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Distribuição online

Depois de finalizada a edição, se optar 

pela distribuição do v ídeo na plataforma 

Youtube você irá inserir informações básicas 

como: título, descrição, categoria.

Você também pode especificar o tamanho, 

recomenda-se geralmente o formato HD 720p.

Por fim, você deverá indicar a v isibilidade do 

público ao v ídeo, selecionando uma das três 

opções: privado, não listado ou público.

Imagem: arquivo Sílv ia Sousa em vídeo no Youtube



Distribuição online

Recomenda-se que, inicialmente, você opte 

pela opção de v isibilidade Privado, onde só você 

tem acesso ao v ídeo.

Na opção Não listado, apenas as pessoas que 

tiverem o link do v ídeo poderão acessar e assistir.

E, por fim, na opção Público, qualquer pessoa 

pode acessar o v ídeo.

Imagem: arquivo Sílv ia Sousa em vídeo no Youtube



Distribuição online

O site www.matildefilmes.com.br fez uma lista explicativa com as principais plataformas disponíveis na internet para a 

distribuição de v ídeos online. Veja:

O YouTube é a plataforma de v ídeos mais famosa do mundo, aliás, um dos sites mais famosos do mundo. A cada mês mais de 

1 bilhão de usuários v isitam o site e gastam mais de 4 bilhões de horas assistindo a v ídeos, isso é nada menos do que um a 

cada dois usuários de internet no mundo. Em termos de buscas, este é o segundo maior buscador do mundo, com 3 bilhões 

de buscas por mês, ficando atrás apenas do Google. Mais do que música e entretenimento, os internautas que navegam no 

Youtube estão frequentemente à caça de conteúdos educativos, informativos, tutoriais, rev iews, releases, demonstrativos e 

por aí vai.

O Facebook é a maior rede social do mundo, por isso é importante entender que, qualquer que seja o seu local de 

hospedagem preferido (o Youtube, por exemplo), sempre compartilhe o link do v ídeo no seu perfil do Facebook, pois há 

grandes oportunidades nesta rede social. Além da possibilidade de compartilhar o link do v ídeo, o Facebook possui uma 

opção para hospedagem direta de v ídeos.

http://www.matildefilmes.com.br/


Canais da internet

 O Twitter tem conquistado cada vez mais espaço como meio de divulgação de v ídeos. Esta é uma rede social baseada 

em postagens curtas e objetivas, fáceis de assimilar e com as quais interagir – e um exército de seguidores prontos para 

compartilhar conteúdo de que gostam.

 O WhatsApp é o mensageiro mais famoso do momento, com 45 milhões de usuários ativos no Brasil, ou seja, uma a cada 4 

pessoas. Esta é uma ferramenta poderosa para espalhar v ídeos v irais, por causa do sistema de grupos e da facilidade de 

compartilhamento de conteúdo.

 O Instagram é uma rede social interativa que apresenta mais de 300 milhões de usuários, com bom nível de engajamento. 

Os v ídeos são limitados a 15 segundos e podem ficar em loop.

 O Snapchat é um mensageiro semelhante ao WhatsApp, que encaminha v ídeos para seus contatos. Algum tempo depois 

de postado o v ídeo desaparece da caixa de entrada. 



Canais da internet

 O Tumblr é utilizado principalmente para GIFs animados e imagens humorísticas. Assim como o Instagram e o Facebook, 

nesse caso também existe o autoplay.

 O Vine, com um limite de 6 segundos por v ídeo, é uma plataforma exige criativ idade, afinal, como sensibilizar em um 

tempo tão curto? Pois esse desafio nada mais é que uma oportunidade extra para inovar.

 O Vimeo é uma ótima plataforma se a sua prioridade é utilizar o v ídeo no seu próprio website, por ter qualidade de 

reprodução muito boa, um player menos poluído, ausência de propagandas e opções avançadas de controle. Na opção 

paga, por um valor acessível, você pode escolher como será o player, tirar a logomarca do Vimeo (e inserir a sua), definir 

os sites nos quais o v ídeo poderá ser usado, acionar a opção HD automaticamente, proteger v ídeos com senha, e muitas 

outras funcionalidades para reprodução limpa, segura e de qualidade.


