Olá!
Boas-vindas a #BBTVfam! Estamos muito felizes por você ter vinculado seu canal à nossa incrível
comunidade. Agora que você faz parte da BBTV, compartilharemos informações importantes sobre sua
parceria nas próximas semanas. Fique de olho que você receberá mais e-mails nossos!
Primeiro, vamos garantir que todos os seus vídeos estejam sendo monetizados, certifique-se de seguir
os seguintes passos.
Nosso próximo e-mail fornecerá detalhes importantes sobre como configurar seus pagamentos e
nossa programação de pagamento mensal. Enquanto isso, sinta-se à vontade para conhecer melhor a
BBTV atrevés do nosso Guia de Orientação para Parceiros da BBTV!
Obrigado pela parceria! Esperamos poder te ajudar nessa jornada!

Atenciosamente,
Time BBTV

PORTUGUESE

Olá,

Agora que você oficialmente faz parte da BBTV, é importante que você conheça nossa programação de
pagamentos e relatórios.
[IMPORTANTE] Primeiramente, confirme seus detalhes de pagamento. Selecione uma das seguintes
opções de pagamento e siga as etapas para garantir que seu pagamento seja entregue corretamente.
Payoneer (O parceiro preferido da BBTV):
Por favor, entre em contato com o nosso Suporte para configurar sua conta.
Paypal:
Por favor, atualize seu e-mail Paypal acessando seu portal de pagamento pelo VISO, ou entre em contato
com seu representante da BBTV ou com o Suporte.
É importante que você finalize as etapas acima para receber seus pagamentos no prazo e na conta
correta.
Seu primeiro pagamento será enviado aproximadamente dois meses depois de ingressar na BBTV. Saiba
mais sobre quando você receberá seu pagamento.
Fique atento ao nosso próximo e-mail para saber mais sobre nossas ferramentas e serviços para criadores
de conteúdo da BBTV, voltados para melhorar a qualidade do seu canal e vídeos.
Até lá, continue criando um ótimo conteúdo!

Atenciosamente,
Time BBTV

Olá,
Queremos te informar sobre as ferramentas e os recursos oferecidos pela BBTV para ajudar a levar seus
vídeos para o próximo nível.
Você pode acessar as ferramentas e ofertas por meio da nossa plataforma - VISO. Você recentemente
recebeu um e-mail convidando você a se inscrever em sua conta do VISO. Se ainda não o fez, inscreva-se
agora através do email na sua caixa de entrada.
Abaixo, destacamos algumas das ferramentas favoritas da #BBTVfam. Para uma lista completa de nossas
ofertas, confira o Guia de Orientação para Parceiros da BBTV!
Epidemic Sound: Com acesso a mais de 30.000 faixas e sons livres de direitos autorais para seus
vídeos, o Epidemic Sound é um excelente recurso para aprimorar seus vídeos sem o risco de avisos de
direitos autorais ou reivindicações de áudio.
VideoBlocks: Acesse milhares de vídeos e efeitos especiais para adicionar aos seus vídeos e dar um
brilho profissional adicional na pós-produção.
A BBTV também oferece descontos especiais para serviços que não apenas aprimoram seus vídeos, mas
também fortalecem a presença de sua marca on-line:
Hootsuite: Aumente suas redes sociais com mais rapidez e facilidade com um desconto exclusivo da
Hootsuite para parceiros de BBTV.
Com todas as ferramentas e ofertas da BBTV em um único lugar, estamos ajudando você a otimizar seu
tempo, ir mais além e obter um engajamento maior com o seu público!

Novamente, agradecemos sua parceria conosco!

Atenciosamente,
Time BBTV

Dicas de Segurança
Olá!
Estamos aqui para te dar algumas dicas e ter certeza de que sua conta está segura. Considere as seguintes
perguntas:
1.
2.
3.

Sabe qual é o e-mail de recuperação da sua conta?
Ativou a verificação em duas etapas?
Guardou em algum lugar os 10 códigos alternativos?

Todos os dias, canais perdem acesso a suas contas por esquecerem suas senhas, ter perdido o celular ou por
ter a conta hackeada devido a falta de segurança.

Mantendo sua Conta Segura
●

●

●
●

Nunca compartilhe sua senha com ninguém: O YouTube e a BBTV jamais pedirão a senha de
nossos parceiros. Se você precisa de auxílio no gerenciamento do seu canal e quer permitir outras
pessoas a acessarem seu estúdio de criação, é preciso movê-lo para uma conta de marca e incluir
administradores.
Lembre seu e-mail alternativo: Acesse a sua conta para garantir que você ainda tem acesso ao e-mail
alternativo. Lembre-se que o endereço para recuperação de senha deve ser um endereço de e-mail que
você usa regularmente; isso ajudará quando você não conseguir fazer login no Google ou se você
esquecer sua senha.
Ative a verificação em duas etapas: Sua conta terá uma camada extra de proteção e mesmo que
alguém saiba sua senha, será impossível acessar sua conta.
Códigos Alternativos: Se você perder seu celular ou por algum motivo não conseguir receber códigos
por SMS, chamada de voz ou pelo Google Authenticator, você poderá usar códigos alternativos para
fazer login na sua conta. Para salvar os códigos, faça login na página de autenticação do Google >
"Códigos alternativos" > Configurações > Baixe os Códigos de Backup. Recomendamos salvar e
guardar os códigos em um lugar seguro.

Estamos aqui para te ajuda, se tiver alguma dúvida, entre em contato.
Atenciosamente,
Time BBTV

Olá!
Gostaríamos de manter você informado sobre assuntos que podem prejudicar o seu canal e devem ser
evitados, pois vão contra as diretrizes do YouTube. Abaixo, você pode ver uma lista de assuntos, mas
recomendamos acessar o Programa Educacional do VISO para aprender mais!
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Conteúdo prejudicial ou perigoso
Nudez ou conteúdo sexual
Conteúdo explícito ou violento
Conteúdo de incitação ao ódio
Ameaças
Spam, metadados enganosos e golpes
Assédio e bullying virtual
Falsificação de identidade
Direitos autorais
Privacidade
Risco para crianças

Curso de Copyright do YouTube
Este pequeno curso vai te ajudar a ter uma noção do quanto você entende sobre direitos autorais. O teste tem
apenas 4 perguntas e você pode refazer quantas vezes quiser! Clique aqui para acessar.
Exemplos
Estes são alguns tipos de vídeos que podem prejudicar o status da sua conta:
●
●
●
●
●

Como baixar aplicativos pagos de graça (Google Play / Apple Store)
Como ter uma conta Netflix de graça
Como baixar músicas do YouTube
Como baixar vídeos do YouTube
Como crackear qualquer programa

Fique atento às regras para não ter problemas com o seu canal!
Ficou com alguma dúvida? Contate-nos aqui.
Atenciosamente,
Time BBTV

