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MANUAL DOYouTube(r) encontro de criadores

O que é a VidCon?
É a maior convenção de vídeos online  
do mundo. O evento, que acontece  
em Anaheim, na Califórnia, é organizado 
pelos irmãos Hank e John Green (sim,  
o autor de A Culpa É das Estrelas), do canal 
Vlogbrothers. A primeira edição, em 2010, 
recebeu 1,4 mil pessoas e era focada em 
vlogers, com poucas palestras sobre o 
universo online. Seis anos depois, o público 

estimado passou dos 25 mil, com estrelas 
da internet, fãs e empresas. O boom é 
reflexo da importância que a indústria 
de vídeos ganhou nos últimos tempos, 
levando em conta as principais plataformas, 
como YouTube e Vine. Edições extras já 
foram anunciadas em 2017 em Amsterdã, 
na Holanda (em abril), e Melbourne,  
na Austrália (em setembro).

DA INTERNET PARA A VIDA REAL
Veja o que rola no maior encontro de webcelebridades do mundo

FONTES Bia Granja, cofundadora e diretora criativa do youPIX, e LA Times
FOTOS Divulgação

E NO BRASIL…
O youPIX CON tem o objetivo de desenvolver 
profissionalmente o mercado de conteúdo online. 
No Brasil Game Show,  youtubers comparecem em 
peso todos os anos. O YouTube Fanfest, que teve sua 
primeira edição em novembro de 2015, reuniu 100 
criadores de conteúdo e selecionou mil fãs de 70 mil 
inscritos para participar da festa – a data do próximo 
evento ainda não foi definida

INGRESSO NA MÃO
O encontro dura três dias e tem programações para 
públicos específicos. E cada um tem um ingresso 
diferente: o Community, para fãs, também dá acesso 
ao Meet & Greet; o Creator é para os produtores de 
conteúdo; e o Industry para as empresas do setor.  
Os preços variam de US$ 100 a US$ 750 

FILA DA SELFIE 
O centro de convenções é dividido em quatro 
andares. No subsolo a galera se aglomera em filas 
para conseguir uma foto, um autógrafo ou tentar 
falar com os youtubers. O Meet & Greet é disputado 
em uma espécie de loteria. Para participar é preciso 
se cadastrar no site da VidCon. Os sortudos são 
anunciados um mês antes do evento

PONTO DE ENCONTRO
O 1º andar (ou térreo) é o mais animado. Além de  
ser a área comum de todos os participantes do evento,  
o espaço reúne estandes de patrocinadores, lojas  
com artigos diversos, comida, gameplays para testar  
e um palco, no qual os youtubers promovem os talks

ÁREA RESTRITA
O 2º andar é exclusivo para youtubers e outros 
criadores de vídeos online. As atividades são 
divididas por salas. Há, por exemplo, bate-papos 
sobre os desafios da profissão e como lidar  
com críticas, e até workshops sobre o analytics  
e como ganhar dinheiro com o seu conteúdo

NO TOPO DO EVENTO
O último andar é onde os membros e os executivos da 
indústria de criação se encontram. Nesse ambiente há 
palestras com os representantes de plataformas digitais 
(YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat etc.) e de player  
de entretenimento (Netflix e Buzzfeed, por exemplo), 
além da presença de jornalistas credenciados

QUASE UMA COMIC-CON
Grandes empresas de Hollywood já estão de olho 
na VidCon. Neste ano, a Warner fez uma ação para 
promover Animais Fantásticos e Onde Habitam. 
Webcelebridades, incluindo os brasileiros Felipe Neto 
e Hugo Gloss, aparecem em um vídeo aprendendo 
feitiços com os protagonistas do filme

QUEM SABE FAZ AO VIVO
As atrações principais são as apresentações dos 
youtubers, que interagem com a plateia – seja em um 
bate-papo, seja em um quadro de perguntas e respostas. 
A americana Colleen Ballinger, por exemplo, fez a 
performance que apresenta em seu canal, o Miranda 
Sings. Ela é a primeira youtuber a ganhar uma série  
no Netflix, a Haters Back Off, prevista para outubro

ESPAÇO PARA TODOS
Nem só de youtubers famosos é feita a VidCon.  
O evento também incentiva a participação de novos 
criadores. Na última edição, dois novos nomes 
chamaram a atenção: Jack and Deann, dupla britânica 
de comédia; e WheezyWaiter, um ex-garçon  
que conquistou o YouTube com o seu carisma
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