
SUMÁRIO EXECUTIVO

IMPACTO DO YOUTUBE 
NO BRASIL EM 2021

O YouTube está redefinindo o 
cenário cultural, de entretenimento 
e educacional em todo o Brasil. 
Suportada pela evolução tecnológica contínua, 
a plataforma tornou-se um centro onipresente 
de criatividade e uma impulsionadora do 
crescimento econômico. 

EM NÚMEROS
CONTRIBUIÇÃO
NA RENDA

Contribuição total para 
o PIB brasileiro em 2021

IMPACTO NA ECONOMIA

APOIANDO O CRESCIMENTO

83%
Das PMEs com um canal no 
YouTube concordam que a 
plataforma teve um papel 
importante no aumento 
da sua base de clientes para 
alcançar novos públicos.

NEGÓCIO VIÁVEL

86%
Dos empreendedores 
criativos concordam que o YouTube 
oferece uma oportunidade de criar 
conteúdo e ganhar dinheiro 
que eles não conseguiriam 
com a mídia tradicional.

FAST FOOD ASIÁTICO

R$6B
APOIO NA
EMPREGABILIDADE

Empregos equivalentes a 
período integral gerados 
no Brasil em 2021

+160 mil
AMPLO
ALCANCE

Canais brasileiros que 
tiveram pelo menos 
100.000 inscritos † 

+20 mil
UMA PLATAFORMA
PARA CRIADORES

Canais brasileiros que tiveram 
pelo menos 
1 milhão de inscritos † 

+2 mil

/ GOHANGO - Criadores

DEMOCRATIZANDO O USO 
DA LÍNGUA INGLESA

/ ENGLISH IN BRAZIL - Criadora

A Carina oferece aulas de inglês
gratuitas e ajuda as pessoas a superarem 
o medo de aprender o idioma e a se comunicarem melhor. 
Hoje o canal English In Brazil tem quase 2 milhões 
de seguidores.

† Fonte: dados do YouTube de 30 de Dezembro de 2021.

UM IMPACTO POSITIVO

94%
Dos usuários relatam que 
aprendem a resolver problemas 
práticos no YouTube.

É DIVERTIDO APRENDER

87%
Dos pais que usam o YouTube 
concordam que o YouTube (ou 
YouTube Kids para crianças 
menores de 13 anos) ajuda seus 
filhos a aprender.

/ GOHANGO  - Criadores

IMPACTO NA SOCIEDADE

O canal com quase 1 milhão de                           
seguidores divulga diferentes                                 tipos 
de conteúdo sobre culinária                                         
asiática e dicas para fazer pratos
de forma rápida, prática e divertida. 
A equipe com 4 pessoas informa que o seu canal é 
uma importante fonte de renda, além de proporcionar 
deliciosos momentos para sua audiência.  

https://www.youtube.com/c/GoHanGo
https://www.youtube.com/c/GoHanGo
https://www.youtube.com/c/CarinaFragozo
https://www.youtube.com/c/PapodePreta
https://www.youtube.com/c/GoHanGo


EM OUTRAS PALAVRAS

Os dados apresentados nesta nota são do relatório da Oxford Economics sobre o impacto do
YouTube no Brasil 2021. 

Veja mais sobre a Oxford Economics e suas metodologias em  oxfordeconomics.com

IMPACTO NA CULTURA & DIVERSIDADE

AUMENTO DO ALCANCE

80%
Dos empreendedores criativos 
concordam que o YouTube 
é uma plataforma essencial 
para ganhar presença global.

UM LUGAR PARA FAZER PARTE

72%
Dos empreendedores criativos 
concordam que se identificam e 
sentem que têm um lugar para 
pertencer no YouTube.

POR DENTRO DO 
UNIVERSO NEGRO

/ PAPO DE PRETA  - Criadoras

O canal Papo de Preta, da Maristela 
e da Natália, apoia mulheres negras em questões de 
pertencimento, incentivando a comunidade com palavras 
de apoio e atos de coragem para lidar com questões cotidianas.

O canal já foi usado como referência por uma pesquisadora norte 
americana que estuda a representatividade da mulher negra nas 
mídias digitais e apareceu em uma publicação da Forbes Brasil na 
lista dos 20 maiores criadores negros para ficar de olho.

CONTEÚDO DIVERSO E  INCLUSIVO

68%
Dos empreendedores criativos 
concordam que o YouTube os 
estimula a criar conteúdos voltados 
para a diversidade e inclusão.

UM LUGAR A SER DESCOBERTO

86%
Das empresas de mídia e música com 
um canal no YouTube concordam que o 
YouTube é fundamental para descobrir 
novos artistas e/ou músicas.

O YouTube melhorou muito a minha vida financeira
e me deu a possibilidade de morar em um lugar 
melhor, trazendo mais qualidade de vida 
à mim e à minha família.

— Criador de conteúdo, entre 10.001 a 50.000 inscritos

O YouTube é uma plataforma muito diversificada, 
proporciona muito aprendizado e momentos de 
lazer, com entretenimento, política, educação 
e sustentabilidade.

— Usuário, entre 35 a 44 anos, Sudeste do Brasil

Na minha vida, o YouTube me deu uma alta autoestima e conforto ao falar com a minha comunidade sem medo 
de críticas negativas, e me sinto protegido pelas diretrizes. Só tenho a agradecer a plataforma.

— Criador de conteúdo, entre 1.001 e 10.000 inscritos

TEMPORADA DE COMÉDIA

/ UM BIPOLAR - Criador

Do interior de Minas Gerais, 
o canal Um Bipolar surgiu 
fazendo paródias, minisséries e 
filmes. O canal de comédia tem agora
mais de 2 milhões de seguidores.

http://oxfordeconomics.com
https://www.youtube.com/c/GoHanGo
https://www.youtube.com/c/PapodePreta
https://www.youtube.com/c/GoHanGo
https://www.youtube.com/c/UmBipolar

