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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo identificar se existe uma influência dos 

youtubers na decisão de compra dos consumidores que os seguem, referente ao 

segmento da beleza. Para alcançar tal objetivo foi realizada a coleta de dados em 

uma abordagem quantitativa, estruturada onde foi feito o uso de um questionário. 

Ele foi aplicado a 164 respondentes brasileiros, do sexo feminino e masculino que 

afirmaram assistir vídeos no YouTube. Para análise dos resultados foram usados 

dois métodos estatísticos: a ANOVA e a regressão linear múltipla. Mediante os 

resultados, é possível inferir que os youtubers exercem influência na decisão de 

compra dos consumidores que os seguem.  

 

1. INTRODUÇÃO 

A internet está modificando a forma de interação das pessoas com 

empresas e também o como as empresas relacionam-se entre si (CATALANI, 2004). 

Dentre os milhões de sites atualmente disponíveis na internet destaca-se o 

YouTube, considerado uma ferramenta valiosa, que usada de maneira adequada, 

pode ajudar diversas organizações a alcançar novos públicos, criar conteúdo mais 

relevante ajudando os internautas a tirarem dúvidas. Assim como diversos outros 

produtos, o processo de compra e venda de produtos de beleza é evidenciado por 

rápidas mudanças por uma concorrência cada vez mais acirrada, diminuição do ciclo 

de vida do produto e um elevado conjunto de informações disponíveis aos clientes. 

As organizações de beleza identificam o YouTube como um canal de propaganda e 

divulgação diferenciado para seus produtos e serviços. Com isso, os youtubers de 

beleza tornaram-se uma importante fonte de informação para os consumidores do 

mercado (MOURA, 2016).  

 

1.1 OBJETIVO 

Com base nestas afirmativas, o objetivo deste estudo foi verificar se existe 

uma influência dos youtubers na decisão de compra dos consumidores que os 

seguem, referente ao segmento da beleza. Percebe-se que ao analisar as práticas 

de consumo dos espectadores pesquisados, pode-se oferecer para as empresas 

oportunidades de divulgação de suas marcas por meio do YouTube. 
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2. METODOLOGIA 

Para o alcance do objetivo desta pesquisa, foi realizada uma pesquisa 

exploratória e também uma pesquisa observacional. A análise bibliográfica também 

foi parte integrante deste estudo. Optou-se ainda, por uma pesquisa de 

características quantitativas. Foram utilizados para a coleta de dados os métodos 

secundários e primários. Os dados secundários foram coletados em publicações e 

cadastros e os dados primários por meio de aplicação de questionário contendo 16 

perguntas fechadas. O questionário possuía também 4 perguntas relacionadas a 

caracterização da amostra, como: gênero, idade, escolaridade e renda.  

O instrumento de coleta de dados foi um questionário criado no Google Docs 

que foi disponibilizado por meio eletrônico (e-mail e redes sociais) e também 

impresso. Inicialmente ao realizar a aplicação do questionário, foram respondidos 

305 questionários, dentre eles 141 respondentes foram desconsiderados, pois 

afirmaram não assistir vídeos do segmento de beleza no YouTube. A amostra desta 

pesquisa, portanto, foi composta por 164 brasileiros, do sexo feminino e masculino, 

que afirmaram assistir vídeos do segmento de beleza, nos canais do YouTube.  

Para analisar a influência das variáveis independentes (segurança das 

informações, quantidade de youtubers, flexibilidade nas informações, influência dos 

comentários e facilidade de acesso) sobre a variável dependente (influência na 

decisão) deste estudo, foram utilizados dois métodos estatísticos: a análise de 

variância (ANOVA) e a regressão linear múltipla. 

 

3. INTERNET, YOUTUBE, YOUTUBERS E MARKETING NO YOUTUBE 

A internet vem se destacando a cada dia como uma plataforma de 

publicidade, atraindo assim várias empresas a realizarem suas propagandas neste 

meio de comunicação. Dentre os milhares de sites onde é possível realizar 

divulgação destaca-se o YouTube (HONORATO, 2004). A palavra YouTube foi feita 

a partir de dois termos da língua inglesa: You, que significa Você e Tube, que 

provêm de uma gíria usada para designar Televisão. Em outras palavras, pode-se 

entender como: televisão feita por você. O YouTube foi criado com o objetivo de 

compartilhar vídeos com os amigos, já que estes eram muito grandes e isso 

dificultava seu envio por e-mail (WERNECK; CRUZ, 2009). Ele é um website que 
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permite que os seus usuários carreguem, assistam e compartilhem vídeos em 

formato digital. Após seu sucesso em 2006, o website foi comprado pela Google Inc. 

pela quantia de US$1,65 bilhão em ações, tornando-se uma subsidiária 

independente da líder em serviços de pesquisa e publicidade on-line (ALMEIDA; 

CRUZ, 2008).  

Já o Youtuber é o usuário que distribui conteúdo de mídia e, segundo os 

critérios de filtragem do seu canal, define qual conteúdo é significativamente 

relevante para ser comentado e em seguida, produz o vídeo, edita e o posta no 

YouTube (OLIVEIRA, 2015). O uso do YouTube como ferramenta de marketing 

possibilita as empresas a disponibilizarem seus vídeos comerciais tendo duas 

principais vantagens: o custo e a possibilidade de que se as pessoas gostam do 

vídeo, elas podem espalhar o seu conteúdo e até mesmo disponibilizarem em seus 

sites pessoais sem dificuldades. (WERNECK; CRUZ, 2009). 

 

3.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

Os fatores que influenciam os consumidores a realizarem uma compra são 

bem variáveis e bastante complexos, pois não se tem um padrão de comportamento 

de cada consumidor diante de determinado produto ou serviço, em que este 

consumidor está adquirindo e as influências que incidem sob o consumidor no 

momento da compra. Estes fatores podem ser pessoais, sociais, psicológicos e 

culturais, os quais também podem variar de acordo com o meio em que vive este 

consumidor (SCHINAIDER; FAGUNDES; SCHINAIDER, 2016).  

Idade e ciclo de vida que fazem parte dos fatores pessoais e influenciam 

frontalmente o consumidor. A idade biológica tem relação direta com mudanças nas 

atribuições funcionais humanas e afeta, diretamente, o estilo de vida e as instruções 

de saúde de uma pessoa, e em termos de predileção de consumo, e quase tudo 

muda no decorrer da vida de uma pessoa (CARVALHO; PEREIRA; NUNES, 2012).  

As características de compras também podem estar relacionadas a fatores 

sociais, “ou grupos de referência, família, papéis sociais e posições do consumidor” 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 83). Pode se dizer que grupo de influência é “[...] 

qualquer pessoa ou grupo que sirva como ponto de comparação (ou referência) para 

um indivíduo na formação de valores e atitudes gerais ou específicas”. As 
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comunidades virtuais e também as redes sociais digitais também são consideradas 

influenciadores nas decisões de compra e consumo (SCHIFFMAN; KANUK, 2009).  

Já os fatores psicológicos, tem a ver com as necessidades humanas e estão 

ordenadas em uma hierarquia: as necessidades fisiológicas, seguidas das de 

segurança, sociais, de estima e, no topo, as necessidades de auto realização. 

Quando o sujeito tem suas necessidades satisfeitas, elas passam a atuar como 

motivadoras para que o indivíduo tente satisfazer a próxima necessidade da 

hierarquia (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 

Por fim, os fatores culturais são influências ambientais e são os que mais 

exercem influências no comportamento do consumidor, já que o comportamento 

humano é aprendido durante a sua existência na sociedade (BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL, 2005).  

Existem cinco fases básicas no processo de decisão e avaliação de compra 

do consumidor: reconhecimento das necessidades, busca de informações, avaliação 

das alternativas, decisão de compra e comportamento pós-compra (HONORATO, 

2004). O reconhecimento da necessidade é apresentado como o estágio preliminar 

de um processo de compra, e este processo ocorre quando o indivíduo percebe a 

diferença entre o estado desejado e os acontecimentos atuais, suficiente para fazer 

manifestar-se e ativar o processo decisivo de compra (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005). 

Na fase de avaliação das alternativas o consumidor considera as opções de 

acordo com as suas necessidades. Os parâmetros para a decisão das alternativas 

podem ser: segurança, confiabilidade, preço, nome da marca e ponto de venda 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005).  

Após avaliar as opções o consumidor inicia o processo de compra. Nesse 

momento, ele seleciona o produto e a marca de sua predileção (HONORATO, 2004). 

Finalmente após o cliente comprar e desfrutar do produto, ele faz uma 

análise pós compra verificando suas expectativas versus a realidade. É importante 

ressaltar que a maneira como os produtos são usados podem gerar contribuições 

negativas ou positivas (HONORATO, 2004). 

Essas fases se forem bem analisadas pelo marketing, estudando o processo 

de compra dos consumidores de determinada área, produto ou serviços específicos, 
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servem como ferramentas que auxiliam na melhora do desempenho das empresas, 

aumentando a lucratividade, a receita e a satisfação do consumidor (MOURA, 2016). 

 

3.2 PRODUTOS DE BELEZA 

Após reunir-se em grupo e surgir o sentido da hierarquia o homem ficou 

mais vaidoso (ONEDA; PERIN, 2008). Em um determinado tempo, com o aumento 

dessa vaidade, surgiu na Mesopotâmia os primeiros produtos de maquiagem à base 

de substâncias naturais como o carvão. Porém, foi no Egito que a famosa 

maquiagem se tornou um hábito para homens e mulheres. Por volta dos séculos VII 

e IX no Japão, a sociedade valorizava as mulheres com pele branca e devido a isto 

aplicava-se um pó espesso feito de farinha de arroz visando destacar-se o efeito da 

pele branca, e em seguida passaram a usar para colorir as maçãs do rosto uma 

pasta feita a base de açafrão. (ONEDA; PERIN, 2008).  

A ideia de usar maquiagem veio ganhando novas definições, pela forma que 

a indústria deste setor vem inovando e investindo em novas funções para esses 

produtos, porque hoje além de embelezar, a maquiagem também serve de 

tratamento, agregados a novos compostos, deixando cada vez mais acessível à 

busca pela perfeição (RECH; HEIDERSCHEIDT, 2010). 

 

4 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para alcançar o objetivo do estudo, realizou-se inicialmente a caracterização 

da amostra para analisar sua adequação à população pesquisada. Em seguida, foi 

realizada a análise descritiva para verificar o grau de concordância dos 

espectadores. Por fim, foram realizados dois testes estatísticos: a análise de 

variância (ANOVA) e a regressão linear múltipla.  

Após análise da amostra, verificou-se que 84,15% dos espectadores são do 

gênero feminino, com 53.66% com idade entre 21 a 30 anos. Cabe ressaltar que a 

faixa etária dos homens que assistem os vídeos dos youtubers foi a mesma. Quanto 

à escolaridade, percebeu-se que, 64,63% dos respondentes possuem o grau de 

escolaridade acima do ensino médio, seguidos de 35,37% que afirmaram ter abaixo 

do ensino superior. Já sobre a variável renda, notou-se que, na amostra pesquisada, 

79,88% dos espectadores, ou seja, a maioria, possuía renda de até 2 salários 

mínimos. 
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Verificou-se ainda, que o público feminino assiste aos canais do Youtube 

cerca de 42,68% do tempo, o que significa assistir entre 30 a 180 minutos por dia. O 

público masculino também acessa vídeos de segmento de beleza, porém com 

percentual bem menor de 7,93%, apontando para um tempo de acesso entre 0 e 30 

minutos. Constatou-se que 68,28% dos respondentes afirmaram procurar sobre o 

produto na internet (YouTube) para tentar conhecê-lo melhor, antes de comprá-lo.  

Os resultados ainda mostraram que 19,51% acessam os canais 1 vez por 

dia ou mais e 14,02% responderam que acessam 1 vez a cada 3 dias.  
 

4.1 – ANÁLISE DE VARIÂNCIA (ANOVA) 

Com a intenção de responder ao objetivo do estudo, foi utilizado um teste de 

análise de variância (ANOVA), que permite identificar o efeito da adição de uma 

variável a um modelo e verificar seu efeito na presença das demais variáveis 

(BUSSAB e MORETTIN, 2002). 

O resultado da ANOVA indicou modelo bem ajustado com estatística F 

significante, R2 ajustado de 53,14% e todas as variáveis significativas a 5%. 

 

4.2 - REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA 

Para permitir a verificação adicional foi realizada também uma regressão 

linear múltipla com o objetivo de consolidar os resultados obtidos na ANOVA. O 

modelo de regressão linear múltipla a ser testado foi dado por: Influência na decisão 

= αβ1 1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+ Ɛ. 

Sendo a influência na decisão a variável dependente, que está associada a 

X1 (segurança das informações), X2 (quantidade de youtubers), X3 (flexibilidade nas 

informações), X4 (influência dos comentários), X5 (facilidade de acesso) e Ɛ é o erro 

para cada observação e β os parâmetros do modelo de regressão linear múltipla.  

TABELA 1 - REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA 

Variável Erro padrão Intervalo de coeficiente p-valor> | t | 

Quantidade de youtubers 0.08 0.07 0.40 0.00* 

Flexibilidade nas informações 0.10 0.00 0.42 0.05* 

Influência dos comentários 0.08 0.08 0.40 0.00* 

Facilidade de acesso 0.07 0.09 0.39 0.00* 

Segurança das informações 0.08 - 0.13 0.20 0.67 

* Significância p<0.01 ** Significância p<0.05                –                  R2 AJUSTADO: 52% 

Notas:(1) Amostragem por conveniência com 164 observações. (2) Questionário fechado. (3) Dados 
coletados em fevereiro/2017. Fonte: Trabalho dos autores com apoio do Software Stata. 
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O resultado do modelo indicou um R2 ajustado de 52%, com as variáveis 

quantidade de youtubers, flexibilidade nas informações, influência dos comentários e 

facilidade de acesso significativas a 5%.  

Analisando-se a variável quantidade de youtubers que foi significativa no 

estudo, percebe-se que para os espectadores quanto mais informações acerca de 

um produto, melhor. Eles não se importam com a quantidade de youtubers falando 

sobre um mesmo assunto (ABREU, 2016). 

Quanto a flexibilidade nas informações, variável também significativa, 

percebe-se que os youtubers buscam falar de uma quantidade variada de produtos e 

serviços, buscando atender a diversos públicos e gostos. Isso revela que quanto 

maior a flexibilidade destes youtubers para falar de assuntos, produtos e serviços 

diferentes, maior poderá ser a abrangência dos seguidores (MOTTA; 

BITTENCOURT e VIANA, 2014). 

Outra variável significativa foi a influência dos comentários, onde percebeu-

se que as frases escritas pelos espectadores incentivam ou fazem críticas ao 

youtuber, sempre deixando claro que o que lhes interessa é ver se o produto 

realmente funciona, tem qualidade e preços compatíveis às expectativas. Para Brito 

(2016) a ocorrência da influência do youtuber e do envolvimento do espectador 

devem ser analisados segundo os parâmetros de autenticidade, pois o público 

admira qualidades como originalidade e transparência.  

Fica claro que a facilidade de acesso, outra variável significativa neste 

estudo, tornou-se hoje uma grande aliada dos youtubers, pois milhares de brasileiros 

possuem computadores em seus lares, além de terem em suas mãos um 

smartphone capaz de atender à inúmeras curiosidades e necessidades dos mesmos 

em relação a uma infinidade de assuntos em qualquer tempo e espaço (ALMEIDA; 

CRUZ, 2008).  

Das cinco variáveis independentes, somente uma não apresentou valor 

significativo (segurança das informações) com p-valor> | t | = 0.67). Corroborando 

com este resultado, alguns autores afirmam que pessoas com grande entendimento 

sobre algum tipo de assunto, não são facilmente influenciados devido à segurança 

que os mesmos têm em suas próprias respostas. Essas pessoas não carecem de 

motivações além do seu conhecimento para assegurar respostas assertivas, o que 

diverge dos inexperientes/novatos que, a partir do medo de referir algo equivocado e 



 

8 

 

sujeito a críticas/observações, priorizam pela segurança do incentivo oferecido 

(consciente ou inconscientemente), (MOTTA; BITTENCOURT e VIANA, 2014).  

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo buscou verificar se existe influência dos youtubers na 

decisão de compra dos espectadores que os seguem, referente ao segmento da 

beleza. Intencionando responder ao objetivo do estudo, foram utilizados dois testes: 

uma análise de variância (ANOVA) e também uma regressão linear múltipla. Ambos 

os resultados mostraram modelos significantes, com as variáveis quantidade de 

youtubers, flexibilidade nas informações, influência dos comentários e facilidade de 

acesso significativas a 5%. Portanto, das cinco variáveis independentes, somente 

uma não apresentou valor significativo (segurança das informações p-valor | t | = 

0.67). Porém, mesmo com a rejeição desta variável é importante ressaltar que 

ambos os modelos usados: ANOVA e regressão linear múltipla tiveram poder de 

explicação acima de 52%.  

Com base nos resultados foi possível inferir que existe realmente uma 

influência dos youtubers na decisão de compra dos espectadores que os seguem, 

referente ao segmento da beleza e essa influência é capaz de levar os usuários a 

comprarem os produtos simplesmente porque foram indicados por seus youtubers. 

Diante disso, cabe ressaltar que os youtubers de beleza tornaram-se uma 

importante fonte de informação para os consumidores do mercado em destaque. 

Eles tornaram-se formadores de opinião e o internauta tende a consumir as notícias 

sob o ponto de vista do youtuber. Verificou-se ainda que os youtubers proporcionam 

uma comunicação diferente da experimentada pelos veículos de comunicação 

tradicionais, com seus comentários e outros tipos de interação. 

Assim como em outras pesquisas este estudo apresentou algumas 

limitações, tais como: a abrangência da pesquisa, veracidade das respostas obtidas 

através da pesquisa de campo, limitação em função do tempo disponível e de 

divergência nas informações. Todavia, os resultados encontrados na amostra trazem 

evidências que podem ser confirmadas por outras pesquisas.  

Como poucos artigos foram encontrados sobre este tema em questão, 

sugere-se a possibilidade de novas pesquisas que possam ampliar a amostra sobre 

o que mais influencia os consumidores ao assistirem vídeos no YouTube. 
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Adicionalmente, propõe-se que sejam verificadas também outras percepções em 

relação aos youtubers, qualidade dos vídeos e o marketing e publicidade 

investidos. Sugere-se ainda uma nova pesquisa para entender melhor a variável 

“segurança das informações” que não foi significativa na regressão linear múltipla. 

 

REFERÊNCIAS 

ABREU, Paula Regina Waltrick: Youtubers: A Geração Influenciadora da Internet, 

2016. Disponível em: 

<https://digitalposgraduacao.files.wordpress.com/2016/03/youtubers-a-

gerac3a7c3a3o-influenciadora-da-internet.pdf>.  Acesso em 10/05/2017. 

ALMEIDA, Thalita Knupp de; CRUZ, Eduardo Picanço. O uso do youtube como 

ferramenta comercial: o caso do magazine Luiza. Revista Pensamento 

Contemporâneo em Administração - RPCA, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, set/dez. 

2008. 

BLACKWELL, Roger D; MINIARD, Paul W.; ENGEL, James F. Comportamento do 

Consumidor. São Paulo: Cengage Learning, 2005. 

BRITO, Michelle Paulino: Ascenção dos youtubers: Linguagem e Formato dos 

Novos Produtores de Vídeo da Web. Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). 

Brasília, 2016. Disponível em: <http://jordigital.iesb.br/wp-

content/uploads/tccs/jdpm12015/BRITO%20-%20Michelle%20-%202016%20-

%20Ascens%C3%A3o%20dos%20youtubers%20-%20TCC%20JDPM12015.pdf>. 

Acesso em 07/05/2017. 

CATALANI, Luciane. E-commerce. Rio de Janeiro: FGV, 2004. 

CARVALHO, Guilherme Juliani de; PEREIRA, Janaina Fernanda de Oliveira; 

NUNES, Roberto de Siqueira 2012. A influência das redes sociais no 

comportamento de compra. Disponível em: < http://blog.newtonpaiva.br/pos/e6-rp-

54-a-influencia-das-redes-sociais-no-comportamento-de-compra/ >. Acesso em: 

30/10/2016. 

HONORATO, Gilson. Conhecendo o Marketing. Barueri: Manole, 2004. 

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 12. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2007. 

MOTTA, Bruna Seibert; BITTENCOURT, Maíra; VIANA, Pablo Moreno Fernandes. A 

influência de youtubers no processo de decisão dos espectadores: uma análise no 

../../jarley.costa/Downloads/%3chttps:/digitalposgraduacao.files.wordpress.com/2016/03/youtubers-a-gerac3a7c3a3o-influenciadora-da-internet.pdf%3e
../../jarley.costa/Downloads/%3chttps:/digitalposgraduacao.files.wordpress.com/2016/03/youtubers-a-gerac3a7c3a3o-influenciadora-da-internet.pdf%3e
http://jordigital.iesb.br/wp-content/uploads/tccs/jdpm12015/BRITO%20-%20Michelle%20-%202016%20-%20Ascens%C3%A3o%20dos%20youtubers%20-%20TCC%20JDPM12015.pdf
http://jordigital.iesb.br/wp-content/uploads/tccs/jdpm12015/BRITO%20-%20Michelle%20-%202016%20-%20Ascens%C3%A3o%20dos%20youtubers%20-%20TCC%20JDPM12015.pdf
http://jordigital.iesb.br/wp-content/uploads/tccs/jdpm12015/BRITO%20-%20Michelle%20-%202016%20-%20Ascens%C3%A3o%20dos%20youtubers%20-%20TCC%20JDPM12015.pdf
http://blog.newtonpaiva.br/pos/e6-rp-54-a-influencia-das-redes-sociais-no-comportamento-de-compra/
http://blog.newtonpaiva.br/pos/e6-rp-54-a-influencia-das-redes-sociais-no-comportamento-de-compra/


 

10 

 

segmento de beleza, games e ideologia. Revista da Associação Nacional dos 

Programas de Pós-Graduação em Comunicação. Brasília, v.17, n.3, set/dez.2014.  

MOURA, Luana M.: A influência dos blogs de moda no processo de decisão de 

compra dos leitores Natalenses. ReFAE – Revista da Faculdade de Administração 

e Economia, v. 7, n. 1, p. 147-171, 2016.  

OLIVEIRA, Jéssica Karla Arruda de: Um estudo sobre youtubers na publicidade. 

Monografia (Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e 

Propaganda) - Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Brasília, 2015. Disponível 

em: <http://repositorio.uniceub.br/bitstream/235/7654/1/21475758.pdf>. Acesso em 

20/09/2016. 

ONEDA, Luana Lays; PERIN, Mariana. A influência da maquiagem na imagem 

pessoal. Curso Superior em Tecnologia de Cosmetologia e Estética da 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, Balneário Camboriú, Santa Catarina, 

2008. Disponível 

em:<http://siaibib01.univali.br/pdf/Luana%20Lays%20Oneda%20e%20Mariana%20P

erin.pdf>.  Acesso em 05/04/2017. 

RECH, Gabriela; HEIDERSCHEIDT, Isete. Camuflagem Cosmética: O uso da 

maquiagem para correção dos defeitos da pele. Curso de Cosmetologia e Estética 

da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, Florianópolis, Santa Catarina, 2010. 

Disponível em: 

<http://siaibib01.univali.br/pdf/Gabriela%20Rech%20e%20Isete%20Heiderscheidt.pd

f>. Acesso em 05/04/2017. 

SCHINAIDER, Alessandra Daiana; FAGUNDES, Paloma de Mattos; SCHINAIDER, 

Anelise Daniela: Comportamento do Consumidor Educacional: seu Perfil e o 

Processo de Decisão de Compra. Future Studies Research Journal. São Paulo, 

V.8, N.2, P. 149 – 170, abr./ago, 2016.  

YOUTUBE: Estudo Global sobre o Usuário do YouTube Relatório – Brasil, 2016. 

Disponível em:<https://think.storage.googleapis.com/intl/ALL_br/docs/youtube-

global-user-brazil-report_research-studies.pdf>.  Acesso em: 07/05/2017. 

WERNECK, Carine Lopes Lourenço; CRUZ, Eduardo Picanço: O uso do YouTube 

como ferramenta de marketing: estudo de caso da imobiliária TECNISA. RPCA, 

Rio de Janeiro, v. 3. n. 3. set./dez. 2009 01-20. Disponível 

em:<http://www.uff.br/pae/pca/article/view/61>. Acesso em: 20/09/2016.  

http://repositorio.uniceub.br/bitstream/235/7654/1/21475758.pdf
http://siaibib01.univali.br/pdf/Luana%20Lays%20Oneda%20e%20Mariana%20Perin.pdf
http://siaibib01.univali.br/pdf/Luana%20Lays%20Oneda%20e%20Mariana%20Perin.pdf
http://siaibib01.univali.br/pdf/Gabriela%20Rech%20e%20Isete%20Heiderscheidt.pdf
http://siaibib01.univali.br/pdf/Gabriela%20Rech%20e%20Isete%20Heiderscheidt.pdf
https://think.storage.googleapis.com/intl/ALL_br/docs/youtube-global-user-brazil-report_research-studies.pdf
https://think.storage.googleapis.com/intl/ALL_br/docs/youtube-global-user-brazil-report_research-studies.pdf
http://www.uff.br/pae/pca/article/view/61

