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RESUMO 

O Google Adsense é uma ferramenta gratuita e simples que permite editores de websites e 

parceiros do Youtube ganhar dinheiro, exibindo anúncios do Google segmentados em suas 

páginas. Segundo o que se sabe, há algum tempo o Youtube vem ajudando pessoas a obter 

receita com seus vídeos - nos casos em que a conta é qualificada e está em boa situação - 

pelo programa de parceria com o Youtube. Esse programa de parceria do YouTube oferece 

a criadores recursos e oportunidades para aprimorar suas habilidades, conquistar fãs e 

gerar mais receita. Como parceiro do YouTube, o usuário participará de uma comunidade 

global que inclui músicos, cineastas, comediantes, atletas, entre outros. A inscrição é 

simples, e a associação é gratuita. Sendo assim, este artigo pretendeu, através da 

realização de pesquisa documental online, avaliar se realmente a ferramenta de 

comunicação do Google, associada ao Youtube é rentável e possibilita pessoas com pouco 

ou nenhum recurso, montar sua empresa e obter sucesso financeiro e pessoal através dos 

ganhos, além disso, pretendeu-se discorrer sobre o perfil de vlogueiros e canais de sucesso 

– Felipe Neto, Pc Siqueira, Cauê Moura, dentre outros, que são usuários da ferramenta. Por 

não haver nenhum outro estudo e muito menos artigos científicos a respeito, foi necessário 

a utilização de fontes que detêm dados aproximados para que pudéssemos chegar ao 

resultado esperado. 

Palavras-chave: Internet; Google Adsense; estratégias digitais. 

ABSTRACT Google Adsense is a free and simple tool that allows website publishers and 

Youtube partners earn money by displaying targeted google ads on their pages.From what 

we know, some time ago Youtube has been helping people to get revenue from yout vídeos 

where the account is qualified and is in good conditions – progeam offers the Youtube 

creators resourcers and opportunities to hone their skills, win fans and generate more 

revenue. As a Youtube partner, you will participate in a global community that includes 

musicians; filmmakers, comedians; athletes among others. Registration is simple and 

mermbership is free. Just like that, this article intended, by conducting online documentar 

research assess whether the communication tool froom Google, Youtube, reallyisw 
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associated with cost-effective and enables people with little or no resources, build your 

business and and achieve financial and personal sucess trough gains moreover, it was 

intended to discuss the profile and channels “vloguers” sucess – Felipe Neto, Pc Siqueira, 

Cauê Moura, among others, who are users of the tool, Because there is no other study and 

much less scientific articles regarding the use of approximate sources that hold so we could 

get the expected result data was needed. 

Keywords: Internet, Google Adsense, Digital Strategies 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Atualmente pode-se perceber que a tecnologia está cada vez mais presente no cotidiano 

das pessoas, já que a internet tornou-se algo quase que essencial na vida do cidadão das 

grandes cidades. E possível perceber que os hábitos de consumo também acompanharam 

esse “boom” tecnológico e hoje quase tudo e possível pela internet: hoje é possível assistir 

um filme, que demoraria muito tempo para passar mesmo na televisão à cabo, na internet 

com qualidade de HD. A televisão tem perdido uma parcela de seus espectadores para a 

internet onde o conteúdo pode ser selecionado e moldado à vontade dele. E a Propaganda, 

ao perceber isso, foi de encontro ao meio que o consumidor tem usado mais.  

Desta forma, surgiu o Google Adsense: uma ferramenta gratuita e simples que permite 

editores de websites e parceiros do Youtube ganhar dinheiro, exibindo anúncios do Google 

segmentados em suas páginas. Ha algum tempo o Youtube vem ajudando pessoas a obter 

receita com seus vídeos - nos casos em que a conta é qualificada e está em boa situação - 

pelo programa de parceria com o Youtube:  

O Programa de parceria do YouTube oferece a criadores recursos e 

oportunidades para aprimorar suas habilidades, conquistar fãs e gerar 

mais receita. Como parceiro do YouTube, você participará de uma 

comunidade global que inclui músicos, cineastas, comediantes, 

atletas, entre outros. A inscrição é fácil, e a associação é gratuita. 

(YOUTUBE, 2013, online) 

 

Como parceiro do Youtube, a pessoa dona do canal pode escolher vídeos qualificados para 

ganhar dinheiro com anúncios relevantes, pré-selecionados pelo Google. Desta maneira, 

após sua inscrição no Adsense, o dono do canal irá escolher os tipos de anúncios que 

podem competir por espaços em seu canal. Os anunciantes irão dar lances pelos locais em 
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seu canal e o mais alto irá ganhar. Após o anunciante ser escolhido, o Google efetua a 

cobrança do anunciante e repassa uma parte ao dono do canal. 

Ganhar dinheiro com Adsense não é tão fácil como todos pensam. A maioria 

das pessoas pensa que se tiver um site com várias páginas começarão a 

ganhar dinheiro facilmente através de cliques. É um total mal entendido! 

É necessário muito tráfego, ou seja, tráfego em massa porque o valor que se 

ganha por cada clique é muito baixo e ainda pode variar muito, em média 

ficam em torno de $0,06 a $0,15. Se você não tiver muito tráfego nunca 

conseguirá ganhar um valor que realmente faça diferença no seu orçamento. 

(GANHARDINHEIROAGORA, 2013, online) 

 

Hoje no Youtube, banners não são mais necessários: as empresas inserem vídeos de seus 

anúncios como um vídeo anterior ao do dono do canal, além de, claro, banners clicáveis em 

áreas pelo dono escolhidas. Apesar disso, o pay per click continua valendo -  o pay per click 

é uma ferramenta em que as empresas escolhem para pagar aos donos de canais. Desta 

forma, a cada click que o banner dela receber, ela paga uma quantia previamente acordada 

com o Adsense e por sua vez com o dono do canal onde a empresa esta anunciada. Cada 

canal tem um preço diferente por click, dependendo da empresa anunciante e também da 

quantidade de visualizações que o canal recebe diariamente. Por isso canais com mais 

visualizações tem preços de cliques mais altos e tem uma rentabilidade maior. Por exemplo, 

“Como parceira do Youtube, estima-se que a College Humor fature ao menos 70 mil dólares 

por mês com o canal”. (REVISTA INFO, 2012, p.61). 

Alguns blogs comentam como a rentabilização de um canal acontece: 

 A partilha de receitas de anúncios InVideo relevantes 

sobrepostos nos seus vídeos e de anúncios em faixas que são 

sobrepostas aos seus vídeos para ganhar dinheiro. 

 Partilhe receitas dos aluguéis dos seus vídeos. 

 Participe em marketing conjunto – oportunidades de 

entretenimento de marca com anunciantes de marcas 

importantes. 

 Utilize as suas próprias vendas para vender os seus 

anúncios. (ESCOLADEDINHEIRO, 2012, online)  
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1.1 Problema de Pesquisa e Objetivos 

 

A realizar este novo estudo, pretendeu-se responder aos seguintes questionamentos: 

“Quais são as características da ferramenta Google Adsense”? E quais são os perfis de 

vlogueiros e canais do Youtube de sucesso no Brasil? 

Dessa maneira, tem-se como objetivo geral, obter informações sobre o Google Adsense e 

sobre os vlogueiros e canais do Youtube, tendo como objetivos específicos: 

 Avaliar a contribuição do Google Adsense para o crescimento dos produtores de 

conteúdo do Youtube e suas características; 

 Identificar se o Youtube é uma alternativa para a televisão e até onde pode ser 

rentável para se montar uma boa estrutura; 

 Descobrir junto aos donos dos canais outros aspectos importantes da experiência no 

 Youtube que ajudaram os vlogueiros a desenvolver positivamente suas carreiras 

(ganhar dinheiro). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Google Adsense, características, condições de monetização, avaliação de 

desempenho dos canais e anúncios 

 

O Google AdSense é um serviço grátis e simples que permite aos editores de websites de 

todos os tamanhos ganhar dinheiro exibindo anúncios do Google segmentados em seus 

websites. 

O proprietário do canal pode começar a monetizar seus vídeos sem vincular uma conta do 

Google AdSense após ativar sua conta para monetização. 

Quando o proprietário do canal estiver pronto para associar uma conta do Google AdSense 

com a conta do YouTube, ele poderá fazê-lo de duas formas, dependendo se já possuir uma 

conta ativa do Google AdSense ou se precisar criá-la. 

Critérios para a monetização de vídeos: 

 Se o conteúdo dele for indicado para anunciantes. 

http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=en&answer=1152905
http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=en&answer=1152905
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 Ele deve ter criado o conteúdo ou ter permissão para usá-lo comercialmente. 

 Ele deve fornecer a documentação comprovando que possui os direitos comerciais 

de todo o conteúdo em áudio e vídeo. 

 O conteúdo deve estar em conformidade com os Termos de Serviço e as Diretrizes 

da comunidade do YouTube. O YouTube se reserva o direito de desativar a 

monetização de contas que não seguem suas diretrizes. 

Depois de associar uma conta do Google AdSense a conta do YouTube, o proprietário do 

canal poderá ser pago quando seus ganhos atingirem o limite de pagamento local, se não 

houver retenções em sua conta, se a monetização não estiver suspensa para seu canal e se 

estiver em conformidade com as políticas do Youtube. 

O proprietário do canal pode ativar formatos de anúncios em todos os conteúdos 

monetizados e recém-enviados automaticamente usando as configurações padrão de 

anúncio. Todos os vídeos recém-enviados têm o TrueView In-stream e anúncios de 

sobreposição ativados; no entanto, essas configurações padrão podem ser facilmente 

ajustadas. 

O Relatório de desempenho dos anúncios fornece dados sobre CPMs (custo por mil?), 

receita bruta, impressões e reproduções de cada formato de anúncio disponível veiculado 

em seu conteúdo. O dono do canal pode usar o relatório para avaliar o desempenho dos 

diferentes tipos de anúncio ao longo do tempo, em comparação uns com os outros. 

O Youtube criou duas formas de interpretar esse relatório já que uma única reprodução de 

vídeo pode ter várias impressões de anúncio. As duas opções são Com base em 

impressões e Com base em reproduções. 

 O relatório Com base em reproduções adota uma abordagem na qual mais de um 

anúncio pode ser exibido por tipo de anúncio. Portanto, o relatório fornece CPMs, 

receita bruta e reproduções por tipo de anúncio principal. 

 Por outro lado, o relatório Com base em impressões está centrado no anúncio e, por 

isso, fornece CPMs, receita bruta e impressões por tipo de anúncio e plataforma de 

compra (reservada vs. leilão). 

Os valores no relatório de desempenho de anúncios não coincidem com os números do 

relatório de ganhos estimados porque o relatório de desempenho de anúncios mostra 

números brutos (isto é, a quantia paga pelos anunciantes para exibir os anúncios). O 

http://www.youtube.com/t/terms
http://www.youtube.com/t/community_guidelines
http://www.youtube.com/t/community_guidelines
http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?answer=72866
https://support.google.com/adsense/bin/answer.py?answer=154018
https://support.google.com/adsense/bin/answer.py?answer=164602
https://support.google.com/youtube/answer/1727191
https://support.google.com/youtube/answer/1311392
https://www.youtube.com/analytics#r=adtype
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relatório de ganhos estimados mostra a receita líquida, que influencia a participação nos 

lucros e a propriedade fracionária para chegar ao valor que o usuário receberá. 

Além disso, o usuário pode permitir anúncios de sobreposição em vídeos incorporados em 

outros sites. 

Os vídeos incorporados só irão mostrar anúncios de sobreposição do AdSense que sejam 

semelhantes aos anúncios InVideo e que podem ser compostos de sobreposições gráficas 

ou anúncios segmentados por contexto. Qualquer site que incorporar vídeos, incluindo seu 

próprio site, gerará receita para o dono do canal. 

Somente o YouTube e o proprietário do vídeo irão gerar receita com os anúncios nos vídeos 

incorporados; o proprietário do site no qual o vídeo está incorporado não participará do 

lucro. O usuário pode rastrear os ganhos para os vídeos incorporados no AdSense, como 

faria com os vídeos que geram receita no YouTube.com. 

Os vídeos monetizados do YouTube podem exibir anúncios veiculados através do leilão 

AdSense, assim como anúncios vendidos reservadamente através do DoubleClick (DCLK) e 

de outras fontes do YouTube vendidas. 

Os anúncios do AdSense exibidos no vídeo do proprietário do canal são determinados 

automaticamente pelo sistema do Youtube, com base em uma série de fatores contextuais 

relacionados ao vídeo do proprietário. Esses fatores incluem, mas não estão limitados a, 

metadados do vídeo e como o proprietário categoriza o seu vídeo. 

O Youtube não pode controlar todos os anúncios que aparecem nos vídeos do proprietário 

manualmente. Da mesma forma, o Youtube não pode garantir que anúncios específicos 

sejam exibidos nos vídeos. O Youtube regularmente monitora e atualiza seis algoritmos de 

segmentação de conteúdo a fim de exibir os anúncios mais relevantes para as páginas de 

vídeo do proprietário do canal. 

Existem vários tipos de anúncios que podem aparecer ao lado dos vídeos quando o 

proprietário ativar a monetização do vídeo. 

Anúncios Gráficos Os anúncios gráficos (banners) são executados em todas 

as áreas do site, exceto na página inicial. Eles estão 

disponíveis como um anúncio de 300 x 250 que aparece à 

direita do vídeo em destaque e acima da lista de vídeos 

sugeridos.  

https://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=72902


7 

 

Anúncios de Sobreposição 

em vídeo 

Os anúncios de sobreposição em vídeo são anúncios de      

sobreposição transparente que aparecem na parte inferior 

do vídeo. 

Anúncios em 

TrueView InStream 

Os anúncios TrueView In-stream são anúncios de vídeo 

ignoráveis que são inseridos antes, durante ou depois do 

vídeo principal.  

Anúncios InStream 

padrão 

 Os anúncios in-stream padrão são anúncios em vídeo 

inseridos antes do vídeo principal, durante ou após sua 

exibição. Eles devem ser assistidos antes da exibição do 

vídeo selecionado.  

Os vídeos do proprietário do canal no YouTube podem gerar receita a partir de 

 anúncios veiculados por meio do leilão do Google AdSense; 

 anúncios vendidos com base em reserva por meio do DoubleClick (DCLK) e de 

outras fontes vendidas pelo YouTube; e 

 transações no Locações do YouTube. 

 

Contudo, não há garantias no contrato de Parceiro do YouTube sobre quanto será pago ou 

se o proprietário do canal receberá algo. 

Os ganhos são obtidos com base em uma parte da receita de publicidade gerada quando as 

pessoas veem o vídeo. Portanto, quanto mais visualizações, maior a receita.  

O proprietário do canal ainda pode revisar os ganhos estimados para seu canal e seus 

vídeos no relatório "Ganhos estimados" no YouTube Analytics. A latência dos dados mais 

recentes de Ganhos estimados é de, aproximadamente, dois dias. Como os dados são 

mostrados antes do fim do mês, pequenos ajustes poderão ser feitos nesse período. As 

tendências gerais disponíveis na interface gráfica do usuário Ganhos estimados do YouTube 

Analytics devem refletir os dados finalizados, mas não há garantia de que os dados não 

mudarão.  

 

 

http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=178329
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1.2 Canais pagos do Yotube 

Um canal pago do YouTube é um canal para o qual os usuários pagam uma taxa de 

assinatura mensal ou anual para que possam assistir aos vídeos. Como proprietário do 

canal, ele pode definir uma ou mais ofertas que definem os termos da assinatura. Somente 

os inscritos assinantes poderão assistir ao conteúdo do canal, com exceção de vídeos 

específicos que ele decida disponibilizar para todos os usuários gratuitamente. 

Antes de tornar o canal pago, é necessário ativar o recurso de inscrições pagas para a conta 

do YouTube. 

Depois de ativar a conta do YouTube para as inscrições pagas, ele pode solicitar que os 

usuários paguem para visualizar o conteúdo de um ou mais canais de sua propriedade. Ele 

pode criar um novo canal para seu conteúdo pago (recomendado) ou converter um canal 

existente gratuito e solicitar inscrições pagas. 

Para se inscrever em um canal pago, o usuário deve selecionar uma oferta. A oferta 

determina os termos da inscrição: quanto custa, com qual frequência o usuário é cobrado e 

em qual país o canal está disponível. É necessário definir uma ou mais ofertas antes que os 

usuários possam se inscrever em seu canal pago. 

Como parceiro do YouTube, o proprietário pode gerar receita com seus vídeos através de 

locações. Possíveis espectadores podem pagar para assistir a seus vídeos (sem anúncios) 

por um período específico, gerando receita para seus vídeos de locação com participação 

nos lucros por meio de sua conta do Google AdSense (GOOGLE ADSENSE AJUDA AO 

USÚARIO, 2014, online). 

 

3 METODOLOGIA 

De forma a cumprir os objetivos anteriormente propostos, deverá ser realizada uma 

pesquisa documental, a qual compreenderá as seguintes características: 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

Dentre as várias tipologias de pesquisa - as quais, segundo Vergara (2000), possuem 

basicamente dois critérios de classificação: as tipologias classificadas de acordo com suas 

finalidades, e um outro, quanto aos seus meios de investigação - entende-se que a melhor 

opção para este trabalho será a utilização, quanto aos fins, do tipo exploratória. 

https://support.google.com/youtube/answer/3249165
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A pesquisa documental sobre o Google Adsense foi realizada na internet, através do próprio 

conteúdo do Youtube de agosto de 2013 a agosto de 2014. 

Já a pesquisa documental sobre os vlogueiros e canis foi feita na internet no período de 

janeiro a agosto de 2014 afim de obter informações mais recentes. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Seguem aqui as informações sobre os vlogueiros e seus canais: 

 

 4. 1  Porta dos Fundos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1: Logo Porta dos Fundos 

Fonte: Disponível em.... http://cf.oesquema.com.br/wp-content/uploads/sites/35/2012/12/portadosfundos.jpeg 

Acesso em 09/05/2014 

 

Com mais de 1.000.000.000 (um bilhão) de visualizações e mais de 8.000.000 (nove 

milhões) de inscritos o canal do Porta dos fundos é um dos maiores canais do mundo. 

Idealizado por Antônio Tabet, Fabio Porchat, Gregório Duviver, Ian SBF e João Vicente de 

Castro o canal que hoje possui mais de 200 vídeos. Com um conteúdo que poderia muito 

bem ser de um programa de televisão, os criadores desse projeto migaram para a internet 

por sua liberdade editorial. Com vídeos lançados de duas a três vezes por semana, o canal 

é o maior canal brasileiro no Youtube e já ganhou alguns prêmios. Com uma estrutura que 

http://cf.oesquema.com.br/wp-content/uploads/sites/35/2012/12/portadosfundos.jpeg
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conta com muitos mais de 30 funcionários e um prédio localizado no Rio de Janeiro, o canal 

já promoveu campanhas publicitarias e esquetes polêmicos que tem como ideia inicial 

divertir mas que também alertam sobre situações cotidianas e problemas sérios da nossa 

sociedade. Segundo um relatório da SocialBlade o canal tem um faturamento mensal de R$ 

25,5 mil à R$ 305 mil reais. (SOCIALBLADE, 2014, online) 

O canal de humor no YouTube Porta dos Fundos deve fechar seu primeiro ano, no dia 6 de 

agosto, com faturamento na casa dos R$ 3 milhões, como informa matéria do colunista 

Nelson de Sá no jornal A Folha de S. Paulo. Atualmente, o canal é tido como a principal 

prova do próprio YouTube de que vídeos na internet também são capazes de apresentar 

rendimentos. (CORPORATE CANALTECH, 2014, online) 

“Mesmo os merchandisings nos vídeos, a gente brinca com o mercado e mostra que é 

possível fazer algo. Acho que o que a gente mais faz é merchandising gratuito. A gente não 

faz com esse intuito os vídeos, mas acaba que depois eles vêm falar com a gente”, diz Ian. 

Um dos exemplos é o vídeo Danette, em que Porchat come e repete desenfreadamente o 

nome do produto numa caçada policial, o que faz o marketing parecer explícito. O grupo 

jura, no entanto, que a marca não pagou nada nem tentou fechar negócios. “É de graça, 

mas é o que a gente acha engraçado”, diz Porchat. Apesar de dizerem ser difícil medir o 

resultado dos vídeos - até porque a maior parte é institucional –, um comercial do grupo 

contribuiu para a venda de cerca de 30 mil celulares para a LG, rendendo por volta de R$ 70 

mil de faturamento. “Poucos casos são assim, mas é legal ver como tem esse potencial”, diz 

Ian. Outra frente de receita são os licenciamentos de produtos – uma forma de o grupo 

ganhar com o que já fez, como explicam. Já estão à venda o livro com 37 roteiros dos 

vídeos e as camisetas temáticas, disponíveis no site. O próximo passo é o lançamento de 

DVDs com os primeiros vídeos do Porta dos Fundos e material extra, que será lançado 

antes do Natal para venda no varejo. Segundo SBF, a parceria com a varejista já está 

definida.”  (G1. COM, 2014, online) 

O Porta dos Fundos ainda lançou um livro “Porta dos Fundos – Sextante/GMT” que consistia 

em um apanhado de seus esquetes e comentários sobre gravação e coisas histórias sobre a 

filmagem e a produção do mesmo. Ainda lançaram sua própria loja na internet com produtos 

relacionados ao seu conteúdo (http://loja.portadosfundos.com.br/).  Enfim diversificaram seu 

negócio mas nunca sem perder o Youtube de vista.  
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4.2 Felipe Neto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2: Felipe Neto 

Fonte: Disponível em.... http://4.bp.blogspot.com/-

5YLDRQd_N80/UXXaUoiPNaI/AAAAAAAAAA4/FaqARansqfA/s1600/felipe+neto+4.jpg                                          

Acesso em 09/05/2014 

 

Ao lado de PC Siqueira, é sem dúvida alguma um dos precursores da onda de vlogs que 

nasceram no Brasil. Hoje a produção de conteúdo para o Youtube não é sua única fonte de 

renda. Felipe Neto viu no Youtube uma forma de ganhar dinheiro e hoje é um dos expoentes 

e um dos maiores empresários do Brasil no ramo. Fundador e CEO da Paramaker, que é 

dona de canais como Parafernalha, TGS Brasil, Canal Top e ajuda a profissionalizar o 

mercado, gerenciando mais de 3 mil canais, entre eles 5incoMinutos (Kéfera Buchman), 

Desce a Letra (Cauê Moura), Marcos Castro e Mundo Canibal. Com mais de 3 milhoes de 

inscritos em seu canal e mais de 200 milhoes de visualizações Felipe Neto já chegou a 

faturar de R$ 3 mil à R$ 24,5 mil reais por mês. Hoje está envolvido com outros projetos 

mas mesmo assim há alguns meses voltou a utilizar seu canal pessoal e postar vídeos 

quase que semanalmente. (SOCIALBLADE, 2014, online)  

Em 2012, Felipe Neto fechou uma parceria milionária com a Maker Studios dos Estados 

Unidos, afim de promover a profissionalização do YouTube brasileiro. Foi assim que nasceu 

a Paramaker. O plano de Felipe Neto é seguir a carreira de empresário e ajudar a modificar 

o cenário do entretenimento brasileiro. Diminuir o monopólio da Rede Globo e utilizar a 

Internet para produzir conteúdo único e inovador. Em março de 2014, Felipe Neto anunciou 

http://4.bp.blogspot.com/-5YLDRQd_N80/UXXaUoiPNaI/AAAAAAAAAA4/FaqARansqfA/s1600/felipe+neto+4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-5YLDRQd_N80/UXXaUoiPNaI/AAAAAAAAAA4/FaqARansqfA/s1600/felipe+neto+4.jpg
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que começaria a postar vídeos todo dia, e que "não seria o Não Faz Sentido!", mas sim um 

"Vlog", para a alegria de muitos de seus fãs. No mês seguinte, anunciou que faria novo 

vídeo do Não Faz Sentido!, o qual foi lançado em abril, comemorando os 4 anos do canal. 

(WIKIPEDIA, 2014, online) Felipe Neto nunca teve muitos apoios comerciais no seu canal 

pessoal e chegou a protagonizar algumas campanhas publicitarias como a com da Wise-up 

onde atuava com um de seus desentendimentos na Internet, Fiuk. Ele também teve um 

programa no Multishow, mas que não durou muito mais que duas temporadas, após isso ele 

focou seus esforços para a internet e montou a Paramaker. 

 

4.3 PC Siqueira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3: Pc Siqueira 

Fonte: Disponível em.... http://i.ytimg.com/vi/UYO-YJxlVkY/maxresdefault.jpg                                                

Acesso em 09/05/2014 

 

Um dos primeiros a idealizar e produzir vídeos na internet. Inspirado em uma vlogueira 

americana, PC começou a produzir vídeos sobre seu cotidiano e suas opiniões e publicar no 

Youtube. A partir daí começou o boom de pessoas fazendo coisas parecidas com o que ele 

faz. Ele é um dos pouco que demorou algum tempo para cair no mercado publicitário e foi 

um dos primeiro a ganhar uma quantia razoável de dinheiro com o Youtube, ele é um dos 

poucos que não transformou o Youtube sua forma de ganhar dinheiro. Continuou sua 

carreira de coloristas de quadrinho e tornou a produção de vídeos apenas um Hobby. Hoje 

http://i.ytimg.com/vi/UYO-YJxlVkY/maxresdefault.jpg
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ele faz parceria com Otavio Albuquerque no canal Role Gourmet. O canal do Pc Siqueira já 

lhe rendeu de R$ 623 à R$ 5 mil reais por mês e possui mais de 1 milhão de inscritos e 

pouco mais de 170 milhões de views no Youtube com seus mais de 200 videos. Pc Siqueira 

é um dos poucos vlogueiros que não entrou no Youtube com o intuito de fazer sucesso e 

sim fazer desabafos sobre a sua vida e as coisas que gostava e incomodavam. Com seu 

jeito muito característico cativou um grande grupo de pessoas e também acabou fazendo 

sucesso, acabou mirando para a televisão e passou algum tempo por lá mas seus projetos 

acabaram. Pc também foi indicado e ganhou alguns prêmios devido ao seu vlog. Ele nunca 

pensou em se tornar uma estrela da internet e muito menos ser conhecido mas acabou se 

tornando uma webstar e fazendo algum sucesso. 

 

4.4 Galo Frito 

 

Imagem 4: Galo Frito 

Fonte: Disponível em.... https://yt3.ggpht.com/-Z-

6UaIamaRQ/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/Pg9QS86ipFY/s900-c-k-no/photo.jpg                                      

Acesso em 09/05/2014 

 

Desde 2007 no Youtube o Canal do Galo Frito é o segundo maior do Brasil com um 

faturamento aproximado de 70 mil reais por mês. (TECMUNDO.COM, 2014, online)  

O canal que hoje conta com mais de 5 milhões de inscritos e pouco mais de 500 milhões de 

visualizações produz sátiras de músicas e vídeos de humor dos mais variados. Criado por 

um publicitário e mais dois amigos o canal Galo Frito já teve um quadro no extinto programa 

https://yt3.ggpht.com/-Z-6UaIamaRQ/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/Pg9QS86ipFY/s900-c-k-no/photo.jpg
https://yt3.ggpht.com/-Z-6UaIamaRQ/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/Pg9QS86ipFY/s900-c-k-no/photo.jpg
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Comédia MTV e obteve sucesso após uma de suas paródias estourar no Youtube com a 

participação de Hélio de La Penã, a visualização foi tanta que um dos integrantes do canal 

foi chamado para atuar no humorístico da rede Globo, o também extinto Casseta e Planeta. 

O canal Hoje é uma produtora e fatura hoje por volta de R$ 70 mil reais que provém boa 

parte das propagandas diretas do Youtube. A produtora hoje têm mais duas ramificações 

(Pathy Que Te Pariu e o 5algumacoisa). Segundo o criador do canal sua intenção é ter um 

maior número de canais e lançar alguma coisa para o público infantil. 

 

4.5 Cauê Moura 

 

Imagem 5: Cauê Moura 

Fonte: Disponível em.... http://3.bp.blogspot.com/-

CZMwVz20xZc/URQ38P4PtjI/AAAAAAAAVnI/uhIlekipXL8/s1600/Age+of+GamesX+03.jpg                          

Acesso em 09/05/2014 

 

Um dos únicos vlogueiros analisados que mantém da sua fonte de renda apenas o Youtube. 

Com mais 3 milhões de inscritos e mais de 187 milhões de views, Cauê fatura uma quantia 

entre R$ 4,9 mil à R$ 39,9 mil reais por mês no Youtube. 

Desde 2010 no Youtube, Cauê abandonou seu emprego em publicidade e passou a se 

dedicar exclusivamente ao seu canal do Youtube, transformando isso no seu emprego. Hoje 

vive dos seus vídeos lançados semanalmente. Já teve outros projetos no Youtube como o 

Cozinha Hardcore, inspirado em um canal americano, que acabou não dando muitos frutos 

e ele acabou por encerrar a produção para aquele canal. Recentemente gravou um vídeo 

http://3.bp.blogspot.com/-CZMwVz20xZc/URQ38P4PtjI/AAAAAAAAVnI/uhIlekipXL8/s1600/Age+of+GamesX+03.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-CZMwVz20xZc/URQ38P4PtjI/AAAAAAAAVnI/uhIlekipXL8/s1600/Age+of+GamesX+03.jpg
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com esse mesmo título, mas agora em seu canal, como conta o próprio Cauê ao Portal 

Imprensa: 

“O “Desce a Letra” foi o primeiro. Eu o criei assim que terminei a faculdade de 

Publicidade e Propaganda e estava em busca de algum projeto paralelo, um negócio 

meio de hobby mesmo. Nunca imaginei que fosse virar profissão e fosse ter tanto 

acesso. Começou meio como uma brincadeira que eu fiz para internet, para mandar 

para alguns amigos, compartilhava nas redes sociais, até que começou a dar 

audiência, e, aos poucos, foi deixando de ser só brincadeira e foi virando trabalho.” 

(PORTALIMPRENSA, 2014, online)  

Analisando os dados foi possível perceber que o Youtube permite que pequenas empresas 

e empresários montem sua estrutura e projetem um futuro maior. Apesar de termos 

escolhido para análise pessoas e empresas que hoje têm uma grande estrutura, no começo 

todos começaram com quase nenhum investimento e sem grandes perspectivas e hoje se 

tornaram expoentes de negócio no país por sua grande expansão. A produtora Porta dos 

Fundos é um dos maiores canais do Youtube hoje e tem uma grande arrecadação mensal 

com seu conteúdo inovador e polêmico. Alguns de seus fundadores só saíram da “geladeira” 

em seus respectivos canais de televisão após o Porta dos Fundos sair na internet. A 

estrutura que foi possível montar foi graças ao que eles ganham do Youtube, seu livro foi 

lançado graças ao trabalho que foi produzido ali. Os números que conseguimos apurar são 

aproximados mas a estrutura que eles mantêm não é barata e a base do seu faturamento 

ainda é o Youtube por mais que eles tenham diversificado seu negócio.  

Felipe Neto foi outro caso de estudo pelo seu empreendedorismo hoje ele é fundador e CEO 

de uma empresa que agencia e ajuda canais desconhecidos ou em crescimento a produzir 

conteúdo e rentabilizar mais seus lucros. Ele conhece como ninguém a estrutura do Youtube 

e tornou isso uma força para montar um negócio que hoje agencia alguns dos maiores 

canais do país. Apesar de sua produção de vídeo não ser mais a sua maior fonte de lucro, 

um dia ela já proporcionou o dinheiro e a experiência suficiente para ele poder ajudar quem 

está começando nesse mundo e mais ele foi um dos primeiros a produzir vídeos para 

entreter as pessoas no Brasil e foi seguido de perto por outros. 

Pc Siqueira foi o precursor da produção de conteúdo no Youtube no Brasil e se hoje temos 

uma quantidade variada e vasta de canais de entretenimento foi por causa de uma ideia que 

ele pegou no próprio Youtube, por mais que ele não seja o que mais ganha dinheiro com 

isso ele ainda é o que produz vídeos sozinho e que por mais que tenha saído e feito outras 

coisas na televisão nunca abandonou seu canal e nunca mudou o conteúdo que o colocou 

como uma webstar. 
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Hoje nós temos uma infinidade de pessoas com câmeras produzindo conteúdo para a 

televisão, temos pessoas que resolveram abandonar seus empregos e viver exclusivamente 

do dinheiro que se pode ganhar no Youtube. Não podemos dizer que ganhar dinheiro no 

Youtube é fácil pois não é. Foi criado nele um nível de exigência e inovação que os 

produtores de conteúdo têm que seguir pois se quiserem manter seus lucros precisam que 

as pessoas os assistam. Não há um manual para guiar quem quer fazer sucesso e ganhar 

dinheiro - o Youtube até tem alguns cursos com temas relevantes para que as pessoas 

possam dar uma guinada em seus canais mas nada é 100% acertado no site. Cada dia mais 

a audiência está mais crítica e com níveis de exigência maiores. A fidelidade no Youtube é 

algo muito importante pois isso ajuda canais a aumentarem seus views e no Youtube há 

forma mais eficaz de se fazer sucesso é o boca-a-boca pois se há uma certeza é que se a 

pessoa gostar do que você produziu ela ira compartilhar com amigos, colegas, familiares e 

com quem mais ela conhecer. 

É possível afirmar com toda a certeza que o Youtube é uma porta de entrada para quem 

quer investir em um negócio barata e com uma grande chance de lucratividade pois por 

mais conteúdo que haja no site, sempre há mais procura e pessoas sedentas de vontade de 

ver algo diferente.  

 

5. CONCLUSÃO 

No começo o Adsense era um produto exclusivo onde apenas um pequeno grupo tinha 

acesso e conseguia gerar lucros com a sua funcionalidade. Hoje porém ele está aberto a 

todos e vem se estabelecendo com a forma mais funcional de se obter rendimento. Com o 

passar dos anos ele também se aprimorou e passou a conectar seu sistema a outras 

ferramentas do Google para passar feedbacks aos usuários e assim possibilitar uma maior 

renda com seus conteúdos. Então podemos afirmar que o Google Adsense é uma das 

ferramentas mais completas que se pode usar hoje para obter lucros com conteúdos na 

internet. Através de uma interface um tanto quanto complexa, o Adsense tem toda uma 

gama de tutoriais e cursos para que o usuário possa aprender e aperfeiçoar seu uso e assim 

obter maiores rendimentos de sua produção. Vimos alguns cases de sucesso e pudemos 

perceber que a ferramenta não “dá” dinheiro e nem uma “receita” para o sucesso, mas 

possibilita o usuário saber o que faz sucesso e poder assim produzir algo que obtenha mais 

sucesso. 

Depois de analisar toda a trajetória dos canais escolhidos pudemos perceber que a fonte 

principal de renda de todos eles, durante algum tempo foi o Youtube. Por mais diversas que 

tenham sido os caminhos que os escolhidos tenham feito todos hoje são bem sucedidos e 

tem uma forma de “fama” pelo que apresentaram no Youtube. Foi possível concluir também 



17 

 

que a visibilidade que o Youtube proporciona abrir portas fora da internet, visto que quase 

todos os estudados estiveram também presentes na televisão por algum tempo. No caso da 

Porta dos fundos alguns dos fundadores hoje têm seus próprios programas em alguma 

emissora.  

Isto é possível graças a uma liberdade de conteúdo que só a internet proporciona, todos os 

alvos do estudo produzem conteúdos que talvez não caibam ainda na televisão por sua livre 

expressão e conteúdo um tanto polêmico.  

Finalmente podemos concluir então que o Youtube é a porta de entrada para um negócio e 

pode tornar real a idealização de um negócio totalmente rentável e sustentável, mas com 

um porém, no Youtube os conteúdos têm que se reinventar quase que diariamente para não 

perderem sua audiência. O Youtube proporciona ao usuário todas as ferramentas para que 

seus vídeos possam fazer algum sucesso. 
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