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YouTube: o lugar de gatos fofinhos, 
memes fúteis e a plataforma de 
descoberta de música mais revolu-
cionária da história!

O YouTube está rapidamente se tornando o mecanis-

mo de busca mais popular para se encontrar música. 

Pense nisso: cada vez que um amigo te recomenda 

uma banda, quando você está desejando uma música 

antiga rara, ou quando quer ver se um artista colocou 

seu show ao vivo online, onde você procura? YouTube. 

Pelo menos é lá que milhões de pessoas estão procu-

rando todos os dias. 

Para os artistas independentes de hoje, ter uma forte 

presença online é praticamente um pré-requisito para 

o sucesso de um artista “faça-você-mesmo”. Vídeos 

no YouTube são acessíveis e facilmente compartil-

háveis nos blogs, sites e redes sociais. Mas não está 

sempre claro como uma visualização no YouTube se 

traduz em vendas de álbuns ou presença em shows. 

Esse guia trata de alguns destes mistérios.

O YouTube é um dos meios mais efetivos de pro-

moção de música, e nós queremos que você use-o ao 

máximo. A CD Baby compilou esse guia para ajudar 

com os detalhes, desde criar o conceito de um vídeo 

para sua música até receber um cheque pelo uso de 

sua música no YouTube!

O MelhOr Guia de 
divulGaçãO nO 
YOuTube  
para MúsicOs.
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Glossário para o iniciante sobre 
terminologias básicas do YouTube
[Se você é experiente, sinta se livre para pular esta parte. 

Se você é Novato ou principiante, continue lendo!]

Conta no YouTube — Qualquer um pode ter uma conta 

no YouTube mas para fazer upload de seus vídeos você 

precisará de uma conta. Clique aqui (LINK) para se inscrever 

para uma conta no YouTube. Como o Google é dono do 

YouTube, se você estiver logado em uma conta do Gmail 

você pode se logar no YouTube sem ter que passar por toda 

aquela função de nome de usuário e senha.

Canal no YouTube — Um canal no YouTube permite que 

você customize a apresentação dos vídeos selecionados 

e engaje seus fãs através de recursos de interação social. 

Você pode nomear seu canal (nome de sua banda, seu 

nome artístico), selecionar um tema, escolher uma paleta de 

cores, e fazer upload de uma imagem de fundo para criar 

uma experiência única. Seus fãs podem se inscrever no seu 

canal e você também pode se comunicar com eles através 

de posts. Basicamente seu canal dá a você a oportunidade 

de propagandear sua banda do jeito que você quer, 

controlando o conteúdo e compartilhando com o mundo 

através de um lugar só.

Playlists no YouTube — As playlists do YouTube são uma 

coleção de vídeos (quaisquer vídeos no YouTube – não só 

os seus) que são nomeados conforme um tema escolhido 

(“meus vídeos preferidos de músicas com dentistas”, 

“melhores acidentes em shows”, etc.) e recebem suas 

próprias URL’s. Você pode arranjar os vídeos em uma 

sequência em particular e o usuário tem a opção de dar play 

em tudo na ordem escolhida sem dar pause. É o equivalente 

em vídeo de uma mixtape! Lembra delas?

Estatísticas de vídeo  — Clique no botão “mostrar estatísticas 

de vídeos” (à direita do contador de visualizações totais) e 

verifique como seus vídeos estão repercutindo, onde está 

mais popular e a demografia dos usuários.

Compartilhar — Clique no botão “compartilhar” abaixo do 

vídeo se você quiser compartilhar com seus amigos ou em 

seus perfis de redes sociais, ver o link de URL, ou pegar o 

código HTML para incorporar em blogs, sites ou newsletter 

de e-mail. 

Viral — Ao contrário de uma doença, você QUER que seus 

vídeos se espalhem através da internet através de mídias 

sociais, blogs e e-mail até que eles estejam tão populares 

que você possa dizer que “viralizou”.

Programa de parceiros YouTube — O programa de parceiros 

do YouTube http://www.youtube.com/yt/creators/partner.

html fornece aos criadores de conteúdo a oportunidade 

de construir uma audiência maior (através de ferramentas 

de promoção extras), melhora suas habilidades com 

características adicionais de produção, e gera mais dinheiro. 

Anotações do YouTube — Anotações no vídeos permitem 

que você adicione conteúdo interativo em seus vídeos. 

Através de bolhas, notas, links! Use as anotações para 

adicionar informações extras sobre seu vídeo, criar uma 

série de vídeos linkados uns com os outros, e muito mais. 

Você determina o que as anotações dizem e onde, quando 

e como elas aparecem (e desaparecem) enquanto o vídeo 

roda.

YouTube Posts  — Posts (ou “boletins”) permitem que 

você entre em contato com os inscritos de seu canal e link 

eles para um novo vídeo, compartilhe uma mensagem, 

ou peça um feedback. Apenas certifique-se de que você 

está mandando posts com conteúdo que valha a pena, do 

contrário você pode perder alguns inscritos.

Tagueamento — Este é processo de listar palavras que se 

relacionam com o conteúdo do vídeo que você postou. 

Normalmente estas palavras são nomes das pessoas 

aparecendo no vídeo, artistas relacionados, palavras chaves 

relacionadas ao tópico, local, etc. Depois que você taguear 

o vídeo, usuários do YouTube que procurarem por palavras 

ou frases similares, terão mais facilidade de encontrar o SEU 

vídeo!

http://www.youtube.com/yt/creators/partner.html
http://www.youtube.com/yt/creators/partner.html
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Como criar um canal do YouTube 
que engaje sua audiência
Seu canal do YouTube é um reflexo de você—é o quartel-

general da sua banda para disseminar seus vídeos no 

YouTube. A partir do seu canal você pode colocar seus 

próprios vídeos, realçar seus vídeos favoritos de outras 

pessoas e criar listas personalizadas. 

Um canal no YouTube permite que você customize a 

apresentação de vídeos selecionados e engaje seus fãs 

através de interações sociais. Basicamente seu canal dá a 

você a oportunidade de propagandear sua banda do jeito 

que você quiser, controlar o conteúdo e o compartilhar 

com todo mundo a partir de um lugar só. 

Aqui estão alguns pontos importantes para lhe ajudar 

a aproveitar o máximo das opções de customização do 

YouTube: 

1 Dê um bom nome ao seu canal do YouTube.  Este é o 

nome que vai aparecer no topo do canal. Escolha algo que 

faça sentido (como o nome da sua banda ou nome artístico!) 

— e não seja muito espertinho a não ser que TODO MUNDO 

entenda a referência.

2 Escolha uma imagem incrível para customizar o fundo 

do seu canal do YouTube.  Quando você está logado no seu 

canal, você pode estilizar seu canal do YouTube clicando no 

botão “Meu Canal”. A partir da página principal, clique no 

botão “Definições”. Dali você pode subir uma imagem de 

fundo.

3 Selecione uma cor de fundo. Defina sua cor de fundo 

para que ela combine bem com sua foto. A opção de 

customização de cor está na mesma página de envio da 

foto.

4 Defina a aba padrão de exibição (na seção “Definições”).  

Isto irá determinar o que as pessoas veem quando elas 

chegam ao seu canal no YouTube. Escolha entre um “feed” 

que exibe sua atividade recente no YouTube, uma página de 

vídeo que exibe seus vídeos enviados em ordem cronológica 

reversa, ou uma aba em destaque que você pode selecionar 

em “Definições” para mostrar playlists específicas. 

5 Preencha descrições e tags para seu canal  — A aba 

“Informações e definições” dentro da aba “Definições” 

permite que você tagueie e descreva seu canal. Use boas 

palavras chave relacionadas à sua música (incluindo nomes 

de músicos, localização da banda, descrições de gênero, 

etc.) isto irá ajudar os usuários a encontrar seu canal na 

busca do YouTube.

6 Use posts para atualizar os inscritos do seu canal sobre 

novidades no conteúdo. Os posts nos canais do YouTube 

permitem que você se comunique diretamente como seus 

inscritos. Alerte eles sobre novos vídeos e playlists, mas não 

se emocione -  ninguém gosta de SPAM. 
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Escolha uma foto que seja mais panorâmica 

que tirada de perto. Exemplo: fotos de sua 

banda no palco, ou algo mais teatral.

O centro da sua imagem será tapado por 

vídeo e texto, então se o foco da imagem 

for à direita ou esquerda – melhor ainda.

Use uma imagem tirada no modo paisagem, 

não retrato. Isso funcionará melhor para 

monitores widescreen.

Use uma foto que é mais larga que 970 

px. Deste modo sua imagem se estenderá 

além das bordas da área de conteúdo do 

YouTube (que é 970 px). De outra forma 

sua imagem será repetida horizontalmente, 

verticalmente ou ambos (você escolhe).

Na maioria dos casos, não fica bom repetir 

a imagem. É provavelmente melhor evitar 

isso escolhendo uma imagem maior.

Dicas para escolher e subir 
uma foto de fundo:

•

•

•

•

•
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10 Tipos de vídeo para promover 
sua música 

Nos dias de hoje, você não precisa de uma verba enorme para 

fazer um grande vídeo. Tecnologias de edição e filmagem 

estão cada vez mais acessíveis permitindo que músicos 

independentes sejam criativos na produção de conteúdo 

para YouTube. Aqui estão 12 abordagens diferentes que 

você pode explorar:

1 O vídeo padrão contando uma história   

 —  Você sabe, tipo o “Thriller” do Michael Jackson — algo 

com roteiro e atores, adereços, trajes, local. 

2 Filmagem de show ao vivo — Exatamente o que parece: 

um vídeo de sua banda tocando uma música ao vivo. Você 

pode até filmar com seu iPhone!

3 Show portátil — Pense nisso como uma filmagem de 

campo. Sua banda vai para um local diferente e toca sem 

amplificador para quem estiver passando, para a câmera, 

para quem for. Normalmente feito com uma ou duas câmeras 

e equipamento mínimo. 

4 Entrevistas e mini documentários — Dê aos seus 

fãs a história por trás da música! Arranje alguém para 

conduzir uma entrevista com você (ou se entreviste). Tente 

documentar a história de sua banda em cinco minutos  

ou menos.

5 Vídeo para imprensa — Um filme rápido sobre seu 

ultimo lançamento ou tour que você possa usar para  

relações públicas.

6 Nos bastidores — Trechos de momentos em que sua 

banda está escrevendo, gravando, colocando pôsteres, 

arrumando o equipamento, jantando suas comidas 

preferidas, ou ensaiando.

7 Encoraje seus fãs a gravar covers de suas músicas — 

Por que não? Funcionou para outros artistas! 

8 Ferramentas de animação — O YouTube tem várias 

opções de ferramentas http://www.youtube.com/yt/

creators/ que você pode usar gratuitamente. 

9 Vídeos de banco de imagens/arquivos — Se você 

sabe editar vídeo, usar este tipo de imagem é uma solução 

rápida e barata para criar vídeos. Apenas certifique-se que 

as imagens são de domínio público!

10 Vídeo da música — O espectador ouve a música 

finalizada, mas todas as imagens são de faixas individuais 

sendo gravadas, todas editadas juntas num ritmo rápido, 

para manter as coisas interessantes.

Promova sua música com Playlists 
no YouTube
Uma playlist no YouTube é um grupo de vídeos que tocam em 

sequência. Você pode adicionar qualquer vídeo no YouTube 

numa playlist, não apenas seu próprios vídeos. Isso vem em 

O melhor guia sobre divulgação no YouTube para músicos
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boa hora quando várias pessoas inseriram conteúdo que 

se relaciona com sua banda (vídeos de shows, entrevistas, 

minidocumentários, etc.) e você quer juntar tudo isso para 

seus fãs. 

Quando o usuário tocar um vídeo da playlist, o resto dos 

vídeos são mostrados em fileira abaixo do vídeo. Playlists 

são fáceis de criar e editar na seção “Administrador de 

Vídeo”, na sua conta do YouTube. Aqui estão algumas coisas 

para pensar quando for criar uma playlist:

1 Seja estratégico e crie playlists temáticas.  Lembre-se 

que o YouTube é o mecanismo de busca nº 2 no mundo. 

Tirando vantagem de vídeos similares ao seu assunto, 

você pode criar playlists que aproveitam o poder das 

palavras-chave relacionadas, e potencialmente adquirir uma 

promoção do seu conteúdo juntamente com outras bandas. 

Avise-os que seus vídeos foram incluídos em uma playlist e 

peça para que eles compartilhem em suas redes sociais.

Por exemplo, você possui um vídeo em que oferece 

conselhos sobre tour de banda? Junte com outros vídeos de 

informação sobre tours de outras bandas ou profissionais da 

indústria. Você tem um vídeo de música em time-lapse? Crie 

uma playlist “Top 10 Vídeos de Música com Time-Lapse”.

2 Use suas playlists para organizar seus próprios vídeos.  

Só por que você é um músico não significa que tudo que 

você deve colocar são vídeos de música somente. Você 

pode usar playlists para organizar seu conteúdo em temas 

específicos — vídeos de tour, cenas no backstage gravando 

vídeos, clipes documentário, imagens de shows, vídeos de 

música, etc.

3 Insira suas playlists em seu blog ou website. Não faça 

seus fãs que visitam seu site ficarem clicando em vídeo após 

vídeo. Ao invés disso, embuta uma playlist, e de repente é 

como se eles estivessem assistindo um canal de TV dedicado 

à sua música.

Aprimore seus vídeos com anotações 
do YouTube 

Uma das maneiras mais fáceis de tornar seus vídeos mais 

engajadores no YouTube é usando anotações. Anotações 

em vídeos permitem que você adicione comentários, 

notas, e também links para direcionar o usuário para outros 

vídeos, canais e playlists no YouTube. Você controla o que as 

anotações dizem, onde elas aparecem, e quando aparecem 

e desaparecem (no entanto os usuários podem escolher 

assistir o vídeo sem as anotações). 

Você pode escolher entre balão de fala, nota, título, spotlight, 

ou formato de etiqueta para cada anotação, adicione 

quantas você quiser por vídeo. Simplesmente faça upload 

de seu vídeo editado, clique em “Administrador de Vídeo”, 

selecione “anotações” próximo ao botão “editar, e então 

clique “editar.” Você pode facilmente adicionar e customizar 

anotações a partir daqui. 

Quando usadas com moderação, anotações podem ser um 

grande modo de encorajar seus fãs a tomar outras ações, 

como assistir outro vídeo seu. Aqui estão alguns usos em 

potencial para as anotações do YouTube:

1 Deixe seus fãs informados sobre onde eles podem 

comprar sua música:  “compre meu álbum na CD Baby.com.” 

Anotações não linkam para sites fora do YouTube, então o 

usuário terá de anotar a URL e digitar em seu browser. Mas 

ei, melhor que ser um mistério!

2 Link para vídeo relacionado:  “Clique aqui para ver meu 

novo vídeo”.

3 Adicione uma mensagem que diga, “Veja aqui nossas 

datas de shows.” E então coloque um link para um curto 

vídeo com as datas do seu tour.

4 Adicione as letras de sua música,  ou traduza a letra para 

outro idioma. 

5 Ofereça um código de desconto ao final do vídeo.

6 Peça aos usuários para darem “like” em seu vídeo e que 

se “inscrevam” em seu canal. 

7 Adicione comentário no seu próprio vídeo de música.

8 Adicione balões de pensamento nos personagens de 

seu vídeo.

9 Crear videos interactivos (como escolha-sua-própria-

aventura) dando aos usuários opções para links entre vários 

outros vídeos relacionados que se tornam uma história com 

diversas opções de final.

O melhor guia sobre divulgação no YouTube para músicos
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5 dicas para promoção no YouTube

Aqui estão algumas coisas extras para pensar que vão te 

ajudar a maximizar a presença do seu vídeo.

1 Adicione links no topo do espaço para descrição em 

cada video. Informe seus fãs onde eles podem comprar 

sua música; simplesmente coloque a URL para seu blog ou 

website (ou para sua página de artista no CD Baby) bem no 

início do espaço para descrição do vídeo (para ter certeza 

que está visível para todos os usuários). O YouTube criará o 

hyperlink automaticamente.

2 Faça com que os primeiro 15 segundos valham a pena.  Es  

Como diz o ditado, “Não nos entedie. Chegue logo no refrão.” 

Você deve fisgá-los de cara. Vídeos no YouTube são como 

músicas pop; elas são mais aproveitas e compartilhadas se 

forem curtas e contagiantes. O YouTube está mostrando 

a verdade nas palavras de Andy Warhol, “no futuro, todo 

mundo terá seus 15 minutos de fama.” A diferença é 

que, agora, 15 minutos talvez sejam tudo que você terá.

Para te ajudar a captar o interesse do publico o blog 

oficial do YouTube http://youtube-global.blogspot.

com.br/2011/08/youtube-creator-playbook-tips-first-15.

html oferece alguns bons conselhos em como fazer 

os primeiros 15 segundos do seu vídeo, irresistível:

Faça conteúdo atraente primeiro...

3 Adicione tags ao seu canal e vídeos. Tags são importantes. 

Tags são palavras-chave que ajudam as pessoas a acharem 

seu vídeo no mecanismo de busca do YouTube. O que os 

fãs irão digitar para encontrar seu vídeo? Tagueie seu vídeo 

com os locais de shows, nome de sua banda (com escrita 

correta e quaisquer erros que as pessoas possam cometer), 

nomes de músicas, cidade, estado, gênero e outras palavras 

DICA úTIL:  a função spotlight permite que você 

realce algo dentro do vídeo existente com um link, 

assim você pode incluir textos, imagens e links 

mais atraentes no processo de edição de vídeo 

— então fazer upload no YouTube e realçar estes 

elementos usando a ferramenta de anotações. 

A parte legal das anotações é que você pode 

adicionar, mudar ou remover elas a qualquer hora. 

Deste modo você pode adicionar informações 

como datas de shows, concursos e ofertas por 

tempo limitado e remover a informação quando 

passar a data destes eventos.

A banda, Strangeletter, editou um vídeo de 51 

minutos que pareava cada música do álbum 

com uma imagem. Quando eles postaram no 

YouTube, eles adicionaram anotações com 

número de cada música e título que, ao clicar, o 

vídeo pulava para a parte do vídeo que contém 

a música. Se isto soa confuso, confira o vídeo e 

tudo fará perfeito sentido. 

Se a idéia de postar um vídeo diferente para 

cada música soa como muito trabalho, esse 

método é uma alternativa mais simples. Você 

pode fazer algo mais estiloso (com diferentes 

fotos ou capítulos para cada música) ou manter 

simples mesmo (e ter apenas uma imagem fixa 

para o álbum todo).

O melhor guia sobre divulgação no YouTube para músicos

Comece com algo que imediatamente atraia a atenção, 

seja com o que você fala ou com um visual impressionante. 

Deixe claro sobre o que é seu vídeo desde o início para 

que os usuários não se confundam sobre o que estão 

assistindo.

Provoque o resto do vídeo para que a audiência fique 

intrigada para ver onde você irá levá-los.

…compartilhe seu canal depois.

Uma introdução chamativa pode parecer legal, mas não 

é a estrela do vídeo – deixe que o usuário veja você, seu 

conteúdo excelente, primeiro.

Faça sua marca atraente fazendo dela algo divertido ou 

único em cada vídeo.

•

•

•

•

•

http://youtube-global.blogspot.com.br/2011/08/youtube-creator-playbook-tips-first-15.html
http://youtube-global.blogspot.com.br/2011/08/youtube-creator-playbook-tips-first-15.html
http://youtube-global.blogspot.com.br/2011/08/youtube-creator-playbook-tips-first-15.html
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chave relevantes. Quando alguém digitar na busca o nome 

de sua música ou banda, você tem chances muito melhores 

de aparecer.

4 Escolha bons títulos para seus vídeos. Não existem muitas 

pessoas no YouTube que vão procurar por “músicatriste-

versão.2 sem vocais gravada no Zé”. Inclua o nome de sua 

banda, nome da música, local do show (se relevante) e talvez 

ainda algumas palavras chave específicas que descrevam 

precisamente sua música.

Por exemplo: Tommy Jug Band toca Silly Girl no Sunnyside 

Tavern, Portland, OR – Country Funk e Bluegrass

5 Responda todos os comentários. Responder aos 

comentários fará com que, não só, seus fãs se sintam 

reconhecidos, mas também inspirará outros fãs à também 

comentarem. Tente puxar conversas fazendo perguntas, ou 

apontando algo interessante no vídeo.

Transmita Suas músicas—Todas Elas!

Já que o YouTube é um dos primeiros lugares que as 

pessoas procuram quando querem ouvir música hoje em 

dia, você deve certificar-se que todas suas músicas podem 

ser encontradas lá. Mas se você não tem tempo ou dinheiro 

para fazer um vídeo para cada música, ao invés disso faça 

um slideshow com fotos da banda e arte dos CDs, use um 

programa como iMovie e combine o slideshow com todas 

as músicas que você já gravou — e então poste no YouTube. 

Ganhe Dinheiro Com Seus Vídeos 
de música

O YouTube se tornou um veículo essencial para fazer os 

artistas independentes monetizarem seus trabalhos. Em 

adição às vendas que você gera através da promoção 

do seu vídeo, existem duas outras maneiras de ganhar 

dinheiro diretamente de suas músicas no YouTube: o 

programa de licenciamento da CD Baby e o programa de 

parceiros do YouTube, ambos pagam a partir da receita 

gerada com anúncios.

Programa de Parceiros do YouTube – permite que você 

monetize os vídeos postados no seu canal do YouTube. 

http://www.youtube.com/yt/creators/partner.html

Programa de Licença de Sincronização da CD Baby – 

paga uma parte da receita gerada com anúncios para 

QUALQUER vídeo no YouTube que usa sua música (não 

apenas os que você postou). Em adição a isso sua música 

será incluída em um catálogo de músicas pré-aprovadas 

para uso em filmes, comerciais, TV, videogames, e mais. 

Com o Programa de Licença de Sincronização da CD 

Baby, você pode ser pago http://diymusician.cdbaby.

com/2012/01/make-money-on-youtube-film-tv-and-

more-with-cd-baby-sync-licensing/ pelo uso de sua 

música no YouTube – e não apenas em seus próprios 

vídeos; acima de 60 horas de vídeos são postadas no 

YouTube a cada minuto. Isso são muitas pessoas que 

precisam de uma boa música para combinar com seu 

vídeo de gatinhos ou fotos de casamento que estão 

postando. Nosso parceiro de licenciamento de músicas, 

Rumblefish, fará sua musica estar disponível a essas 

oportunidades de gerar receita no YouTube.  

O melhor guia sobre divulgação no YouTube para músicos

http://www.youtube.com/yt/creators/partner.html
http://diymusician.cdbaby.com/2012/01/make-money-on-youtube-film-tv-and-more-with-cd-baby-sync-licensing/
http://diymusician.cdbaby.com/2012/01/make-money-on-youtube-film-tv-and-more-with-cd-baby-sync-licensing/
http://diymusician.cdbaby.com/2012/01/make-money-on-youtube-film-tv-and-more-with-cd-baby-sync-licensing/
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Ganhe mais Dinheiro no YouTube; 
Faça um Concurso de Vídeo

Já que o Programa de Licença de Sincronização da CD Baby 

paga dinheiro cada vez que sua música é usada no YouTube, 

uma maneira óbvia de aumentar sua renda com o YouTube 

é fazer com que as pessoas usem mais a sua música em 

seus vídeos! Considere criar uma série de concursos onde 

os fãs postam vídeos com sua música como trilha Sonora, 

incluindo:

1 Concurso de vídeo feito por fãs  — Aliste seus fãs a fazer 

um vídeo de música ou slideshow PARA você. Deixe-os 

escolher a música preferida deles, os dê licença criativa para 

interpretar como quiserem, diga à eles para postarem no 

YouTube, e então escolha seus favoritos.  Dê prêmios – como 

CDs, ingressos de shows, etc. Crie uma lista no YouTube com 

todos os concorrentes. 

2 Concurso com vídeo familiar/pessoal — Encoraje seus 

fãs a usarem sua música como trilha sonora para seus 

vídeos caseiros e slideshows, o truque estranho do bichinho 

de estimação, ou o que for que eles quiserem postar no 

YouTube. Você pode premiar seus preferidos, ou falar sobre 

eles no seu site ou redes sociais. 

3 Poste suas músicas no YouTube — Já foi mencionado 

anteriormente, mas saiba que você pode ganhar dinheiro 

com suas músicas no YouTube, isso vale a pena mencionar 

duas vezes. Agora é o momento de criar um vídeo simples 

para TODAS as suas músicas; e com simples quero dizer 

BEM simples – apenas uma foto estática ou slideshow de 

fotos. Basicamente isso é para o benefício de todos que 

usam o YouTube como plataforma de músicas. Se é para 

alguém transmitir sua música que seja através do SEU canal 

do YouTube, que você controla.

Seja gastando milhares de reais fazendo vídeos profissionais ou apenas editando algumas imagens de 

iPhone do seu ultimo show, o YouTube é uma das formas mais efetivas de promover sua música. A gente 

espera que as dicas nesse guia ajudem você a aproveitar ao máximo sua presença em vídeo. Para mais 

informações e dicas, visite o blog Somos Música http://somosmusica.com.br/ da CD Baby.

CD Baby, a maior distribuidora digital no mundo da música independente, é uma empresa administrada POR músicos PARA 

músicos. Já pagamos mais de US$ 250 milhões a artistas independentes em todo o mundo. Do nosso humilde início em 1998, 

como uma pequena operação de apenas um homem em uma garagem, a nossa situação atual, como um dos nomes mais con-

fiáveis na indústria da música independente; desenvolvemos uma série de serviços para ajudar artistas. Incluindo: distribuição 

física e digital, armazenamento e transporte de CDs, DVDs e vinil, ferramentas promocionais, como os nossos aplicativos de 

MusicStore para Facebook e widget Store para websites, cartões de download e hospedagem e design de sites.

O melhor guia sobre divulgação no YouTube para músicos

http://somosmusica.com.br/

