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Este relatório tem como objetivo principal identificar os
elementos essenciais para a cocriação de vídeos curtos nas redes
sociais, nas perspectivas das marcas, dos creators e os impactos
disso na percepção do consumidor.

A tendência foi identificada por nós e logo em seguida os veículos
de marketing e negócios começaram a citar sobre a transformação
que vinha ocorrendo nas publicidades criadas por influenciadores
e marcas, popularmente conhecidas como #publi. Optamos por
focar em vídeos curtos nas redes sociais pois é o formato favorito
de consumo de conteúdo pelos usuários. Além disso, o TikTok,
plataforma exclusiva de vídeos curtos é a rede social favorita dos
creators.

Portanto, a percepção da mudança na forma como os creators
produzem seus vídeos curtos em parceria com as marcas, a
diferenciação do termo ''influenciadores e "creators'' e a
identificação dos elementos de conteúdo e narrativa que estão
presentes nos novos vídeos curtos, só foram identificados e
relatados pela primeira vez neste relatório. Os dados e conceitos
presentes no relatório foram simultaneamente atualizados até o
momento em que estava sendo escrito, com os dados secundários
que foram publicados pelos veículos.

Apesar de o termo cocriação já ter sido citado para marcas e
influenciadores, tivemos, pela primeira vez, mencionado com
relação a vídeos curtos pelo site Consumidor Moderno em Março
de 2022, ainda não mencionando especificamente a mudança
criativa das publicidades com influenciadores. A plataforma
YouPix publicou uma pesquisa sobre creators e vídeos curtos
recentemente, em Setembro de 2022. No mesmo mês, enquanto
este relatório já estava em desenvolvimento, o site Meio e
Mensagem referenciou a mudança dos vídeos com creators
através da publicação ''A evolução da “publi”: marcas cocriando
com os influenciadores''.

Por isso, esperamos que você tenha um bom aproveitamento
dessa análise, que veio para auxiliar as marcas a entenderem o
impacto que podem causar ao se unirem com o universo criativo
e inovador dos creators. Boa leitura!

S
E

 LIG
A

 N
A

 TE
N

D
Ê

N
C

IA
! Confira os elementos essenciais 

para a cocriação
 de vídeos 

curtos nas redes
 sociais.

/ 03

O FIM DAS ''PUBLIS''?

https://www.consumidormoderno.com.br/2022/03/21/cocriacao-plataformas-videos-curtos/
https://www.consumidormoderno.com.br/2022/03/21/cocriacao-plataformas-videos-curtos/
https://tag.youpix.com.br/2022_pesquisa_short_videos
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2022/09/01/a-evolucao-da-publi-marcas-cocriando-com-os-influenciadores.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2022/09/01/a-evolucao-da-publi-marcas-cocriando-com-os-influenciadores.html#:~:text=Para%20realizar%20essa%20din%C3%A2mica%2C%20a,%2C%20co%2Dfounder%20da%20Spark.


Identificar qual é o cenário de 
oportunidades de cocriação entre 

marcas e creators.

MERCADO

Identificar os elementos de um
vídeo curto de cocriação entre
marcas e creators de sucesso.

VÍDEOS

Entender quais são os papéis de
marcas e creators no processo de

construção do vídeo.

MARCA

Propor um guia estratégico para 
cocriação de narrativas em vídeos 

curtos nas redes sociais para 
marcas e creators.

ESTRATÉGIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A partir do objetivo geral de identificar os elementos essenciais para cocriação de 
vídeos curtos nas redes sociais, elencamos os objetivos específicos abaixo:
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É fácil associar creators e influenciadores, 
uma vez que ambos trabalham para 

divulgar marcas. Influenciadores 
influenciam pessoas e para isso, não 

necessariamente há a criação de um vídeo 
criativo.

Existem 50 milhões de creators no mundo¹. 
Se destacar pode ser desafiador, tanto para 
eles quanto para as marcas que os 
contratam como parte da estratégia 
publicitária. Detectamos a tendência da 
cocriação entre marcas e creators nas 
redes sociais. Ao longo deste relatório, 
vamos mostrar a evolução na forma como a 
publicidade é feita, e vamos nos aprofundar 
nela neste projeto. Mas antes, vamos 
compreender a diferença entre creator 
e influenciador.

#INTRO

¹SignalFire (2022)

CREATORS
A ERA DOS

DIFER E N Ç A ?
QUAL É A

São ''produtores de conteúdo''. A 
palavra ‘creators’ remete a ‘criadores’ 
porque eles, de fato e em geral, criam 
conteúdo original, com algum grau de 

autoria e criatividade.

CREATORS

Olhe aqui um 

vídeo de creator:

INFLUENCIADORES

Olhe aqui um 

vídeo de influencia
dor:

''A gente sabe que tem diferença entre creators e influenciadores.
Influenciadores eu e você podemos ser. A gente influencia nossa base de
seguidores, nossos amigos. Tive uma experiência tal, vou lá e mostro para os
meus amigos (...). Já o criador de conteúdo é uma pessoa que vive para isso, ele
cria um conteúdo, cria uma estratégia para o público dele.''

Coordenadora de Social Media da Elo7
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ou clique aqui ou clique aqui

https://signalfire.com/blog/creator-economy/
https://vm.tiktok.com/ZMFHQ5JUp/
https://www.instagram.com/p/Ckg8D7sjFpl/


Entrevista Creators

Entrevista Marcas

COMO ESTE RELATÓRIO FOI 
DESENVOLVIDO

COLETA DE DADOS PRIMÁRIOS

COLETA DE DADOS SECUNDÁRIOS
Alguns dos dados que serão apresentados ao longo da sua leitura foram retirados de 
relatórios de tendências, reportagens e autores que abordam informações como 
cenários do mercado de creators e publicitário, redes sociais e oportunidades em 
torno do assunto. Esses dados foram retirados de pesquisas no Google e na 
Biblioteca Virtual.

Antes de compartilharmos com vocês os achados sobre cocriação entre creators e 
marcas, é importante apresentar a metodologia para o desenvolvimento deste relatório. 

Após a coleta de dados secundários, surgiu a necessidade de nos aprofundarmos em 
diferentes tópicos. Portanto, este relatório também é composto por pesquisas, tanto de 
aspecto qualitativas quanto quantitativas, explicitadas a seguir.

Realizamos seis entrevistas em profundidade com dois grupos de especialistas: Creators 
e Profissionais de Marketing, para compreendermos mais a fundo a percepção de cada 
um em torno da cocriação.

PESQUISA EXPLORATÓRIA COM ENTREVISTA COM ESPECIALISTA

Para escolher as entrevistadas, foi levado em consideração se já trabalharam com 
marcas em seus conteúdos e já produziram vídeos curtos para essas publis. As 
entrevistas duraram, em média, 40 minutos, sendo que uma aconteceu presencial e as 
outras duas via vídeo chamada. As entrevistadas trouxeram insights maravilhosos, mas 
para mencioná-las ao longo do relatório e preservar suas identidades, utilizaremos suas 
respectivas cidades:

Para as entrevistas com as marcas, o critério foi similar ao das Creators: Funcionários
que trabalhassem diretamente no desenvolvimento das ações publicitárias da marca e,
também, no processo de contratação do creator. As entrevistas duraram, em média, 40
minutos:

Creator Curitiba
Nicho: Gastrônomia
Tiktok: 3M
Instagram: 118 mil

Creator Londrina
Nicho: Lifestyle
Tiktok: 600 mil
Instagram: 115 mil

Creator Porto Alegre
Nicho: Moda
Tiktok: 500 mil
Instagram: 46 mil

Analista de Marketing 
Digital do

Grupo Boticário
 

Segmento:
Produtos de Beleza

Coordenadora de 
Marketing da 

Elo7
 

Segmento
Marketplace

Gerente 
Departamental do 

Banco Bradesco
 

Segmento
Financeiro
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Com as pesquisas exploratórias, nós coletamos as percepções de creators e marcas, mas 
parece que ficou faltando um personagem muito importante pra essa narrativa, não 
acha? O consumidor! Afinal, é ele quem consegue trazer a efetividade para uma ação 
publicitária, seja em conversão de vendas ou engajamento do conteúdo. 

O que nós buscamos com esse foi justamente entender se os consumidores captariam a 
diferença das publis realizadas pelos creators e por influenciadores que para nós, 
enquanto pesquisadoras, era super clara. Para isso, nós realizamos um roteiro de
quatro momentos. Os momentos 2, 3 e 4 possuíam 4 perguntas: 

Como relatamos no início deste relatório, fizemos a Análise de Conteúdo¹, que tem como
objetivo compreender diferentes aspectos dentro de uma comunicação. A partir de
métodos qualitativos e quantitativos, analisamos diversos vídeos de creators com
marcas. Entenda mais sobre o processo: 

Quando o pesquisador decide ir para o 
aspecto qualitativo da pesquisa é porque ele 
amplia a sua capacidade comparativa e de 
entender as características do segmento 
analisado. E ao aplicar a metodologia quantitativa na 

análise, o pesquisador consegue coletar 
dados estatísticos que possibilitam, 
também, caracterizar o segmento em 
análise.

Análise Qualitativa

Análise Quantitativa

ANÁLISE DE CONTEÚDO

Bardin reforça a importância de seguir os passos para que a análise gerem resultados
efetivos, dito isso nós construímos a análise baseado nas etapas descritas:

Pré Análise1
A Pré Análise serve para embasar a construção e os resultados obtidos na Análise de 
conteúdo, seguindo os seguintes critérios:

Alinhamento com os objetivos da pesquisa, já citados anteriormente.

Exaustão: Coletar dados que embasem a análise, apresentados ao 
longo do relatório.

GRUPO FOCAL

1
Apresentamos um vídeo de influenciador, que relatava uma promoção que a 
marca estava realizando e, imediatamente, fizemos perguntas sobre ele para 
entendermos algumas percepções.

2
Mostramos um vídeo de uma creator, que falava de outra promoção da mesma 
marca, por meio de uma esquete de humor e diferentes personagens. Depois 
desse vídeo, fizemos as mesmas perguntas que o momento 2.

3

¹Livro: Análise de Conteúdo, Bardin (1977)
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Mostramos um vídeo de influenciador e um vídeo de creator, de marcas 
diferentes e não fizemos perguntas sobre nenhum dos vídeos.

Por fim, fizemos perguntas referentes aos dois primeiros vídeos que os 
participantes tinham assistido, a fim de entender mais sobre o impacto dos 
vídeos e lembrança de marca.

4



Livro: Análise de Conteúdo, Bardin (1977)

Os conteúdos coletados devem ter o mesmo tema: Publicidade entre Marcas e 
Creators.

Amostras que representem o nicho pesquisado, para este relatório: 
Vídeos Curtos entre Marcas e Creators.

Narrativa: A narrativa compõe uma parte muito importante na cocriação da 
publicidade, sendo assim não poderíamos não considerá-la na análise, que foi 
aplicada de forma quantitativa. A narrativa foi desdobrada em quatro critérios: 
Personagem, Enredo, Tempo e Espaço.

Storytelling: Com o storytelling, nós tivemos a oportunidade de compreender, 
a partir de uma análise qualitativa, como as marcas eram introduzidas nos 
conteúdos analisados. A categoria Storytelling foi desdobrada em quatro 
subcategorias: Product Placement, Narratologia, Personalidade de Marca e 
Cultura POP.

Exploração do Material

Após coletar todos os dados necessários e os direcionais bem definidos, é 
importante entender quais informações temos e como vamos aplicá-las à Análise 
de Conteúdo para obter as respostas. No nosso caso, entendemos quais aspectos 
seriam cruciais na nossa análise para compreendermos como a cocriação 
acontecia. Para isso, utilizamos a seguinte codificação (para os íntimos: 
categorização) 

2

Interferência: ao longo do relatório, mencionamos a quantidade vasta de variáveis 
que existem dentro do mercado de Creator. Quando falamos dos polos de 
comunicação (Emissor, Receptor, Mensagem e Canal) existentes não seria diferente. 
Sendo assim, colocamos alguns critérios com o objetivo de amplificar nossas 
possibilidade de resultados. As categorias escolhidas são: nome do Creator, número 
de seguidores, nicho que o Creator pertence, canal publicado o vídeo, tempo do 
vídeo, produto divulgado e engajamento. 

Tratamento dos Resultados3
Por fim, Bardin aponta que as informações coletadas devem passar por dois processos, 
para os pesquisadores conseguirem ter visibilidade de seus resultados:

Interpretação: por último, os resultados! Mas 
como nós temos muita coisa legal pra te contar 
sobre os resultados da nossa análise, decidimos 
deixar um capítulo todinho para isso, confira na 
página 30 deste relatório.

Temos certeza que depois de tudo que contamos para você, sua curiosidade só 
aumentou em saber mais sobre cocriação entre marcas e creator! Então, chega de 
enrolação e 

BOA LEITURA!
/ 08

Veja a tab
ela com a

Análise com
pleta

ou clique aqui

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16QP2VWgidbPW35M5kUAXFfN7AXOd3l2y3FzJaZ5kN8E/edit#gid=0
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A tendência identificada: como as publis eram feitas
antes e como são feitas agora.



20082005

Para entender como o mercado chegou até os creators, é necessário compreender como 
a relação entre criadores de conteúdo e marcas começou no universo online¹:

Os blogs começam a ser vistos como 
uma oportunidade comercial.

COMO TUDOCOMEÇOU?

Essas atividades passam a ser mais 
intensas nas redes sociais.

2010
Surgem plataformas que permitiram a 
divulgação direta das marcas no digital, 
como Google e Facebook.

2014
As marcas voltam sua atenção aos 
influenciadores, e estes passam a 
construir suas próprias audiências.

2016
As marcas percebem que as 
oportunidades não estavam apenas em 
influenciadores com milhões de 
seguidores, mas também nos micro- 
influenciadores. 

2017
As empresas brasileiras começam a 
prestar atenção no marketing de 
influência, surgindo as primeiras 
ferramentas de gestão de 
influenciadores no Brasil. 

2022
Influenciador digital se consolida como
uma profissão do agora e do futuro. E as
''publis'' evoluem para uma cocriação
com as marcas.² Você poderá entender
melhor esse movimento nas páginas a
seguir.

¹Cassio Politi, influency.me (2018)
²Meio e mensagem (2022) 
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https://www.influency.me/blog/historia-do-marketing-de-influencia/
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2022/09/01/a-evolucao-da-publi-marcas-cocriando-com-os-influenciadores.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2022/09/01/a-evolucao-da-publi-marcas-cocriando-com-os-influenciadores.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2022/09/01/a-evolucao-da-publi-marcas-cocriando-com-os-influenciadores.html


É necessário reconhecer que, por trás da receita 
pronta ao produzir publis com os influenciadores, 
há vários times estruturando uma estratégia.

 
Quando falamos de creatos, estamos falando de 
muitos outros elementos que mostram a 
efetividade e o impacto do resultado de uma ação, 
que vão além do que verificar a Receita Líquida 
gerada para a marca.

Ou seja, os creators produzindo narrativas para que as marcas conversem com um 
público não alcançado antes e de um jeito totalmente novo¹. E nessa percepção, 
segundo a creator Curitiba, o criador de conteúdo passa a ser um influenciador dentro da
comunidade construída por ele.

É AÍ QUE OS CREATORS ENTRAM EM AÇÃO, TRAZENDO:
Ideias criativas

Em 2014, as marcas começaram a voltar suas atenções para os influenciadores e 
contratá-los para fazer publis¹. Nessa época, elas esperavam uma divulgação "simples" de 
seus produtos pelos influenciadores. Mas isso mudou: lembra dos famosos recebidos? 
Eles ainda existem, mas agora, as marcas e os consumidores esperam mais! Com tantas 
informações disponíveis na internet, é preciso se destacar para conseguir chamar a 
atenção do público.  

Identidade, público e características próprias

Equipes enxutas (ou de uma pessoa só)²

Dito isso, as “publis” como conhecemos estão ganhando um novo formato por conta dos 
creators, e todo esse ecossistema tem apresentado mudanças. 

1 INFLUENCIADOR QUE TEM UM PÚBLICO E
COMUNICAÇÃO SIMILAR DA MARCA

1 PRODUTO OU COLEÇÃO

1 BRIEFING TOTALMENTE PRÉ-DEFINIDO

DEPOIS, É SÓ MISTURAR TUDO E PRODUZIR A
PUBLI COM INFLUENCIADOR E TER
RESULTADOS IMPRESSIONANTES DE VENDA

ATENÇÃO! NÃO ESQUECER DE PASSAR PELA
APROVAÇÃO 

Receita:
da Publi de Antes:

E NÃO PODEMOS ESQUECER DO ELEMENTO PRINCIPAL: A MENSAGEM

²YouPix & Brunch (2022)
¹Cassio Politi, influency.me (2018)

Parece meio chocante falarmos assim, né? Mas esse foi o termo utilizado por Rafael Coca, 
co-fouder da Spark³, ao contextualizar a mudança citada anteriormente. As publis estão 
mudando: antes, tratava-se apenas de um conteúdo orgânico, do dia a dia. Agora, vemos 
produções maiores e mais bem pensadas. É assim que um influenciador se torna um 
produtor de conteúdo.

O FIM DAS PUBLIS

³Meio e Mensagem (2022)
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https://drive.google.com/file/d/1kggnxz_zyEkUywTJqH9915Akz2pIF5Us/view?usp=sharing
https://www.influency.me/blog/historia-do-marketing-de-influencia/
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2022/09/01/a-evolucao-da-publi-marcas-cocriando-com-os-influenciadores.html


Esse processo estratégico e criativo que há por trás das 
novas “publis” vem sendo, inclusive, divulgado pelos 
criadores de conteúdo nas redes sociais. Um exemplo 
disso é o do TikTok @arebimboca, que compartilha como 
o casal, após receber o briefing, procura referências na 
internet, saem às compras no Rio de Janeiro (no Saara, 
em brechós e shopping centers), editam e atuam em seus 
vídeos, contratam maquiadores, criam um Storyboard e 
assim por diante. 

O mercado espera cada vez mais que os Creators coloquem suas características 
próprias na mensagem que a marca deseja passar. Com isso, os processos também 
mudaram! (Xô, receita de conteúdo pronta). Logo, podemos pensar que as marcas 
também devem mudar, não é? ''Não dá mais para fazer publis no estilo Playmobil, 
falando do produto com o braço esticado'', como nos contou a Creator Porto Alegre.

Ela expôs que uma vez topou fazer uma publicidade nesse estilo, seguindo todas as 
orientações passadas pela marca, sem poder acrescentar novas ideias e jeitos 
diferentes de realizar a publi. O vídeo ficou totalmente fora daquilo que ela entrega 
para o seu público e sem qualquer liberdade criativa. Já deve imaginar o resultado, 
não é mesmo? A publi não foi bem, nem em resultados numéricos e muito menos em 
relacionamento entre a Creator e a marca, já que ela recusou as novas ofertas que 
surgiram deles.

Em comparação, a Elo7, um marketplace de produtos artesanais, conseguiu resultados 
incríveis, como o aumento de 1000 seguidores na página da marca por cada conteúdo 
publicado pela Yasmin Castilho. Isso ocorreu porque a marca entendeu o conteúdo 
publicado pela mesma e não fez nenhuma exigência de que ela precisaria mudar algo 
para a marca, pois o seu conteúdo nativo poderia potencializar a mensagem que 
queriam passar para os consumidores.

Quem é Yasmin Castilho?

OLHE NA PRÁTICA!

@AREBIMBOCA

PEGA A VISÃO!

Yasmin Castilho é uma Creator do nicho lifestyle que mostra o seu 
dia a dia por meio de esquetes, com situações que o público 
consegue se relacionar, sempre com muito humor e transparência. 
Isso resultou em um público que soma quase 6 milhões nas suas 
redes sociais. 
Yasmin sempre utilizou seu relacionamento amoroso para produzir o 
conteúdo. O seu público demonstra muito interesse nos 
acontecimentos da sua vida e não foi diferente quando ela noivou e 
começou a compartilhar cada detalhe da preparação do casamento. 
É ai que surge a oportunidade para a Elo7.

@yasmincastilho
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https://www.tiktok.com/@arebimboca/video/7129246747066420486
https://www.instagram.com/reel/CZemweLjwTO/?igshid=NjZiMGI4OTY%3D


A Elo7 tem uma página nas redes sociais somente para casamentos, com vários produtos 
de artesãos do segmento. Então, segundo a Coordenadora de Marketing da empresa, o 
casamento da Yasmin Castilho era uma oportunidade de divulgar nesse nicho. O que ficou 
acordado entre a marca e a Creator é que a marca forneceria acessórios para o seu 
casamento e ela divulgaria em suas redes sociais, a famosa PERMUTA.

ESTEJA ABERTO PARA AS OPORTUNIDADES

A coordenadora fala que esse foi seu case mais significativo, porque os resultados foram 
além do aumento de seguidores. Os artesãos começaram a entrar em contato com a 
marca pedindo auxílio, pois não estavam suportando a demanda de vendas que a ação 
estava gerando.

Coordenadora de Social Media da Elo7

"A Yasmin que foi um case de sucesso. Tivemos uma loja
que deu probleminha lá, que foi uma loja de convite. Eles
tiveram uma demanda tão grande que eles não
conseguiram absorver, então chegava gente perguntando e
eles falaram: Ah! Não vou mais responder, não estamos
dando conta!" 

Ou seja, a tendência que queremos contar pra você está toda em 
torno de um novo jeito de fazer publi que vai muito além de a marca 
contratar um Creator e ele divulgar seu produto. É sobre o que os 
dois tem para fornecer que gere um conteúdo de fato significativo e 
que conexões duradouras com quem os acompanha! Assista um dos 
vídeos da ação aqui: Despedida de solteira.

Isso é cocriação, baby!
Se uma marca optar por fazer "mais do mesmo" e não levar em consideração a 
personalidade e criatividade do creator nos conteúdos, não conseguirá obter os 
resultados almejados!

Neste relatório, focaremos na cocriação em vídeos curtos para as redes sociais. Os 
creators dominam esse formato com excelência, e sabem como se comunicar com seus 
seguidores de maneira que nenhuma marca conseguiria. E as marcas têm percebido valor 
nisso:

Analista de Marketing do Grupo Boticário

"Ele [creator] realmente acaba fazendo esse papel de tradutor de
mensagens, que às vezes a marca não consegue. E aí o criador de
conteúdo vem ser realmente um braço que vai ampliar o alcance,
mas também trazer e puxar conversas é em torno da marca e deixar
tudo mais claro o que a marca quer falar para essas pessoas.''

A Elo7, por exemplo, já entendeu que devem se inserir no universo do Creator, como 
fizeram com a Yasmin Castilho, e não o contrário. A marca compreendeu o papel de cada 
um no processo de criação do vídeo e alcançou resultados além do esperado.

Na cocriação, marcas e Creators trabalham em cooperação para a criação de materiais. 
Adeus briefings engessados, olá liberdade criativa!
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https://www.instagram.com/p/CZAUc0bPS98/
https://www.instagram.com/p/CZAUc0bPS98/


E se engana quem pensa que o número de seguidores é um fator crucial para um creator. 
Na verdade, a criatividade é um novo símbolo de status, e está destronando a influência¹. 

¹The Future 100: 2022 – Tendências e Mudanças a Serem Observadas em 2022 de Wunderman Thompson Intelligence

''Os criadores de conteúdo trazem um pouco essa quebra
de paradigma. Não é mais sobre o quanto que essa pessoa
tem de seguidores. É mais o quanto o motor criativo dela
vai fazer com que a mensagem se espalhe de outra forma. 
 Ele consegue traduzir a mensagem da marca para a
linguagem das pessoas com quem ele fala. 

Analista de Marketing do Grupo Boticário

O RELACIONAMENTO ENTRE CREATORS E 
MARCAS MUDOU
A cocriação mudou o relacionamento que contratantes e 
contratados possuem na criação de vídeos. Nas entrevistas 
realizadas, as marcas reconheceram a mudança.

''A mudança é de fato vem dessa compreensão de que o
criador de conteúdo vai fazer a marca ir para além do que os
influenciadores e as celebridades conseguem fazer. Porque,
de fato, eles são criativos e eles conseguem fazer peças que
a marca não consegue fazer sozinha. Acho que pra mim é
onde tá o principal valor.'' 

Analista de Marketing do Grupo Boticário

“Não tem mais como fazer se não for cocriação, não
dá mais certo. As pessoas não olham mais se for
assim, só ignoram. E as marcas estão mais
conscientes disso."

Creator Porto Alegre

Os creators entrevistados também falaram que enxergam a mudança, e entendem que, 
agora, a cocriação é o único caminho para a produção de vídeos para as publis.

A cocriação é uma tendência e veio para ficar! A parceria entre marcas e creators se 
tornou essencial para que a mensagem das marcas chegue de uma forma criativa e 
relevante para o consumidor. Antes de falarmos mais sobre a estratégia de comunicação 
presente nos vídeos, te convidamos a entender mais sobre o formato de vídeos curtos e 
as redes sociais que são mais utilizadas na cocriação.

Confira nas próximas páginas!
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https://drive.google.com/file/d/1rGKGM-mdqysamd8DfUrpBTn12A6D-Xkp/view?usp=sharing
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Descubra as principais redes sociais usadas por
creators para a produção de vídeos curtos.



Vídeos de 1 a 3 
minutos

40%

Fotos/Imagens Textos Áudios

Stories 

30%

Vídeos de até 
1 minuto

21%

7% 1% 1%

¹YouPix e Brunch (2022)
²YouPix & Nice House (2022)

Não podemos falar de creators e não mencionar sua ferramenta de trabalho: 
As redes sociais!

REDES SOCIAIS COMO BASE DA PESQUISA

TOP 3 REDES MAIS UTILIZADAS POR CREATORS¹:

11,80%
TikTok

12,70%
YouTube

59,60%
Instagram

E por isso, utilizaremos as três redes sociais mencionadas a cima e os vídeos curtos como
embasamento para realizar as pesquisas apresentadas neste relatório.

E quando mencionamos o formato preferidos dos usuários para consumir os conteúdos
nas redes sociais, os vídeos ganham² disparado! 

AS REDES SOCIAIS NA VISÃO DOS CREATORS E DAS MARCAS

A rede social favorita dos 
creators para compartilhar 
seus conteúdos é o Tiktok², já 
que

69,8% acredita que possui maior possibilidade de 
engajamento e visibilidade;

51,6% afirma que é onde está o seu público;

34,2% acha o TikTok mais fácil de usar.
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https://tag.youpix.com.br/2022_pesquisa_creators_negocios_2022
https://drive.google.com/file/d/1qxvwBFwS-lNrWR0I3fY082ZEfg4ySfTj/view?usp=sharing


Mas o Instagram não fica de lado!

41,9% dos profissionais de marketing pretendem fazer até 15 campanhas de vídeos 
curtos ainda em 2022.¹

Apesar de o TikTok ser a rede social em que os creators preferem para produzir seus
conteúdos, é no Instagram que eles preferem trabalhar as publis, pois é onde sentem que
têm mais retorno, ou seja eles visam a vantagem comercial que essa rede trás.

¹YouPix & Nice House (2022)
²Opinion Box (2022)
³Meio&Mensagem (2022)
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59,4% dos creators dizem que é no Instagram que ganham mais dinheiro.

Redes favoritas para publi
dos Creators

56,7%

36,6%

3,6%
3,1%

84,7%

11,1%

3,5%

0,6%

Redes favoritas  para publi
das Marcas

Instagram

TikTok

YouTube Shorts

Kwai

E para a alegria dos creators:

O TikTok chegou no Brasil em 2018 e atualmente, 
conta com mais de 74 milhões de usuários ativos² e 
deste número:

POTENCIAL DAS REDES 
Sobre o Tiktok:

82% dos usuários da plataforma abrem o TikTok ao menos 
uma vez ao dia;

70% dos usuários da plataforma seguem influenciadores;

65% dos usuários concordam que o TikTok é capaz de 
aproximar pessoas e empresas¹.

20% DOS USUÁRIOS PASSAM 5 HORAS POR DIA NO TIKTOK
Já sabemos que a plataforma vem ganhando cada vez mais usuários. Além disso, é 

possível verificar que os usuários já buscam pelas marcas na plataforma: 56% afirmam 
seguir marcas e empresas na rede social¹. 

Esses dados reforçam a oportunidade que as marcas têm de alcançar e engajar novos 
públicos, ao gerar conexões e conversas relevantes para quem consome os conteúdos.³

@vittorfernando

https://drive.google.com/file/d/1qxvwBFwS-lNrWR0I3fY082ZEfg4ySfTj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QpoUHtf-NLW24CZR0yrxtcxBb5YwEWiN/view?usp=sharing
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2022/04/13/por-que-o-tiktok-virou-o-queridinho-das-marcas.html
https://vm.tiktok.com/ZMFPN4Men/


Não podemos confundir! O Instagram possui diferentes formatos de conteúdo como: 
vídeos mais longos, stories e posts. Logo, para esse relatório vamos focar no Reels

¹Opinion Box (2022)
²Meio&Mensagem (2022)

POTENCIAL DAS REDES 
Sobre o Instagram:

92% dos usuários da plataforma abrem o Insta ao menos uma vez ao dia;

71% dos usuários da plataforma seguem influenciadores na plataforma.

O Brasil é 2º país com mais usuários no Instagram no mundo, atrás 
somente dos EUA¹.

Segundo o Meio&Mensagem, os usuários do Instagram já passam 20% do seu tempo na 
plataforma no Reels e isso já demonstra o potencial da plataforma².

58% DOS USUÁRIOS AFIRMAM QUE VEEM VÁRIOS 
REELS EM SEQUÊNCIA

O formato que nasceu para competir com o ''aplicativo vizinho'' vem 
ganhando força nas redes sociais. A ferramenta é cada vez mais 

aceita pelo público.

Reels é quase 40% maior do que as postagens de vídeo tradicionais no Instagram. Além 
disso, quase 50% das marcas na plataforma publicaram pelo menos um Reels no segundo 
trimestre deste ano. 

No ano passado, apenas 30% das marcas estavam postando conteúdo neste formato na 
rede social.

Como sabemos, os influenciadores e creators produzem conteúdos nessas redes sociais 
em formatos variados, como stories, posts no feed, reels, entre outros.
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Nesse relatório, optamos por analisar exclusivamente vídeos curtos, já que é o formato
mais utilizado em ações de cocriação². E outras plataformas também perceberam isso, 
como é o caso do Youtube, que também está ampliando suas opções de formatos.

@gusta

ferramenta utilizada para a criação e publicação de vídeos curtos.

https://www.instagram.com/reel/CiONTUJjzKT/?igshid=ZjA0NjI3M2I%3D
https://drive.google.com/file/d/1QpoUHtf-NLW24CZR0yrxtcxBb5YwEWiN/view?usp=sharing
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2022/04/13/por-que-o-tiktok-virou-o-queridinho-das-marcas.html


YouTube Shorts

MAIS UM CONCORRENTE DE 
PLATAFORMA? TEMOS!

O QUE OS USUÁRIOS QUE UTILIZAM O 
YOUTUBE SHORTS PREFEREM:

Em Junho de 2021, o Youtube lançou dentro 
da própria plataforma a função Shorts, com 
a ideia de que os criadores de conteúdo 
criassem e editassem vídeos de até 1 minuto 
diretamente na plataforma. Entretanto, a 
função ainda não é conhecida por 44% dos 
usuários do Youtube¹.

1. Conteúdos de humor e descontração (48%);
2. Acompanhar quem seguem (48%);
3. Acompanhar vídeos das marcas que gostam 
(26%);
4. Acompanhar celebridades/blogueiros (26%);
5. Acompanhar notícias (25%).

¹Opinion Box (2022)

Com isso, entendemos que apesar de menos 
conhecido, o Youtube Shorts é sim uma 
plataforma potencial para creators e marcas 
trabalharem. Agora, vamos conhecer mais sobre 
eles e os outros principais envolvidos em todo 
esse processo? 

/ 19

Agora que entendemos as redes sociais e formatos mais utilizados para a criação de 
vídeos curtos, é hora de compreender melhor sobre quem faz tudo isso acontecer: os 
creators e demais envolvidos na cocriação. Acompanhe nas páginas seguintes.

Elis Valeriano

https://youtube.com/shorts/Zkp1RMg2WLc?feature=share
https://drive.google.com/file/d/1QpoUHtf-NLW24CZR0yrxtcxBb5YwEWiN/view?usp=sharing
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Entenda mais nas próximas páginas sobre os principais
atores do universo da cocriação: Creators, Marcas e os
Consumidores.
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Vamos conhecer mais sobre o perfil da 
galera que faz vídeos curtos¹:

45,8%
possuem entre 18 

e 25 anos

59,4%
moram no sudeste

*YouPIX & Nice House (2022)

45,3%
são brancos

60,3%
são homens

40,9%
produzem de 1 a 3 
vídeos por semana

24,2%
são do nicho de 

lifestyle

1.
2.
3.

5.
4.

Dancinhas - 29,5%

Tutoriais - 23,4%

O que estiver bombando - 19,2%

Humor/pegadinhas - 15,7%

Dublagens - 12,1%

Humor27,80%
24,20% Lifestyle

13,80% Moda

8,90% Entretenimento

5,50% Bem-estar e saúde

5,50% Educação

4,60% Games

3,70% Gastronomia

3,00% Notícias

3,00% Celebridades/fofoca

QUEM SÃO OS 
CREATORS?
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O que fazem?

Nichos

https://drive.google.com/file/d/1qxvwBFwS-lNrWR0I3fY082ZEfg4ySfTj/view?usp=sharing


Entretenimento

OLHE NA PRÁTICA!

Vem ver alguns vídeos dos nichos mais comuns que a gente encontra 
nas redes sociais: clique e confira!

Humor

Lifestyle

Bem-estar e saúde

Culinária

Moda

Educação

Games
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@ITSMATHEUSCOSTA

@JEROANHERCULANO

@DUDARIEDEL

@GUSTA

@KAROLRESENDEE

@DELICIASDAELENI

@TANAHISTORIA

@OLIPAOGAMER

https://www.instagram.com/reel/Chaj1q2MzGG/?igshid=ZjA0NjI3M2I%3D
https://www.instagram.com/reel/CiONTUJjzKT/
https://youtube.com/shorts/oOF3AQvObqk?feature=share
https://vm.tiktok.com/ZMF1xQBaF/
https://www.tiktok.com/@deliciasdaeleni/video/7139266152777125125
https://www.tiktok.com/@jeroanherculano/video/7143357313280167173
https://www.instagram.com/p/CkRpoO0AgXd/
https://www.instagram.com/reel/Cic3nSngVlg/?igshid=ZjA0NjI3M2I%3D


OS CREATORS SÃO IMPORTANTES

Os Creators têm o poder de levar a marca para novos públicos e lugares que, sozinha, ela 
não conseguiria alcançar. E não é só mais entretenimento, é o trabalho de milhões de 
pessoas pelo mundo, com poder de entreter, influenciar e o poder de movimentar 
dinheiro. Tanto que hoje já existe um conceito para demonstrar esse poder: 

CREATOR ECONOMY.

Em 2021, os creators 
movimentaram cerca de 

US$ 1,3 bilhões.¹

¹CB INsights (2022)
²The New York Times (2021)
¹YouPIX & Brunch (2022)

"A creator economy é a 
próxima corrida de ouro dos 

investidores."²

E as marcas já perceberam isso! Veja o relato da entrevistada do Bradesco:

"O criador ele tem esse papel, né? De trazer, na voz dele, conteúdos que a gente
possa se conectar com a audiência dele e usar um caminho que a gente consiga 
gerar visibilidade, estimular a consideração, estimular um interesse, uma busca, 

né? E se conectar com pessoas que hoje não estão nos nossos canais."

“Isso pode gerar vídeos virais, webséries nas redes sociais, 
conteúdos, gatilhos que dão start em campanhas maiores, 
amplificação de ações. Estima-se que, nos próximos 5 
anos, teremos aproximadamente 1 bilhão de criadores de 
conteúdo em todo o mundo. Chegou a hora de se destacar 
em frente a essa avalanche de histórias”³

As empresas não querem mais usar os Creators apenas para divulgação 
dos seus produtos, mas para cocriar estratégias baseadas nas 
comunidades que os criadores já possuem, sua base leal de fãs, 
apoiadores e defensores. 

O MERCADO ESTÁ DE OLHO NESSA MOVIMENTAÇÃO! 

Na opinião de Flávio Santos, CEO da MField, uma agência focada 
em estratégias de ativação de influenciadores e conteúdo nas 
redes sociais, há muito ainda por vir:

Portanto, as oportunidades são inúmeras! Tanto para 
Creators, quanto para marcas. Por isso falamos de uma 
Creator Economy, pois o Creator movimenta uma 
economia através de suas parcerias com marcas, mas 
também com divulgações de projetos pessoais e marcas 
próprias. Entenda mais a seguir:
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https://www.cbinsights.com/research/report/what-is-the-creator-economy/
https://www.nytimes.com/2021/07/13/business/silicon-valley-investors-increasingly-see-creators-as-the-next-financial-vein-to-tap.html
https://drive.google.com/file/d/1kggnxz_zyEkUywTJqH9915Akz2pIF5Us/view?usp=sharing


INFLUENCE ECONOMY CREATOR ECONOMYversus

A Creator Economy traz o profissional para o centro, permitindo 
que ele vá além da #publi.

Apesar de trabalhos com marcas ainda representarem a maior fonte de renda dos 
Creators, o novo conceito permite que ele abra novas portas para criação de outros 
produtos, como consultorias, cursos, infoprodutos etc. 

ISSO JÁ REPRESENTA 18,1% DA RENDA DOS CREATORS¹

Produtos físicos como coleções com marcas, produtos para beleza e lojas de roupa 
representam 1,9%, o que representa um mercado com potencial de expansão.¹

¹YouPIX & Brunch (2022)

SERÁ QUE DÁ DINHEIRO?
Ser Creator é uma profissão que ajuda na transição social. São várias histórias de 
pessoas que vieram da periferia e conquistaram o Brasil. 

71,3%

de R$ 2.000 até 
R$ 5.000

24,2%

de R$ 5.000,01 
até R$ 10.000

13,4%

maior que R$ 
10.000,01

MAS QUAL É A RENDA MENSAL DOS CREATORS?

NÃO É BAGUNÇA, NÃO!
Além de estar movimentando cada vez mais dinheiro, também está evoluindo e se 
tornando mais profissional. De 2021 para 2022, o número de creators sem empresa 
aberta caiu de 23,7% para 18,1%.

²Dados do TikTok em 26/10/2022

Quem não conhece o ''RECEBA'' do Luva de Pedreiro? Qual brasileiro nunca ouviu 
falar na famosa Farofa da Gkay? E o Whindersson Nunes, que dispensa 
apresentações?

Eles (e muitos outros) viram na internet uma forma de mudar de vida, e 
conseguiram. Hoje, são alguns dos creators mais conhecidos no Brasil e fora dele. 
No TikTok, o Luva de Pedreiro tem 20.5M de seguidores, a Gkay possui 20M e o 
Whindersson já tem 21.4M².

Ao todo, mais de 80% dos Creators emitem nota fiscal na hora de fechar os jobs. Desses, 
54,5% dizem que emitem sempre e 30% afirmam que emitem às vezes.¹

Por isso, é possível verificar que esse movimento de formalização da atividade 
econômica dos Creators é recente, porém está avançando cada vez mais. 

E agora que entendemos um pouco mais sobre o lado dos Creators, que tal saber mais 
sobre a percepção dos consumidores de vídeos curtos? 
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https://drive.google.com/file/d/1kggnxz_zyEkUywTJqH9915Akz2pIF5Us/view?usp=sharing


 VÍDEOS CURTOS

PERCEPÇÃO DOS 
CONSUMIDORES SOBRE 

79% 96% 88%

Não é de hoje que as marcas vêm investindo em vídeos para fazer sua publicidade. Seja 
com creators, influenciadores ou sozinhas: Em 2020, já eram 45% do conteúdo postado 
no Instagram.¹

¹Gazeta do Povo (2020)
²Wyzowl (2022)
³Sinapro SC (2021)

Dos consumidores 
preferem assistir um vídeo 

do que ler sobre algum 
produto ou serviço.

Já assistiram um vídeo 
explicativo para aprender 
mais sobre um produto ou 

serviço.

Das pessoas já foram 
convencidas a fazer uma 
compra por meio de um 

vídeo.

O uso de vídeos é um grande sucesso para as marcas, tanto que 86% das empresas os 
usam  como uma ferramenta de marketing.² Nos vídeos, marcas e Creators possuem um 
tempo de interação maior com o consumidor, podendo levar entretenimento e inserir a 
mensagem da marca. 

POR QUE INVESTIR EM VÍDEOS CURTOS?¹

"Os brasileiros gostam da publicidade que prende a atenção pelo 
entretenimento, pela dose de arte ou pelo humor. Propagandas 

frequentemente se tornam parte de conversas sociais, e as pessoas 
comentam sobre elas com amigos e familiares."³

O grupo focal feito no 
desenvolvimento deste relatório 
mostrou que as pessoas estão 
mais propensas a interagir ou 
assistir um vídeo até o final se já 
conhecem o Creator. 

Mostramos vários vídeos 
durante o grupo focal, mas para 
todos, o vídeo que mais marcou 
foi o vídeo de uma Creator que 
todos conheciam. Assista 
clicando ao lado:

"Não só pararia para ver 
como voltaria e veria de 

novo."

"Ela promoveu 
absurdamente o 

produto."

"Vocês já viram essa 
menina do bolo? Ela faz 

isso sempre!"

/ 25

Pessoa 5:

Pessoa 6:

Pessoa 1:

@VIVICAKEDESIGNER

https://www.gazetadopovo.com.br/gazz-conecta/videos-curtos-ja-sao-45-do-conteudo-publicado-no-instagram-e-vieram-para-ficar/
https://www.sinaprosc.com.br/noticias/cenp-propaganda-emprega-quase-meio-milhao-de-brasileiros.html
https://www.tiktok.com/@vivicakedesigner/video/7128509015084027142?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


OUTROS INSIGHTS DO GRUPO FOCAL!
OS INFLUENCIADORES FIZERAM SUCESSO?
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Durante o grupo focal, trouxemos vídeos de influenciadores, fazendo a publi
Playmobil, e vídeos de Creators, com maior produção.

O vídeo de influenciador que mostramos não fez muito sucesso. Veja algumas 
falas dos participantes, depois de serem perguntados o que acharam do vídeo:

“É muito cansativo o jeito que ela tá falando.
Você fica tipo ‘tá, e daí?’”

Pessoa 5

“A introdução do vídeo dela não me chamou pra assistir
nenhuma parte do vídeo.”

Pessoa 2

No vídeo mostrado, a influenciadora falava apenas sobre o produto, o tempo inteiro. 
Podemos ver que, assim como os creators, os consumidores também não querem mais 
ver vídeos que não trazem nenhum conteúdo relevante.

LEMBRANÇA DE MARCA
No início do grupo focal, mostramos dois vídeos, um de Creator e um de influenciador. Ao
final do grupo focal, perguntamos sobre as marcas dos primeiros vídeos. 

INFLUENCIADOR CREATOR versus

Lembravam alguns aspectos do vídeo, 
algumas coisas que a influenciadora
tinha mencionado, mas erraram a 
marca que ela estava promovendo.

Lembravam de detalhes do vídeo, as 
partes que eram bolo e até a fala da 
Creator, divulgando que o produto 

tinha voltado a ser comercializado...

Todos os entrevistados passariam mais tempo 
vendo os vídeos de Creators do que de 
influenciadores. E, no geral, acharam o vídeo da 
Creator mais divertido. 

"Ai eu quero seguir ela, ela
parece muito divertida."

Pessoa 1

Pessoa 1

"Ó, começando, olha que empenhada essa, se vestiu de cenoura.
Olha aí é a mesma propaganda do Rappi. Gente, vamos bater palma
pra ela depois."

Creators = Diversão



DAS MARC A S !
DE OLHO NO MOVIMENTO

Os Creators têm ganhado força para garantir seu lugar no mercado e expandir cada vez 
mais. Gigantes de vários segmentos já estão lançando plataformas e programas para 
ajudar criadores de conteúdo:

TIKTOK CREATOR MARKETPLACE

Lançada em Setembro de 2021, a 
plataforma ajuda empresas a 
encontrarem Creators para divulgar 
seus produtos, como uma solução 
dinâmica para atender ao marketing 
das marcas. 
Atualmente é possível alcançar mais 
de 35.000 criadores em mais de 20 
países e regiões com a ferramenta.¹

Além disso, todo o gerenciamento da campanha pode ser feito diretamente pela 
plataforma. Na busca pelo criador de conteúdo ideal, é possível filtrar no aplicativo por 
região do criador, região do público, quantidade de seguidores, média de visualização e 
engajamento. Tudo isso facilita o processo de escolha do Creator pela marca. 

BOTIVERSO

A plataforma do Grupo Boticário, 
lançada em Setembro de 2022, quer 
ajudar Creators desconhecidos a 
ganharem seu lugar no mercado. 10 
selecionados passarão por mentorias 
com Creators como Yasmin Castilho e 
Supervulgar, desafios e treinamentos 
em um universo virtual, para que eles 
possam desenvolver seu potencial e 
avançar na carreira. Entrevistamos o
idealizador do Botiverso, que explicou 
de onde veio a ideia e porquê ela é 
relevante. Veja nas próximas páginas.

¹Exame(2022)
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https://creatormarketplace.tiktok.com/
https://www.boticario.com.br/botiverso/
https://exame.com/tecnologia/tiktok-lanca-marketplace-para-marcas-e-criadores-no-brasil/


O QUE É O BOTIVERSO?

VAMOS FALAR DE

Entrevistamos o analista de Marketing Digital e 
idealizador do Botiverso no grupo Boticário, para 
entender melhor sobre o projeto e o porquê as 
empresas querem tanto investir em creators. 
Acompanhe a seguir:

Entrevistado: "É um concurso que lançamos no TikTok, onde a gente disponibilizou um 
áudio e as pessoas têm que criar em cima disso."

QUAL É A ESTRATÉGIA POR TRÁS DO BOTIVERSO?
Entrevistado: "É uma tentativa nossa de evoluir ainda mais como a gente trabalha com 
criadores de conteúdo, com alguns partindo de dentro de casa."

POR QUE INVESTIR EM MICRO E NANO CREATORS?
Entrevistado: "A gente quer realmente olhar para essas pessoas que têm o potencial. A 
gente vai dar um treinamento para elas e a ideia é que a gente trabalhe em recorrência 
com elas."

QUAL O OBJETIVO DO BOTIVERSO?
Entrevistado: "O objetivo é a gente encontrar pessoas criativas que possam trabalhar 
com a marca."

O Botiverso é um case que nos mostra que as empresas estão 
indo além de contratar criadores de conteúdo para um job. 

Elas estão indo a um novo nível, de desenvolver essas 
pessoas para poder trabalhar com elas de maneira 

recorrente, não apenas uma vez.

Assista aqui os inscritos!

Vídeo da participante
@LUIZAGREUEL

Botiverso
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https://www.tiktok.com/@luizagreuel/video/7149688982983527685?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=pt-BR
https://www.tiktok.com/music/Botiverso-7146406485247936513?lang=pt-BR
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Afinal, o que faz os vídeos de Creators prenderem a
atenção do público e se tornarem atrativos para a
cocriação com marcas?



Antes de analisarmos porquê a parceria entre marcas e Creators resultam em vídeos tão 
efetivos, precisamos entender alguns conceitos de marketing.

ESTRATÉGIAS POR 
 CONTEÚDOS!TRÁS DOS

Branded Content?JÁ OUVIU FALAR EM

São todas as iniciativas de uma marca com elementos relacionados ao seu universo. 
Spoiler: os vídeos de cocriação estão sempre carregados desse conceito.

AS MARCAS BUSCAM SE ASSOCIAR A CONTEÚDOS DE 
INFORMAÇÃO OU ENTRETENIMENTO

Que são mais relevantes para o seu público-alvo. Elas podem fazer 
Branded Content por si só? Podem. Mas nada como contar com quem 
realmente sabe do assunto, quem vive de criar conteúdo para a 
internet, né? 

Porque tem como foco a atenção do cliente, e não incluí-lo em uma 
jornada com o objetivo de conversão.

BRANDED CONTENT NÃO PODE SER COLOCADO NA 
CAIXINHA DO MARKETING DE CONTEÚDO 

A MARCA É REFERENCIADA DE MODO SÚTIL

A ideia não é necessariamente que o conteúdo seja uma propaganda. Muitas vezes, a 
marca é mencionada sutilmente, em um contexto que apresenta seus valores e que gera 
conexão com seu público. 

COMO FAZER BRANDED CONTENT?
Há algumas características que vêm sendo definidas nas pesquisas para conceituar um 
conteúdo de marca¹:

01. Priorizar a narrativa, não o produto;

02. Através do storytelling, criar narrativas 
que encantam e transmitem a identidade 
da marca; 

03. O conteúdo é descentralizado da marca, 
podendo ser produzido tanto por 
agências, quanto por produtores de 
conteúdo, por exemplo;

04. O público recebe melhor a 
mensagem e se sente mais 
valorizado pela marca;

05. O consumidor consegue 
associar a marcar a outras 
qualidades além dos benefícios 
diretos de um produto ou 
serviço. 

¹Pós PUCPR Digital (2021)
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https://posdigital.pucpr.br/blog/branded-content#:~:text=Eles%20conclu%C3%ADram%20que%20as%20postagens,apenas%205%25%20do%20engajamento%20total.


Contar uma boa história: o storytelling auxilia com que a empresa chame a 
atenção do seu público-alvo, mantendo a sua atenção e atingindo a emoção 
desejada. 

Manter o bom humor: além de ser um facilitador para chamar a atenção do 
público, as pessoas passarão a ter uma associação positiva da marca. 

Relevância: um conteúdo não aprofundado não gera a conexão esperada com o 
público, além de não o incentivar a compartilhar ou mencionar as pessoas. 

OUTRAS CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS:
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E QUAL O IMPACTO DO BRANDED CONTENT?
Além de melhorar o relacionamento com o consumidor, o Branded Content é capaz de 
aumentar a lembrança da marca e sua presença digital, fortalecendo seu posicionamento 
e valores. Ou seja, reforça o propósito da marca. 

Segundo um estudo sobre Branded Content e o 
engajamento do consumidor no Facebook, as 
postagens com Branded Content são capazes de 
aumentar em até 94% o engajamento das 
marcas¹.

Um ótimo exemplo que caracteriza o Branded 
Content é a assistente digital mais famosa do 
Brasil: a Lu do Magalu. A empresa conseguiu criar 
uma personagem que possui história própria, 
interage, viaja e é até influenciadora digital.

Isso faz com que o consumidor tenha uma 
experiência positiva em relação a marca e crie um 
vínculo emocional, o que estimula o engajamento 
e aumenta a lembrança de marca. 
 
E isso acontece porque o consumidor passa a 
acompanhar uma personagem, sua história, 
valores, sentimentos entre outros aspectos que 
fazem o público criar conexão com a marca. O 
Magazine Luiza criou um storytelling para a Lu, 
que envolve e engaja. Entenda mais sobre nas 
páginas a seguir. 

AUMENTA ATÉ 94% DO ENGAJAMENTO DE MARCA

Acompanhe a influenciadora virtual do 
Magazine Luiza no instagram: 

 
@magazineluiza

¹Universidade Federal de Uberlândia (2019)
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Publicado por Rakky Curvelo no site da Hubspot, algumas dicas são facilitadores da 
produção deste tipo de conteúdo:



STORYTELLING

Contar histórias é algo inato do ser humano. 
Graças às histórias que são passadas de 
geração em geração, hoje temos o 
conhecimento do surgimento de diversos 
elementos da nossa cultura enquanto 
sociedade. Histórias cativam e chamam a 
atenção, pois somos naturalmente curiosos. O
impacto que uma boa história possui passou a 
ser percebido não somente por artistas e 
escritores, mas também, pelo mercado 
publicitário. 

Nos negócios e na produção de conteúdo, 
percebeu-se que para reter a atenção dos 
clientes, se faz necessário a criação de uma 
narrativa. Com isso, surge o termo 
Storytelling, que poderia ser traduzido como 
narrativa. O Storytelling é, portanto, a 
transmissão de um conteúdo por meio de 
um enredo estruturado de forma 
envolvente. 

É uma técnica que pode ajudar na contação 
de histórias que ajudam a promover um 
serviço, por exemplo, de forma indireta, mas 
com caráter persuasivo. 

Técnicas Narrativas: Composta 
por caminhos conceituais que 
embasam o conteúdo;

É NECESSÁRIO A CRIAÇÃO 
DE UMA NARRATIVA

3 elementos principais 
compõem o 

storytel ling:

Conteúdo Narrativo: O que dará 
‘’vida’’ a técnica;

Fluidez: A história deve ser 
contínua e por isso, não deve 
ser interruptiva, mas sim 
oferecer experiências e 
momentos que aproximem a 
audiência. 

¹Resultados Digitais (2020)
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COMO CRIAR UM STORYTELLING 
PARA MARCAS?

Para se criar, portanto, um Storytelling de 
negócios, podendo ser utilizado em uma 
campanha da marca, há algumas formas¹ que 
auxiliam a estruturar as histórias, confira nas 
ações entre marcas e creators na próxima 
página:

https://resultadosdigitais.com.br/agencias/storytelling/


01. Product Placement: 
Utilização de narrativas e 
histórias que relacionam o 
produto ou serviço ao 
propósito da marca:

02. Narratologia: A história 
explica porque a empresa 
ou produto é uma boa 
solução e/ou uma 
referência no mercado;

03. Personalidade de marca: 
Utilização de arquétipos e 
modelos mentais que 
ajudam a posicionar a 
marca e ser lembrada 
pelos potenciais clientes; 

04. Cultura POP: Utilização de 
referências do público, 
criando familiaridade e 
conexão na mensagem. 

@ANACND e Amend
Cosméticos

@THALITAMENEGHIM
e Rappi

@VANESSALOPESR e
Mentos

@CUNHALUCASS e
Havaianas

¹Resultados Digitais (2020)

EXISTEM DIVERSAS FORMAS EM QUE AS MARCAS SÃO 
INSERIDAS NOS VÍDEOS ATRAVÉS DO STORYTELLING!
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Os Creators são profissionais em inserir as marcas dentro de histórias que 
prendem e engajam, através dos elementos do Storytelling.. 

https://www.instagram.com/reel/Ch2MerVDwKk/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/reel/CiFeCjPv4tl/?igshid=NmNmNjAwNzg%3D
https://www.tiktok.com/@vanessalopesr/video/7042783195187662085?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7042783195187662085&q=publi&t=1663539637220
https://www.instagram.com/reel/CVOXYB6Fvuz/
https://resultadosdigitais.com.br/agencias/storytelling/


Comunicação: Este tipo de conteúdo auxilia na construção de 
comunidades através da utilização de elementos do universo do 
produto, por exemplo. São mensagens que conseguem acolher e 
aproximar os consumidores de forma espontânea, por exemplo a 
feita por influenciadores. 

Há, também, diversos tipos de conteúdos¹ que podem motivar o engajamento da 
audiência com a marca ou produto. São eles: 

Informativo: Auxilia o público-alvo a conhecer mais sobre um 
produto ou serviço, oferece dicas, recomendações de uso e cases 
da marca, por exemplo. 

Serviço: São conteúdos que ajudam a audiência, simplificando e 
auxiliando-a a resolver um problema, por exemplo. 

Entretenimento: O foco é em promover experiências à audiência, 
gerando interações no longo prazo através de conteúdos que 
possuem significado para o público. 

¹Resultados Digitais (2020)

Dentro do Storytelling também podemos encontrar a construção de uma narrativa 
pensada pelos Creators. Ou seja, na hora de produzir o vídeo, é preciso pensar nos 
seguintes elementos:

ELEMENTOS DA NARRATIVA²

Narrador: quem conta a história, podendo ser narrador observador, narrador 
personagem ou narrador onisciente.

Enredo: é a trama em que a história se desenvolve em uma sequência 
de ações, que podem ser ou não lineares. 

Personagens: são aqueles que compõem a narrativa, podendo ser 
protagonistas ou coadjuvantes.

Tempo: é o tempo marcado dentro da narrativa, podendo ser 
uma data ou momento específico, cronológico ou psicológico. 

Espaço: local em que a narrativa se desenvolve, pode ser 
um ambiente físico, psicológico ou social. 

²Toda Matéria
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https://resultadosdigitais.com.br/agencias/storytelling/
https://www.todamateria.com.br/texto-narrativo/


Cocriação nos vídeos

Tomada de Decisões Estratégicas

PRINCIPAIS ACHADOS DA ANÁLISE DE CONTEÚDO
A partir desses conceitos, foi possível analisar o que compõe as publis em formato 
de vídeo curto e o porquê eles são assertivos na hora de a marca transmitir a sua 
mensagem.
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Mais de 50%
dos vídeos tem como foco 

principal do enredo da 
Narrativa, o Creator.

Quando analisamos Cultura POP, foi voltado para o universo que o Creator criou com os 
seus conteúdos e como a marca consegue pertencer a ele sem mudá-lo. E, resumindo, o 
que aprendemos: não muda time que está ganhando.

Sabe o que é mais interessante? O mesmo acontece quando o Creator produz a publi para 
a marca. Ao analisar a Personalidade de Marca, foi possível encontrar a essência das 
marcas a partir dos vídeos. A cocriação permite isso: que os dois mostrem o seu lado para 
o público.

Um exemplo que expressa bem isso é o vídeo da Creator Lele 
Burnier. No início do vídeo, ela começa com o seu típico cenário, 
como se fosse fazer mais um dos seus vídeos de moda, mas, em vez 
disso, ela mostra sua rotina com os produtos MMartan. Sempre 
com um toque luxuoso e confortável, ela consegue expressar muito 
bem os benefícios da marca sem perder a essência do seu 
conteúdo.

E não tenha medo de escolher Creators que não conversem com o segmento da sua 
marca! Você pode ter certeza que resultados incríveis podem sair dessa mistura.

Neste exemplo, temos a Creator Delicias da Eleni, que está no nicho 
gastronomia. Em um dos seus vídeos, ela postou uma parede toda suja 

após fazer um molho de tomate e quase que instantaneamente o 
vídeo ficou viral. A Suvinil, uma marca de tintas, viu uma oportunidade 
perfeita de fazer uma publi e enviou umas tintas para que ela pintasse 

a parede suja! O conteúdo deu muito certo, chegando em um 
engajamento de quase 40%.

87,9%
Não interpreta personagens
fictícios para produzir suas

narrativas.

Mais de 60%
Utiliza mais de um

personagem para fazer suas
publis

Quero personagem na minha campanha? Meu budget suporta pagar mais de uma pessoa 
no vídeo? Eu quero que meu produto seja o destaque do vídeo? Essas são algumas 
perguntas que podem nortear a tomada de decisão na escolha do creator para a 
campanha. Por isso, reforçamos a importância de começar pela definição da campanha e 
seus objetivos.

https://www.instagram.com/reel/ChSUB5wjkwc/?igshid=ZjA0NjI3M2I%3D
https://www.tiktok.com/@deliciasdaeleni/video/7139266152777125125?_r=1&_t=8VgpVPIewwH&is_from_webapp=v1&item_id=7139266152777125125


Pesença da Marca nos vídeos
A Narratologia nos permitiu entender várias formas que a marca pode aparecer no vídeo 
de um Creator, sempre respeitando o estilo de conteúdo feito pelo mesmo. Agora, o que a 
marca escolher, vai variar com a estratégia e o objetivo que deseja alcançar com a publi.

Utilizando a marca/produto

Ações Promocionais

Doutor Churras
Nicho: Gastronomia

@marialuciap29
Nicho: Lifestyle

@bcarolynaa
Nicho: Lifestyle

@marialuciap29
Nicho: Humor

Almanaque SOS
Nicho: Entretenimento

@danycartter
Nicho: Lifesyle

Participando de Tendências

@camilladelucas
Nicho: Humor

@loud_thaiga
Nicho: Games

@anapaulaxongani
Nicho: Lifestyle

Awareness

@mcnau
Nicho: Entretenimento

@cunhalucass
Nicho: Entretenimento

@diegodiego_
Nicho: Humor
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https://www.instagram.com/reel/ChkPLT6PLEJ/
https://youtube.com/shorts/kavkpj1lF8M?feature=share
https://www.tiktok.com/@bcarolynaa/video/7140021631597939973?_r=1&_t=8VgpBXtK8GL&is_from_webapp=v1&item_id=7140021631597939973
https://www.instagram.com/reel/Cih0RQWAVgU/
https://youtube.com/shorts/3rMVg_aqv8c?feature=share
https://www.tiktok.com/@danycartter/video/7140656071626001669?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7140656071626001669&q=danycatter&t=1663539960244
https://vm.tiktok.com/ZMF1xg4wr/
https://www.tiktok.com/@camilladelucas/video/6912501858271497478?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=6912501858271497478&q=publi&t=1663539637220
https://www.instagram.com/reel/CiNiIItAkdo/?igshid=ZjA0NjI3M2I%3D
https://www.tiktok.com/@mcnau/video/7141031720324730118?_r=1&_t=8VgpbO1sbkk&is_from_webapp=v1&item_id=7141031720324730118
https://www.instagram.com/reel/CgR9tqcjECJ/?igshid=ZjA0NjI3M2I%3D
https://vm.tiktok.com/ZMF1MHnHx/
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DO BRIEFING 
AO VÍDEO

Entenda como funciona o processo de contratação de
Creators, briefing e outras definições sobre a criação
dos vídeos. 
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CALMA, VOCÊ NÃO PRECISA MONTAR UMA EQUIPE PARA 
CONTRATAR UM CREATOR!
Existem agências que podem cuidar de todo o processo! A Creator Curitiba nos contou 
que, hoje, ela é agenciada e as marcas que ela trabalha também possuem suas agências. 

Empresas com capital de risco já investiram mais de US$ 2 bilhões em 50 startups com 
foco em Creators.¹

E TEM GENTE INVESTINDO NESSAS EMPRESAS!

¹The Information (2021)

O primeiro passo para começar é a contratação do Creator. Hoje, existem profissionais 
especializados em trabalhos com Creators e inúmeras agências que podem fazer essa 
contratação. Eles estudam seus conteúdos e escolhem os que mais combinam com a 
marca, dependendo da campanha. 

CONTRATAÇÃO DO CREATOR

Então, as agências sempre conversam entre si e nem marca, nem o Creator precisam se 
preocupar com as partes burocráticas. As empresas cuidam de tudo e consultam as 
partes para fechar negócios. 

Depois que o creator já está contratado, é hora de definir o roteiro e passar 
o briefing. 

COMO É O PROCESSO DE DEFINIÇÃO DO ROTEIRO 
DOS VÍDEOS ENTRE OS CREATORS E MARCAS?
Segundo as entrevistas, tanto Creators quando as marcas concordam que 
o processo de roteirização criativa dos vídeos é responsabilidade dos 
Creators, mas que contam com a aprovação final da marca. Nos briefings, 
é comum que haja apenas um direcional do que pode ou não ser feito. 
Como por exemplo, respeitar as cores da marca.

Entretanto, há marcas que ainda possuem dificuldade em 
confiar 100% nas escolhas dos Creators. Como a campanha 
inicial é definida pelas marcas, também há um direcional 
relacionado à essência e valores da marca, produto ou serviço 
que devem ser transmitidos nos vídeos. Entenda mais a seguir:

"Normalmente usamos em conjunto com
nossos vídeos editoriais para campanhas de
branding awareness. O ideal é que o
influenciador use sua própria voz, para
complementar a nossa."

Profissional de Marketing

76,2% 51,2%

Das marcas passam a 
ideia e constroem o vídeo 

junto com o Creator.²

Deixam os Creators 
livres para criarem do 

jeito que quiserem.²

²YouPIX & Nice House (2022)
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https://www.theinformation.com/creator-economy-database
https://drive.google.com/file/d/1qxvwBFwS-lNrWR0I3fY082ZEfg4ySfTj/view?usp=sharing


36,7%

¹YouPIX & Nice House (2022)

Isso pode ser um fator que faça com que o Creator
negue o trabalho, já que é sua relevância com o

público que também está em jogo.

Há muitos Creators que não aceitam mais publis se não tiverem como cocriar ou não 
tiverem liberdade criativa para falarem o que quiserem e como quiserem.

"Se eu ver que não vou ter liberdade criativa,
eu nem aceito a proposta."

Creator Porto Alegre

Ainda chegam com o 
briefing muito amarrado.¹

Entendemos que liberdade criativa é justamente poder inserir a marca no vídeo da forma 
que o Creator quiser. Até porque a criatividade é o que faz um Creator. Quando 
questionado "o que você entende por um criador de conteúdo?" a resposta do Analista de 
Marketing do Grupo Boticário foi:

"Qualquer pessoa que tenha criatividade e que saiba
usar as ferramentas de redes sociais. Se você junta
essas duas coisas, você tem um criador de conteúdo."

Analista de Marketing do Grupo Boticário

Criatividade não é algo tão simples de ser 
definido. Veja a definição do Oxford 

Languages:

²Oxford Idiomas

inventividade, inteligência e talento, 
natos ou adquiridos, para criar, 

inventar, inovar.

CRIATIVIDADE

E é exatamente pela criatividade que os Creators são 
contratados. Cada um cria suas próprias narrativas e 

formas de atrair e entreter os usuários da internet. Na 
análise de conteúdo realizada para este relatório, foi 
possível verificar que Creators do mesmo nicho tem 

formas diferentes de criarem seus vídeos, ou seja, cada 
um cria conforme sua criatividade. 
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https://drive.google.com/file/d/1qxvwBFwS-lNrWR0I3fY082ZEfg4ySfTj/view?usp=sharing
https://languages.oup.com/
https://languages.oup.com/
https://languages.oup.com/


O Matheus utiliza de comentários, piadas 
e histórias inusitadas para criar 
situações cômicas com seu pai. Nas 
publicidades, o Creator segue essa 
mesma linha de conteúdo. A partir da 
metodologia Análise de Conteúdo, foi 
possível interpretar que durante o vídeo 
o creator desenvolve uma narrativa 
baseada em provocar seu pai e não em 
destacar a marca que o contratou para 
fazer uma publi em si.

O vídeo mencionado segue uma narrativa bem simples, com Matheus dizendo que iria 
aproveitar a promoção da Farmácia Venâncio, mencionada somente no início do vídeo, 
para comprar fraldas para seu pai e o resto do vídeo se transforma na típica discussão 
entre os dois que os seus seguidores já estão acostumados e amam.

@Itsmatheuscosta

O David utiliza situações do dia a dia 
dos brasileiros para produzir seu 

conteúdo, sendo que as narrativas são 
construídas a partir de esquetes e 

personagens fictícios interpretados, 
normalmente, pelo próprio creator. No 
vídeo analisado, a marca Guaraná só é 
mencionada uma vez, em um vídeo de 

quase 1 minuto, no qual o foco é o 
diálogo entre as duas personagens 

interpretadas por David.
 

@davidcstt_

O Matheus Costa e o David Costa são Creators (atenção: eles não são parentes), ambos 
do nicho de humor. Porém quando analisamos seus conteúdos e a forma como trabalham 
a Narrativa e o Storytelling em seus vídeos, são diferentes e, consequentemente, a forma 
em que divulgam a marca ou produto também são.

Olhe esse 
vídeo:

Olhe esse 
vídeo:
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OLHE NA PRÁTICA!

https://www.instagram.com/reel/Cih0RQWAVgU/
https://youtube.com/shorts/1B_Av1f8Rp8?feature=share


Quando falamos da duração dos 
vídeos, há uma dúvida entre qual 

formato é melhor: devemos focar em 
conteúdos mais rápidos e dinâmicos 

ou trazer muitas informações e 
conhecimento? 

DURAÇÃO

"Não queremos algo que interrompa, mas que 
dê informação e entretenimento.”

Alguns Creators preferem conversar 
com sua comunidade por vídeos 
curtos, outros preferem trazer mais 
conteúdo falado. Isso depende do que 
o Creator considera que funciona com 
seus seguidores. A duração e 
conteúdo do vídeo tem que ser 
definido pelo Creator, pois ele saberá 
trazer o conteúdo de forma dinâmica 
e natural.

Creator Porto Alegre

PROFISSIONAIS DE MARKETING CREATORS

55%37,8%

7,1%

44,3%

34,1%
21,5%

¹YouPIX & NiceHouse (2022)

Em nossa análise de conteúdo, identificamos que mais da metade dos vídeos possuem no 
máximo 60 segundos, sendo uma preferência de Creators menores. Mas há um ponto em 
que profissionais de marketing e Creators discordam: 55% dos profissionais de marketing 
preferem vídeos mais curtos, de até 30 segundos, enquanto 44% dos Creators preferem 
vídeos de até 1 minuto¹. Confira nos gráficos abaixo:

Por mais que não devem haver limites para a criatividade, a escolha do tempo do vídeo é 
algo importante e deve ser definido estrategicamente.

COMO SÃO DEFINIDOS O TEMPO DOS VÍDEOS DOS CREATORS?

PREFERÊNCIA DE DURAÇÃO

Até 30 seg

Até 60 seg

Até 90 seg
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https://drive.google.com/file/d/1qxvwBFwS-lNrWR0I3fY082ZEfg4ySfTj/view?usp=sharing


65,8%

Porém ainda há marcas que esperam 
conversões com os vídeos, o que pode gerar 
um conflito na hora de alocação de 
investimento. 29,7% não vê conversão, 
mesmo com muitas visualizações e 25% 
reclamam de não viralizar. 

31,1% viralizar
25,3% monetizar
16,9% acompanhar tendências e ter novas 
ideias
14,2% alcançar as marcas

As maiores dificuldades dos Creators em 
relação aos vídeos são:

¹YouPix & Nice House (2022)

VISÃO DOS CREATORS:

Querem manter o uso de 
vídeos curtos

Querem fazer mais

30,2%

Querem manter o uso de vídeos curtos

Querem fazer mais

63%

41%

Dizem que sugerem os vídeos 
curtos que acabam saindo 

nos jobs

Dos vídeos tem finalidade de 
alcance e engajamento

CREATORS E MARCAS PRETENDEM CONTINUAR 
UTILIZANDO VÍDEOS CURTOS EM SUA COMUNICAÇÃO:

VISÃO DOS PROFISSIONAIS DE MARKETING:

/ 42

Apesar das dificuldades, os Creators e as marcas desejam continuar trabalhando 
com vídeos curtos porque a cocriação permite alcançar resultados significativos, se 
feitos com uma boa estratégia. 

47,1%
48,3%

43% Usam os formatos que os 
creators sugerem

https://drive.google.com/file/d/1qxvwBFwS-lNrWR0I3fY082ZEfg4ySfTj/view?usp=sharing
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ESTRATÉGIA

Entenda como escolher o Creator ideal de acordo com
o objetivo da campanha da marca.
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Alguns tabus em relação aos influenciadores  
também acabam se transferindo aos Creators. 
O primeiro deles é em relação ao número de 
seguidores, se isso é ou não relevante. 
Lembra que falamos que a criatividade pode 
destronar a influência? Então, a resposta para 
número de seguidores é simples: depende. 

Depende de fatores como o objetivo da 
campanha da marca e também o nicho em 
que a marca está inserida. Às vezes, um 
Creator menor pode ter uma base de fãs mais 
leais e engajados do que os mega-influencers, 
e pode trazer muitos benefícios à marca. 

Confira ao lado a pirâmide de influência, 
criada a partir do número de seguidores.

Mega-influencer
+1M seguidores

Macro-influencer
Entre 100k e 1M seguidores

Mid-tear influencer
Entre 50k e 100k seguidores

Micro-influencer
Entre 10k e 50k seguidores

Nano-influencer
-10k seguidores

VAMOS COMEÇAR ENTENDENDO 
ALGUNS CONCEITOS DA INFLUÊNCIA:

E COMO ISSO SE RELACIONA COM A 
ESTRATÉGIA DE MARCA?
Em meio a tantas possibilidades de ações com 
Creators, é desafiador para a marca escolher 
qual é a pessoa ideal de acordo com o funil de 
marketing. Dependendo da estratégia, um 
Creator pode ser mais interessante que outro.

Mas para tomar essa decisão é importante 
refletir também sobre qual o tipo de campanha 
a marca quer fazer, quais os objetivos e em que 
momento da jornada quer impactar o 
consumidor. Essas questões são melhor 
exemplificadas nas próximas páginas.

YouPIX (2022)

O TAMANHO IMPORTA?

Vale ressaltar que o conceito de macro ou 
micro influência varia de um nicho para outro. 
Por exemplo, para o nicho de maternidade, 
onde 90% dos Creators tem até 30 mil 
seguidores, alguém com 100 mil já pode ser 
considerado um grande influenciador.

/ 44

https://medium.youpix.com.br/5-mitos-da-influ%C3%AAncia-que-prejudicam-seus-resultados-de-marketing-deacfdf037ec


BRANDING

Essa campanha tem como objetivo fazer com que 
o público tenha conhecimento sobre a marca, 
produto, linha, etc. É a mais utilizada para quem 
quer promover a visibilidade da marca, produto 
ou serviço. Aqui são monitorados resultados 
como alcance e interações relevantes, como por 
exemplo comentários positivos. 

No exemplo, ação do MC Donald's com a 
@vivicakedesigner, que obteve mais de 1,5M de 
impressões e 136 mil curtidas no TikTok.

AWARENESS

Influency.me (2022)

TIPOS DE CAMPANHAS DE  CREATORS

CONVERSÕES

As campanhas de branding tem o objetivo de 
reforçar a imagem da marca. Nesse caso, 

também obtém-se como resultado principal 
a quantidade de visualizações, alcance, 

lembrança de marca e interações. 
 

No exemplo, ação da Spaten com o Tá Na 
História, reflete a história do Rio de Janeiro 
e relaciona com a da marca. O vídeo obteve 

mais de mil curtidas no Youtube Shorts.

Quando o foco é venda, downloads ou captação 
de leads, falamos em campanhas de conversão. 
Nesse caso, teremos no vídeo uma oferta clara de 
produto ou serviço específico, esperando como 
retorno não somente visualizações e cliques, mas 
aumento nas vendas, por exemplo. 

No exemplo, ação da OMO com a @danycartter, 
que obteve 207 mil curtidas no TikTok. A marca 
não compartilhou de forma pública o impacto em 
vendas. 
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https://www.tiktok.com/@vivicakedesigner/video/7128509015084027142?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.youtube.com/shorts/f4Yny67lJPQ
https://www.tiktok.com/@danycartter/video/7140656071626001669?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7140656071626001669&q=danycatter&t=1663539960244
https://www.influency.me/blog/formatos-campanha-marketing-influencia/


Agora que você já conheceu a pirâmide de influência e os principais tipos de campanhas 
que são utilizadas com creators, vamos entender como aplicá-las em cada etapa do funil 
de marketing, para impactar o consumidor ao longo de sua jornada de modo mais 
relevante:

JORNADA DO CONSUMIDORXPIRÂMIDE DE CREATORS

Descoberta/Alcance

Consideração

Vendas

Fideliza-
ção

Celebridades

Especialistas

Micro Creator

Nano Creator

Descoberta/Alcance: Conhecido como topo 
de funil, é a fase que os consumidores estão 
descobrindo uma necessidade e/ou uma 
marca. Uma celebridade pode atrair 
diversos públicos e passar confiança para 
a marca.

Consideração: Meio de funil, entende-se que 
o consumidor já reconheceu uma 
necessidade e busca uma solução. 
Especialistas se tornam referência para esse 
público específico. 

Vendas: Conhecido como fundo de funil, 
compreende-se que o consumidor já 
está próximo de efetuar uma compra. O 
Micro-creator auxilia nesse processo, 
com autoridade e confiança em seu 
meio. 

Fidelização: Aqui o objetivo é manter 
contato entre o consumidor e marca. O 
nano Creator tem a possibilidade de ser 
esse elo de forma mais próxima ao 
consumidor. 

Influency.me (2020)

TOPO

MEIO

FUNDO
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https://www.influency.me/blog/piramide-da-influencia-funil-de-marketing/


O papel da marca é envolver o 
consumidor desde o primeiro contato, 
tanto em campanhas de awareness, 
como conversão e fidelização. 
Entretanto, com o avanço das 
plataformas e canais digitais, a jornada 
do consumidor é cada vez menos linear, 
ele é impactado com diversas 
informações a todo momento. Por isso, é 
função da marca estar presente de 
forma relevante e atrativa em toda
a jornada.

Foi possível compreender até aqui que é necessário entender o objetivo da marca 
e o tamanho do Creator, pensando na etapa do funil que será trabalhada. Depois 
disso, é pensar na forma mais criativa e relevante de se comunicar a marca ou 
produto/serviço (isso deixa pros Creators pensarem!) e depois mensurar e 
analisar os resultados. Vamos falar deles? 

MAS A JORNADA DO CONSUMIDOR É 
CADA VEZ MENOS LINEAR!

Portanto, é possível trabalhar com Creators em todas as etapas do funil. Mas o mais 
comum, é que as marcas contratem os Creators para etapas de topo e meio do funil, 
esperando resultados de Awareness, Branding e Engajamento:

Coordenadora de Social Media do Elo7

''Quando a gente trabalha com essas pessoas, a gente está pensando em
awareness, não estamos pensando em conversão. Porque a gente está
trabalhando lá no topozão de funil. Então a gente quer saber de ganho de
seguidores, saber o alcance que a gente está tendo, quanto a marca Elo7 está
reverberando por aí''.

''É muito importante que a gente tenha em mente que os vídeos curtos são mais
eficientes pra primeira e segunda etapas do funil e que outros formatos de
conteúdos podem gerar maior taxa de conversão proporcionalmente ao
alcance''.

Profissional de Marketing entrevistada pela Youpix

YouPIX (2022)
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https://tag.youpix.com.br/2022_pesquisa_short_videos


Resultado bom não é somente vendas;
Ter um vídeo viralizado nas redes sociais não é o 
único sinônimo de sucesso de uma ação.

Se bem feito, a resposta é sim! E é por isso que no 
final tem um guia para te auxiliar (spoiler!). Mas é 
importante, antes de tudo, alinharmos as 
expectativas:

1.
2.

Apesar disso, as pesquisas mostram que vale muito a pena investir em creators:

E ISSO TUDO, DÁ RESULTADO? 

Inclusive, os creators afirmam que apesar de 
mostrarem os resultados obtidos em ações  
anteriores, não podem prometer um resultado 
específico para as marcas, já que estamos falando de 
um universo criativo e que se baseia no algoritmo 
dos canais:

''Nunca prometo nada para a marca. Não tem
como a gente prometer nada. (...) Não assino
contrato prometendo quantidade de
visualização, quantidade de clique, inscrição.
Nunca, porque você não tem certeza o que vai
acontecer.''

TODAS AS PRINCIPAIS MÉTRICAS DE PERFORMANCE 
SOBEM COM CREATORS

Em anúncios patrocinados, as peças criativas com a participação de creators retém mais
audiência e otimiza os custos.*

+7033%
Taxa de compra

-98%
Custo por compra

-62%
Custo por mil 
impressões

-79%
Custo por lead

+10%
Visualizações totais

*YouPIX (2022)

Creator Curitiba
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https://tag.youpix.com.br/2022_pesquisa_short_videos


O QUE ELES CONSIDERAM UM BOM RESULTADO:

MAIS DA METADE DOS 
PROFISSIONAIS DE MARKETING 

UTILIZAM VÍDEOS CURTOS COMO 
PARTE DA ESTRATÉGIA

Utilizando como parte de uma campanha
maior 

36% acham que short vídeos tem melhor
performance no geral.

 
E agora que sabemos que vale a pena investir

em vídeos curtos, vamos refletir sobre a
estratégia por trás dos conteúdos que são

trabalhados nesses vídeos. Confira a seguir.

YouPIX (2022)

E OS PROFISSIONAIS DE MARKETING CONFIAM NO TRABALHO 
DOS CREATORS! 85,5% DOS QUE REALIZARAM AÇÕES COM VÍDEOS 
CURTOS E CREATORS, DIZEM QUE TRAZ RESULTADOS POSITIVOS.

82% Alcance e Engajamento

53,5% Vendas

53,5% Geração de leads

33,1% Recebimento de contatos

30,2% Menções

28,5% Seguidores
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"As métricas para medir esse resultado, 
também avançaram! E aí se entendeu que 
muito mais do que só gerar alcance, ter 
visibilidade e número de seguidores, era 
importante entender qual o grau de 
conexão que esses criadores tem com as 
pessoas que são alcançadas, né?"

Derente Departamental do Bradesco

https://medium.youpix.com.br/5-mitos-da-influ%C3%AAncia-que-prejudicam-seus-resultados-de-marketing-deacfdf037ec


O funcionário do Grupo Boticário nos relatou algo interessante, quando a marca passou a 
trabalhar com creators de nichos diferentes que eles estavam acostumados, como humor 
e gastronomia, eles viram que existia oportunidades para a marca de passar várias 
mensagens, em diferentes formatos e, consequentemente, gerar novas conversas com 
públicos que antes não eram alcançados.  O mesmo foi relatado pela entrevistada do 
Elo7, que disse que a ação com a Yasmim Castilho foi um teste no nicho de humor e que 
deu muito certo!

ESTRATÉGIA

Já ouviu falar de Conteúdo Humanizado?

¹Livro: Marketing de Conteúdo, Rafael Rez (2016)
²RockContent (2020)
³Community: from neighborhood to network, Wellman, B

''Marketing de conteúdo não é fácil.'' Essa é uma frase citada pelo autor do livro Marketing 
de Conteúdo - A Moeda do Séc XXI, um livro¹ lançado em 2016 e que conseguiu dissertar 
sobre os passos de como estruturar uma estratégia de conteúdo baseada em diferentes 
objetivos. O autor diz que os criadores de conteúdos ou, segundo ele, produtores de 
conteúdos, são como os funcionários da marca. Mas aqui, ousamos em discordar: O que 
temos atualmente é uma mudança desse cenário, sendo mais uma parceria, em que os 
creators possibilitam que as marcas possam trabalhar com o seu público, através dos 
seus conteúdos e em um formato que já está pré estabelecido.

CONTEÚDODE

Um conteúdo de qualidade não é apenas focar 
nas vendas, isso é uma consequência²

Todos os dias somos impactados por 
diferentes conteúdos: Promocionais, 
Lançamento de Produto, Novidades do 
mercado e entre outros. Mas quais de fato 
CAUSAM IMPACTO? São aqueles que 
conseguem gerar algum sentimento e 
significado para as pessoas, suprir uma 
necessidade ou dúvida e isso chamamos 
de Conteúdo Humanizado²! 

E é exatamente o que os creators fazem, eles 
conseguem criar uma base de seguidores que 
acompanham e criam conexões com os seus 
conteúdos! E a marca que consegue surfar 
nessa onda e passa a trabalhar com os 
creators cocriando os conteúdos e pensando 
de forma estratégica nas mensagens que eles 
desejam transmitir, os resultados podem ser 
efetivos.  

ESTRATÉGIA COMUNIDADEDE

"Eu percebo que eles gostam não de ver só o café,
mas a minha rotina, a rotina com o meu filho... eles
gostam de ver a parte pessoal."
Creator Curitiba

Comunidades são definidas como "redes de laços interpessoais que provém de  
sociabilidade, suporte, informação, senso de pertença e identidade social", porém 
quando falamos no âmbito digital elas são construídas a partir da escolha dos usuários³.

Com o relato da creator Curitiba e um trecho do artigo escrito por Wellman (2005), é 
super claro que os creators possuem a capacidade de construir comunidades em torno
dos conteúdos publicados em seus canais e com indicadores, que citamos anteriormente, 
comprovando isso. 
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 O Bradesco decidiu fazer uma ação no Lollapalooza com diferentes creators, porém
com cada creator eles tinham um objetivo diferente, de atingir um determinado público 
e canal, relatou a funcionária da empresa. Para isso, eles fizeram uma pesquisa 
aprofundada nas comunidades de diferentes creators, até chegarem naqueles que eram 
ideais para a ação. Ela selecionou dois: Um foi contratado para conversar com pessoas 
de renda mais baixa e que não teriam condições de comprar os ingressos e outra foi 
contratada para fazer conteúdos avaliando os ''looks'' das pessoas no festival.

¹OpinionBox (2022)
²RockContent (2018)

Então, as marcas costumam ter uma estratégia voltada para a construção e fortalecimento 
das suas comunidades, mas e se passassem a investir em comunicação para as 
comunidades já criadas pelos creators?

Quem são: É importante entender com quem você vai falar ao publicar o 
conteúdo, as motivações, sentimentos e entre fatores que fazem você ter a 
certeza que está trabalhando com o creator adequado

Objetivo: Não esqueça! Estamos falando de estratégia e não pode faltar um 
objetivo. Quando você tiver isso traçado, as próximas tomadas de decisão serão 
mais fáceis e, de certa forma, assetivas.

Mensagem: E por fim, alinhe o que e como será passada as informações para o 
público. E estamos falando de cocriação, confie que o creator vai saber fazer o 
conteúdo mais direcionado com as suas orientações.

PILARES DA ESTRATÉGIA DE CONTEÚDO¹

MARKETING INFLUÊNCIADE

O Marketing de Influência é uma estratégia que utiliza figuras das redes sociais que o 
público conhece e confia para fazer a comunicação juntamente com a marca¹.  

Ao aplicar essa estratégia, a marca consegue alcançar resultados sem fazer alto 
investimento de tempo e energia da sua equipe de marketing e fortalecer o 
relacionamento com novos públicos (Tudo está conectado: Voltamos para Estratégia de 
Conteúdo e de Comunidade).

"Justamente a gente poder conectar com uma audiência que não é só nossa,
gerar alcance, mas ai não é alcance de seguidores, ta? É a gente expandir as
nossas narrativas, fortalecer as nossas conversas de uma forma humanizada."

Gerente Departamental do Bradesco

Se liga no exemplo!

A cocriação de marcas e creators e todas as suas estratégias conjuntas são a nova receita 
de uma boa publicidade digital. Para exemplificar ainda mais, acompanhe alguns cases na 
página a seguir. 
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¹Opinion Box (2022)
²TikTok (2022)

Para aumentar o reconhecimento de marca no app e 
mostrar que tem tudo nele, a Americanas incentivou os 
consumidores a espalharem essa mensagem com a hashtag 
#MePatrocinaAqui. Os usuários que cumpriram os 
requisitos tinham seus vídeos selecionados e 
impulsionados, aumentando o alcance dos criadores de 
conteúdo e da marca. O creator Lucas Cunha fez seu vídeo 
e ajudou a chamar os consumidores para a ação.

Americanas

EXEMPLO DE ESTRATÉGIAS APLICADAS

+29,6%
De lembrança 

de anúncio¹

+8,1%
De Preferência 

da marca

1500

Assista aqui

Vídeos de criadores 
diferentes recebidos

Com o objetivo de promover a ideia de que as pessoas 
devem expressar seus estilos em qualquer lugar, a marca 
recorreu ao TikTok para divulgar a nova linha glitter, 
símbolo dessa tendência. A marca desafiou os usuários a 
mostrar como a vida livre de clichês é mais leve. Os 
criadores de conteúdo deveriam mostrar sua havaianas 
com a hashtag #HavaianasLivreDeCliches. Para divulgar a 
ação, diversas Creators produziram vídeos convidando o 
público. Veja o exemplo da Thaynara OG ao lado.

Havaianas

+15%
De lembrança 

de anúncio²

+3,4%
De associação da 

marca e mensagem

909M

Assista aqui

de visualizações 
na hashtag 

#HavaianasLivreD 
eCliches
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https://materiais.opinionbox.com/cases-tiktok
https://www.tiktok.com/business/pt-BR/inspiration/havaianas-885
https://www.tiktok.com/@cunhalucass/video/7073467064832331009?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/business/pt-BR/inspiration/havaianas-885
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Acompanhe nas próximas páginas um passo a passo para 
aplicar a tendência de cocriação. Chegou a hora de ampliar  

o alcance da sua marca.  Vamos lá?

/ 53



/ 54

Você quer que os consumidores 
descubram sua marca? Ou é um 
lançamento de produto? Qual é
o público-alvo? Qual etapa do 
funil você quer trabalhar? Com 
isso, você já consegue decidir se 
será uma campanha de 
branding, awareness ou 
conversão!

Defina os objetivos

Luz, camêra, ação
Após o creator fazer a 
postagem, é hora da marca 
fazer seu monitoramento: 
interaja com os usuários, 
comente a postagem,  
antecipe conflitos, tenha o 
SAC disponível e preparado 
para maior aproveitamento da 
ação.

Uma forma de encontrar micro 
creators é por meio de 
hashtags nas redes sociais. 
Porém, conforme citado no 
relatório, também existe o 
TikTok Marketplace e agências 
especializadas.

Encontre 
o creator

Confira se o público do creator é 
semelhante ao da sua marca em 
aspectos demográficos e 
geográficos. Com isso definido, 
analise o conteúdo do creator, 
tempo de vídeo, o storytelling 
dos seus vídeos: é algo que 
transmite a mensagem que você 
gostaria de estar inserido? Então, 
esse é o escolhido!

Escolha o creator ideal:

Lembre que o briefing deve ser 
aberto, ou seja, deixe o creator 
livre para criar. Só direcione o 
objetivo da campanha, o 
manual de marca e direcional 
do que é permitido ou não fazer 
nos vídeos.

Briefing Do's e Dont's

C O C R I A Ç Ã O



¹YouPix (2022)

O valor varia bastante conforme o tamanho do creator, tempo de ação 
e quantidade de postagens que serão feitas. Mas, para trazer um 
parâmetro, temos a referência de um combo considerado básico (1 
post/reels + 3 stories). E aqui já fica a dica: 34,9% dos respondentes da 
pesquisa da YouPix¹ relataram comprar esse combo, ou seja, é uma 
combinação bem assertiva para uma ação com creators!

Esse combo pode variar de R$250,00 até mais de R$15.000,00. 
Porém, verificamos que as faixas que possuem maior 
representatividade variam entre R$1.000,00 e R$8.000,00. 

Quanto vou pagar?

Como tudo nessa vida tem também o lado burocrático, veja alguns 
direcionamentos igualmente importantes:

Avisar que é publicidade é algo obrigatório, dentro do Código de Defesa 
do Consumidor (artigo 28). O trabalho deve ter um contrato e o conteúdo 
deve ter um aviso dizendo ser publicidade.

Tudo dentro da lei

Uma pesquisa da YouPix mostrou que mais de 80% dos creators 
impulsionam uma publicidade quando ela não performa bem¹. Vimos no 
relatório que as métricas de performance melhoram significativamente 
quando um creator está envolvido. Então aqui fica nossa dica para as 
marcas: Aproveite esse conteúdo produzido pelo creator ao máximo, 
pois como vimos, ele também estará preocupado que o vídeo performe 
bem. Como marca, é possível desdobrar conteúdos dessa ação, além de 
poder cocriar nas estratégias também de mídia paga! 
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As redes sociais de vídeos curtos tomaram uma proporção gigante. Já não tem como
voltar atrás e negar que as marcas precisam estar alinhadas para continuar ganhando
espaço para publicidade no meio digital. 

Hoje, existem profissionais para criação de vídeos, e as marcas podem se apoiar neles
para cocriar os vídeos das publicidades, sempre carregados de criatividade e branded
content. A criatividade para fazer publicidade com vídeos curtos se torna cada vez mais
importante. Afinal, como vimos, a criatividade pode destronar a influência. Com ela,
vem a liberdade para fazer as publis de uma forma que prenda a atenção de quem está
assistindo. Permitindo que falamos adeus à forma que conhecemos, a publi
"Playmobil", travada, falando apenas do produto. 

Este estudo focou apenas em cocriação em vídeos curtos nas redes sociais. Entretanto,
a cocriação pode estar presente em diversos formatos. Futuros estudos podem estudar
a cocriação em vídeos longos, festivais e lançamentos de produtos, por exemplo. Bem
como o surgimento de creators, a força motriz de toda essa economia e revolução na
publicidade.

A limitação encontrada no desenvolvimento do relatório foi a constante mudança do
setor. A tendência começou a ser estudada nos últimos meses e há novos creators
surgindo o tempo inteiro. Com certeza ainda haverá muito a ser explorado sobre a
evolução da #publi.

Para identificar qual é o cenário de oportunidades de cocriação entre marcas e
creators, fizemos a coleta de dados secundários e entendemos em quais redes sociais
os consumidores e creators estão e, consequentemente, onde as marcas precisam
estar. Além de saber onde, também é preciso saber quem. Para isso, juntamos
pesquisas com dados secundários, para que as marcas possam escolher o melhor
creator de acordo com cada objetivo de campanha.

Mas um vídeo de sucesso não cai do céu, eles possuem certos elementos que os fazem
serem bem sucedidos. Para identificá-los, fizemos uma análise de conteúdo
aprofundada, que nos permitiu entender como era a narrativa e storytelling feito por
creators em vídeos de cocriação.

Neste cenário, o papel da marca é de identificar o objetivo da campanha, escolher o
creator com quem deseja trabalhar, fazer a contratação e enviar o briefing da
campanha (briefing aberto, viu?). Já o creator tem o papel de ser o decodificador da
mensagem. Ele precisa "traduzir" a campanha para a forma que usualmente fala com
sua comunidade. 

Por fim, propomos um guia estratégico para cocriação de narrativas em vídeos curtos
nas redes sociais para marcas e creators, a fim de ajudar as marcas a ampliarem seu
alcance e embarcarem nessa tendência que promete muito.

https://drive.google.com/file/d/1kggnxz_zyEkUywTJqH9915Akz2pIF5Us/view?usp=sharing


Este relatório é o trabalho de conclusão de curso de um trio que pertence a turma de
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2019. Não poderíamos imaginar que logo no ano seguinte iríamos nos deparar com o

maior desafio de nossas vidas até agora: enfrentar uma pandemia e continuar nossa

formação profissional mesmo em meio a tudo isso. 

Só conseguimos continuar graças à rápida adaptação da direção da PUCPR e a

disponibilidade dos professores de, mesmo nessa situação, continuar dando o seu
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