textos ou até slides, que são mais utilizados nas videoaulas, palestras e 

webinares. Também são gravados na horizontal, com conteúdos mais 

detalhados e são vídeos mais longos. Também possuem mais de um 

ângulo, alternando entre a tela cheia da câmera do professor e a tela 

da “lousa” (os slides) em que o professor aparece no canto da tela.

Lives

Podemos dividir as lives em três plataformas principais: Instagram 

para bate-papos, YouTube para conteúdos educacionais e Twitch para 

as gameplays. É claro que essas categorias não são uma regra e esses 

assuntos podem aparecer em todas as plataformas, mas essas são os 

formatos mais utilizados em cada uma delas.

Principalmente após o (quase) lockdown mundial com a Pandemia da 

Covid-19, as transmissões ao vivo, as chamadas “lives”, tomaram mais 

força do que já tinham, uma vez que, de uma hora para outra, fomos 

obrigados a ficar em casa para conter que o vírus se espalhasse. As 

lives foram uma alternativa para que fosse possível levar às pessoas 

conteúdos educacionais, entretenimento, notícias e muito mais. 

As lives no Instagram se tornaram diárias. Em qualquer momento do 

dia, era possível ver que alguém estava ao vivo.

Pelo ponto de vista estratégico, fazer uma transmissão ao vivo no 

Instagram, gera uma maior entrega e faz o perfil crescer, ainda mais 

quando essa transmissão traz um convidado, a chamada “collab”. 

Collab é um termo que caiu na linguagem popular já quando o formato 

iniciou no YouTube. O termo vem do inglês “collaboration”, que significa 

“colaboração”. É quando dois ou mais criadores de conteúdo se unem 
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Dica bônus:

Esse formato já está disponível para todos os posts. É possível 

convidar um colaborador deixando mesmo post visível nos 

dois perfis, gerando o compartilhamento da audiência.

em colaboração um com o outro. Por exemplo, no YouTube, os criadores 

se encontraram e gravaram dois vídeos. Um destes vídeos é publicado 

no canal do criador 1 e o outro é publicado no canal do criador 2. Nem 

todo mundo da audiência do criador 1 conhece o criador 2 e vice-

versa. Assim, as audiências podem se interessar pelo criador que ainda 

não conhece e começar a acompanhar o seu trabalho, gerando um 

compartilhamento e crescimento na audiência de ambos. 

No Instagram, essa colaboração é um pouco mais direta. O vídeo ficará 

ao vivo no perfil dos criadores de conteúdo ao mesmo tempo, mas só 

poderá ser salvo no perfil de quem iniciou a live. Aí, a colaboração/

compartilhamento da audiência acontece da mesma forma. Uma 

pessoa que acompanhava o criador 1, pode se interessar pelo que o 

criador 2 tem a dizer e passar a acompanha-lo a partir daí.

Os vídeos ao vivo trazem uma proximidade diferente dos demais. 

Isso porque o espectador se sente ainda mais próximo do criador de 

conteúdo, afinal é quase uma conversa. O espectador pode enviar a 

sua mensagem e ser respondido imediatamente. Isso cria a tão falada 

conexão, identificação e uma ideia de proximidade e amizade, o que 

motiva a audiência a continuar acompanhando o criador.

Inclusive, pensando nessa estratégia de criar uma proximidade e 

conexão maior com a audiência, que tal convidá-la para participar 

da sua live? Dar a chance de ela perguntar alguma coisa, dizer o que 

ela acha de tal assunto e etc. É possível chamar várias pessoas para 

participar na mesma live (mas não ao mesmo tempo).

As lives no Instagram são bastante usadas nos lançamentos de 
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Dica bônus:

Até o momento, dezembro de 2021, as lives no Instagram 

podem ter até quatro pessoas ao mesmo tempo, até quatro 

horas de duração, deixar agendada e selecionar para quem 

você quer estar ao vivo, o que é muito útil caso você queira 

fazer um teste ou ensaio. Depois de acabar, você pode salvar 

a live no seu perfil como um vídeo qualquer ou descartá-la. 

Porém, é importante ressaltar uma questão: você pode sim 

personalizar uma capa para a sua live (com a imagem na 

vertical), mas só será possível se você a adicionar assim que 

a live terminar e não é possível editar (ou adicionar) depois de 

salva.

infoprodutos como um “aquecimento”.

O criador de conteúdo, ou “expert” como é chamado no mundo dos 

lançamentos, pode fazer um vídeo ao vivo para tirar dúvidas, dar 

um conteúdo prévio do que será abordado no lançamento oficial... 

enfim, entregar um conteúdo de qualidade de forma gratuita para, 

posteriormente, oferecer um conteúdo pago com mais detalhes.



4. O formato ideal
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Já começo esse capitulo com uma grande verdade: o formato ideal 

por nicho não existe. Qualquer um desses formatos pode ser adequado 

para você, desde que haja uma estratégia por trás.

 O artista vai onde o povo está1

A primeira etapa é saber onde a sua audiência está porque de nada 

adianta você criar um vídeo incrível com produções milionárias, mas a 

sua audiência não ver, não é mesmo? Veja qual rede social o seu público 

mais se identifica e mãos à obra!

1 Frase da música “Nascemos para Cantar” composta por Chitãozinho / Danny  
Moore / Xororó em 1991, em referência à frase “todo artista deve ir onde o povo está” dita por 
Milton Nascimento na música Nos Bailes da Vida.
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Quer saber? Então, pergunte

Defina uma persona ou avatar, aquele cliente ideal que você quer atingir 

e, depois, pesquise. Importante frisar que, mesmo que você não venda 

um produto, seus espectadores são seus clientes, pois, você vai vender 

o espaço do seu canal para o Google anunciar, vai vender o espaço do 

seu conteúdo para empresas anunciarem e por aí vai. Então, pergunte 

para a sua atual audiência da onde ela é, o motivo de ela te seguir, 

o que ela gostaria de ver e qualquer outra informação que julgue ser 

relevante. Se você quer saber o que o seu cliente quer, pergunte! Dessa 

forma, você vai entender o que o seu público quer e vai atingir públicos 

semelhantes que também se interessam pelo que você tem a oferecer.

Não tenha medo de testar

Você vai errar. Todos nós erramos. Todos nós já passamos horas 

escrevendo roteiro, gravando, editando, deixando tudo lindo e... o vídeo 

não teve sucesso. Mas isso não é ruim, é apenas parte do processo. Uma 

das grandes vantagens do mundo digital é essa liberdade para testar. 

Ao longo do processo, você vai aprendendo o que o seu espectador 

mais gosta e vai aperfeiçoando suas técnicas.

Não existe fórmula mágica, só existe trabalho!
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Comece

Se você esperar o momento ideal, ele nunca vai chegar. Sempre haverá 

um equipamento melhor, uma desenvoltura melhor, um texto melhor. 

Não tenha medo de mostrar suas dificuldades e falhas. Isso faz com que 

o seu público se identifique mais com você, entenda que o que você tem 

é alcançável por ele também e, consequentemente, queira consumir o 

seu produto, serviço e/ou conteúdo. Mas não abuse, tá?! Senão, você 

vai ter o chamado marketing reverso e tirar a credibilidade dos seus 

discursos. Aperfeiçoe durante o processo. 

Você só vai saber onde seu público está, terá audiência para pesquisar 

e testar, depois que você começar. 





5. Considerações 
finais
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Já não conseguimos imaginar um mundo sem as redes sociais, não é 

verdade? Se o seu conteúdo não está lá, ele, praticamente, não existe. 

A vantagem é que qualquer pessoa pode fazer parte, testar, crescer e 

aparecer.

Por isso, não tenha medo de se aventurar nesse universo – em breve, 

metaverso – e extrair o melhor dele.

Quando eu disse na dedicatória que este universo “sucks, but you will 

love it1”, eu quero dizer que ele possui muitos desafios e, muitas vezes, 

você pode querer desistir. Mas persista! Ele pode ser muito realizador e 

divertido.

E lembre-se: testar não significa postar qualquer coisa. Pesquise, 

estude, treine e aprimore-se. Tenha um bom conteúdo aliado a uma 

boa estratégia e o sucesso vem!

Boa sorte!

1 Tradução: é uma merda, mas você vai amar
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