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O YouTube recebe mais de um bilhão de usuários por mês: esse é um enorme público. Muitas pessoas já 
estão ganhando dinheiro: o YouTube possui um milhão de criadores apenas no Programa de parcerias do 
YouTube. Com cada 1.000 visualizações, você poderá obter um retorno aproximado de R$ 2 a R$ 4. Isso pode 
não parecer muito, mas se você considerar fazer 100 vídeos com 5.000 visualizações cada, isso já seria de R$ 
1.000 a R$ 2.000. Isso seria uma quan�a grande de dinheiro.

No entanto, pode não ser tão fácil. O YouTube aplicou uma regra ao programa de parceiros. Os criadores de 
conteúdo não poderão a�var a mone�zação até a�ngirem 10.000 exibições em seus canais, como um 
esforço para remover os maus produtores da comunidade. Este é um limite elevado para criadores de 
conteúdo que querem ganhar a vida como youtubers.

Ter um milhão de visualizações em um vídeo está muito longe de ser simples. Felizmente, a receita não flui 
apenas da receita ou dos anúncios do YouTube, há também outras formas sensacionais de obter receita.

OLHE O YOUTUBE COMO UM FACILITADOR PARA GANHAR DINHEIRO, NÃO UMA 
PLATAFORMA DE MONETIZAÇÃO.

É fácil começar, basta usar o Manual do Criador do Google . Mas é mais desafiador o que você vai fazer com 
isso depois.

Se você quiser começar uma jornada no YouTube, não a veja como uma plataforma de mone�zação, mas 
veja como um catalisador para aumentar sua fonte de receita. Aqui estão algumas maneiras de ganhar 
dinheiro no YouTube:

QUER FAZER DINHEIRO PELA INTERNET? 
TORNAR-SE UM YOUTUBER PODE 
SER UMA BOA OPÇÃO.
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Se você tem um site ou um blog que traz renda, 
você precisa de tráfego.

Muitos sites foram duramente a�ngidos pelas 
atualizações Panda, Penguin e Hummingbird do 
Google. Se isso aconteceu com você, você está 
sofrendo. Você pode usar o YouTube para não 
apenas recuperar o tráfego, mas também 
aumentá-lo.

Comece a usar o Manual do Criador. Depois de 
configurar, considere redirecionar conteúdo 
an�go para seus vídeos e criar novos vídeos. 
Cer�fique-se de vincular seu próprio site na 
primeira linha das descrições de seus vídeos, para 
que você possa direcionar seu tráfego do YouTube 
para onde deseja ir.

1 USE O YOUTUBE PARA OBTER TRÁFEGO PARA SEU SITE E BLOG.

Se você es�ver criando seus próprios produtos ou 
quiser, o YouTube oferece maneiras ilimitadas de 
promover seus produtos e fazer vendas. Os 
produtos que você pode criar incluem ebooks, 
aplica�vos, arte e música.

Crie seus produtos e adicione-os a um carrinho de 
compras. Em seguida, use o YouTube para 
promovê-los. Adicione um link para o seu produto 
na descrição do seu vídeo,  para que os 
espectadores possam comprar.

2 CRIE PRODUTOS E PROMOVA-OS NO YOUTUBE.

3 VENDER PRODUTOS DE OUTROS COMO UM COMERCIANTE AFILIADO.

“Marke�ng de afiliados” significa vender produtos em troca de uma comissão. Centenas de milhares de 
empresas oferecem ofertas atraentes para os profissionais de marke�ng afiliados que promovem seus 
produtos, incluindo grandes empresas, como Amazon e eBay, além de empresas menores.

Além disso, existem muitas redes de afiliados que você pode par�cipar. Essas redes incluem ClickBank, 
Hotmart e ShareASale.com.



4 CRIE UMA SÉRIE DE TV NA WEB.

Gosta de contar histórias? O YouTube permite que 
você crie seus próprios programas de TV na Web. 
Você está limitado apenas pela sua imaginação ... e 
pelo seu orçamento.

Você pode criar uma série de comédia, uma série 
de drama ou seu próprio talk show. Esteja ciente 
de que o YouTube limita a duração do seu 
programa a 15 minutos. Para enviar vídeos mais 
longos, você precisa aumentar seu limite .

Se você é um escritor frustrado de TV ou tela, junte 
alguns amigos e grave seus próprios programas de 
TV. Nunca se sabe. Se você ob�ver muitos pontos 
de vista, poderá desenvolver uma nova carreira.

5 TORNE-SE UMA PERSONALIDADE DO YOUTUBE.

As estrelas do YouTube podem ganhar muito dinheiro. O PewDiePie, apesar de ter perdido grandes 
propagandas recentemente, con�nua sendo o número 1 das estrelas do YouTube mais bem pagas, com US $ 
15 milhões em 2017. Es�mou-se que ele poderia receber mais de US $ 13.000 por uma semana de 
publicações.

Se você tem ideias peculiares ou é apaixonado pelos seus interesses, desenvolva seu canal do YouTube. Você 
nunca sabe, você pode ser a próxima estrela do YouTube.
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MONETIZE SEUS 
VÍDEOS COM O 
PROGRAMA DE 
PARCERIA DO 
YOUTUBE.

Depois de criar vários vídeos, é hora de par�cipar do Programa de parceria do YouTube. Tudo o que você 
precisa fazer é a�var seu canal para mone�zação e você receberá sua parte da receita proveniente da 
publicidade no YouTube.

Assim como as estrelas do YouTube, você será pago por cada mil visualizações em seus vídeos. Seu primeiro 
passo é verificar seu canal.

7 ENSINE: COMPARTILHE SEU CONHECIMENTO COM TUTORIAIS.

Os tutoriais são enormes no YouTube. Se você souber como fazer algo, poderá ensinar outras pessoas e 
ganhar dinheiro com seus vídeos. Vídeos de beleza são populares. Michelle Phan, por exemplo, tem mais de 
1,3 milhões de visualizações.

Michelle Phan



8 TESTAR SEUS PRODUTOS NO MERCADO.
O YouTube é um recurso incrível para pesquisa de mercado - você pode descobrir em breve se sua ideia 
brilhante e inovadora provavelmente será lucra�va.

Por exemplo, se você tem uma ideia para um produto, mas precisa de financiamento, crie alguns vídeos 
antes de criar uma campanha no Kickstarter.com. As visualizações e comentários nos seus vídeos informam 
se sua ideia é viável na forma atual. O público do YouTube pode até ajudá-lo a torná-lo viável, para que seus 
esforços obtenham financiamento bem-sucedidos.

9 TORNE-SE UM ESPECIALISTA EM “META” DADOS: USE 
PALAVRAS-CHAVE PARA OBTER UMA AUDIÊNCIA.

Cem HORAS de vídeo são enviadas para o YouTube a cada MINUTO. Isso significa que há uma enorme 
concorrência por atenção. Você precisa fazer tudo o que puder para garan�r que seus vídeos sejam 
encontrados. Os metadados dos seus vídeos ajudarão.

"Meta dados" são dados que fornecem informações sobre seus vídeos. Em seu Manual do Criador, o 
YouTube explica como criar seus metadados:

Para maximizar sua presença na pesquisa, na promoção, nos vídeos sugeridos e na veiculação de anúncios, 
verifique se os metadados estão bem o�mizados: o �tulo, as tags e a descrição do seu vídeo.

O�mizar seus vídeos para pesquisa faz a diferença entre sucesso e fracasso, por isso, cer�fique-se de fazer 
isso.

10 CONSTRUA SUA MARCA USANDO O YOUTUBE.
Como o guru de marke�ng Tom Peters apontou em 1997, você é uma marca e tem poder. O YouTube ajuda 
você a amplificá-lo.

Seja o que for que você esteja fazendo e qualquer que seja seu trabalho, o YouTube pode ajudar você a se 
tornar conhecido por seus pontos fortes e ganhar dinheiro. Mesmo que você não tenha uma ideia clara de 
como ganhar dinheiro no YouTube, comece a criar vídeos sobre seus interesses.

Você pode apenas tropeçar em uma mina de ouro ... assim como as pessoas que transformaram seus 
animais de es�mação em estrelas fizeram.
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11 TRANSFORME SEU FILHO OU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO EM 
UMA ESTRELA (E GANHE DINHEIRO).

Dois gatos, Lil Bub e Grumpy Cat, começaram no 
YouTube e se tornaram estrelas em todo o mundo, 
com ofertas de livros.

“Você não precisa ser um cantor para se tornar uma 
estrela do YouTube. Se você �ver sorte, você pode 
gravar um vídeo do seu filho, animal de es�mação 
ou um arco-íris duplo que toca um acorde e se torna 
viral”.
Portanto, mantenha sua câmera de vídeo à mão. Se 
você vir algo bonito, filmar e enviar o vídeo. (Não se 
esqueça dos metadados.) Você nunca sabe quem 
ou qual será a próxima sensação de vídeo. Crie essa 
sensação e você ganhará dinheiro. Então você tem - 
onze maneiras cria�vas de ganhar dinheiro no 
YouTube.

12 VÍDEOS AGENDADOS
Seria muito mais fácil para o espectador pegar seu conteúdo se você publicá-lo em um período de tempo 
específico regularmente. Isso também pode torná-los mais propensos a seguir seu canal, que é se inscrever 
em você.

É crucial ter um público-alvo básico que sempre virá para o seu conteúdo, para que você possa garan�r o seu 
número de visualizações para cada vídeo. Isso também é garan�r uma quan�dade estável de renda.

13 CROWDFUNDING
O crowdfunding está se tornando cada vez mais 
comum com a introdução da "Vakinha". Pode ser 
uma ó�ma fonte de dinheiro se você �ver uma 
ó�ma ideia para um projeto de mídia no YouTube. 
Além de gerar seu fundo inicial, ele também 
contribui para estabelecer audiência e receita para 
seu projeto no futuro.

Por exemplo, o famoso canal do YouTube, Vivendo 
Mundo Afora, usa o Apoia-se como forma de 
financiar seus vídeos ou projetos de filmes, com o 
retorno de vantagens especiais para esses 
apoiadores.



14 BUSQUE PATROCÍNIO

Atualmente, muitas empresas fornecem patrocínio aos canais do YouTube para publicidade direta. Uma 
fonte comum seria a Audible, da Amazon, que freqüentemente patrocina shows que dão conhecimento, 
como Vsauce e Veritasium. A coisa boa é que você pode receber diretamente o valor patrocinado em vez de 
dividi-lo com o YouTube.

Para obter um patrocínio, talvez seja necessário trabalhar em uma proposta detalhada sobre as coisas que 
você pode oferecer. Cer�fique-se de que conhece bem o seu público-alvo e a marca que está a abordar.
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