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CONHEÇA SEU PROFESSOR

Helder Maldonado

Helder Maldonado, maior lenhador de bonsai que você
respeita, é o criador da página Galãs Feios e dos bordões
que você mais ama. Tentou ser jogador de futebol,
guitarrista de banda de rock, mas falhou miseravelmente.
É jornalista especializado em música, cultura pop e
política com passagens pelo IG, Revista Sucesso!,Terra e
Record TV.

Como começar seu 
canal no YouTube
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CONHEÇA SEU PROFESSOR

Marco Bezzi

Marco Bezzi é YouTuber da terceira idade, não viu o
homem pisar na Lua, mas sabe que a Terra é redonda.
Jornalista com passagem pela Ed. Abril, Estadão e Record
TV. Participou de especiais na MTV e no Multishow e é
coautor do livro Como o Rock Pode Ajudar Você a
Empreender, lançado em 2016 pela Saraiva/Benvirá e de
Amanhã Vai Ser Pior, o Brasil Segundo a Galãs Feios,
lançado em 2020 pela Kotter Editorial.

Como começar seu 
canal no YouTube
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Apresentação do Curso
Se você procura um curso pra ficar milionário com o YouTube, não
assista ao nosso. Aqui a gente vai te mostrar com a nossa
experiência na plataforma, como criar uma experiência agradável e
assertiva com a sua audiência. Somos dois jornalistas (Helder
Maldonado e Marco Bezzi) com experiência nos maiores veículo de
comunicação do Brasil que decidiram virar youtubers depois de
“velhos”. Contaremos nossa história, daremos dicas e atalhos pra
você fazer seu canal do zero. Após quatro anos, chegamos aos 600
mil inscritos, com mais de 200 milhões de views. Não somos os
Felipe Neto, mas conseguimos viver do nosso trabalho na
plataforma. A jornada para chegar até aqui não foi nada fácil. E pra
não bater tanto a cabeça como nós batemos, decidimos dividir toda
a nossa experiência com vocês em cinco aulas ao vivo.

SOBRE O 
CURSO

Como começar seu canal no YouTube
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CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO

Como começar seu canal no YouTube

Confira o que você irá aprender em cada aula no  curso.

Aula 05 – Aula tira-dúvidas com 
Marco Bezzi e Helder Maldonado

Aula 03 – Quem nos inspirou Aula 04 – Diversificar é preciso

Aula 01 – O início Aula 02 – Por dentro do YouTube
O que você precisa fazer pra começar na
plataforma de vídeos? É arriscado sair de
um emprego formal e virar youtuber? Quais
equipamentos comprar? Onde gravar, qual
deve ser meu cenário, o que o YouTube quer
de você e como se apresentar.

Como escolher Título, Descrição, e Tags.
Use o Twitter e o Google Trends pra saber
quais temas e palavras estão em alta no
dia; monetização; lives e reacts; quais
temas e assuntos devem ficar de fora?

Quais canais nos inspiraram e nos
inspiraram;
Collabs e conteúdo de parceiros; Network;
Use outras redes sociais para alavancar seu
YouTube.

Haters e a melhor maneira de tratá-los;
Processos, responsabilidade e a perda de
monetização;
Gerente de conteúdo;
Conteúdo, receitas e público alvo.

Nesta aula, os professores respondem às
dúvidas enviadas pelos alunos ao longo do
curso.
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