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EmcartaznoYouTube,
notíciasdacidade
Com o ‘News Near You’, site quer atrair nova fonte de receita

Canais de comunicação pela internet mudam a forma
de relacionamento dos consumidores com as empresas

Marili Ribeiro

As redes sociais na internet es-
tão mais do que na moda. Reú-
nemeconectammilhõesdepes-
soas em todo omundo, e lança-
ramumanovaformaderelacio-
namento pessoal. Agora, vira-
ram também pauta nas reu-
niões de negócios.
O avanço das redes sociais

possibilita o contato direto en-
tre as empresas e seus poten-
ciais consumidores, reduzindo
a função da intermediação nes-
se processo. Com isso, mudam
asrelaçõesnosmoldesconheci-
dos, em que os profissionais de
marketing determinavam as
tendências de comportamento
com base em estudos e pesqui-
sas organizados por eles.
“Está em curso umadesinte-

gração da mídia de massa que
vaimudar radical e dramatica-
mente o ambiente das ações de
marketing como o conhece-
mos”, diz, em seu recém-lança-
do livro The Chaos Scenario, o
jornalistaecríticodapropagan-
da americanoBobGarfield. Pa-
ra ele, a premissa básica é que
aspessoasvãoopinareserouvi-
das como nunca antes.
“Não vejo um cenário de

caos”, dizEvertonCaliman, ge-
rentedeprodutosdafabricante
decelularesSonyEricsson,em-
presa que investe nas redes so-
ciais.“Nãodiriaquevamospas-
sar por uma desconstrução da
mídia de massas, mas sim por
uma dispersão. As empresas
vão diminuir a intensidade de
sua presença em canais tradi-
cionaisefocarmaisnoconsumi-

dor que quer atingir. Serão ti-
ros mais certeiros em suas
ações de marketing, embora
ainda tenham de aprender a
conviver com um consumidor
ativo e que vai interagir.”
A Sony Ericsson aposta em

açõesnamídiasocialporque,co-
mo explica Caliman, “elas não
só permitem uma amostragem
maiorcomonãosofreminfluên-
cias do ambiente de pesquisa,
onde as respostas vem influen-
ciadas”. “Há, nas redes, infor-
mações mais ricas e verdadei-
ras”, diz. Aexperiência recente
daempresa sedeu como lança-

mento do aparelho C510, que a
propaganda lá fora vendia in-
centivando os recursos da câ-
mera fotográfica. “Aqui esse
apelo não motivava. Percebe-
mos isso na troca de informa-
ções na rede, assim como o que
mais atiçava a cobiça era o fato
de ele ter o aplicativo do Face-
book disponível . Então, refor-
mulamostodaacomunicação.”
O aproveitamento pelas em-

presas das redes sociais nos
seusnegóciosestámaisavança-
do nos EUA. Lá, 66% dos anun-
ciantesusaramoscanaisdemí-
dia social em 2008, contra 20%
que fizeram isso no ano ante-
rior,conformepesquisarealiza-
da em conjunto pela Associa-

tion of National Advertisers,
BtoB Magazine e a prestadora
deserviçosdemarketingMktg.
Nesse levantamento há ainda
dados referentes a investimen-
tos, emque55%dos entrevista-
dosdisseramtertransferidore-
cursos damídia tradicional pa-
racampanhasrealizadasnamí-
dia social.
NoBrasil,aindanãohánúme-

rossimilaressobreousodesses
canais de contato. “Mas não há
escapatória”,dizAnaMarieNu-
bié, vice-presidente da agência
de propaganda Click. “Quei-
ramounãoqueiram,osexecuti-
vosdasempresas jáestãonare-
des sociais. Basta ver a recente
listapublicadaemLondres,que
relaciona 100 marcas mencio-
nadas espontaneamente no
Twitter.Asmarcasconseguem
dividir a atenção das pessoas
nas redes sociais. Essa é uma
influência que não existia anos
atrás.”NaClickhá40profissio-
nais dedicados exclusivamente
a acompanhar os movimentos
dos consumidores na internet.
Na agência de prestação de

serviços demarketing TV1 não
édiferente.Seupresidente,Sér-
gioMottaMello, diz que seune-
gócioprosperounumambiente
sem barreiras entre as mídias
online e offline. E isso, segundo
ele, faz diferença noatual cená-
rio.“Asredessociaisapenasex-
plodiramaspontesentreoscon-
sumidores e as marcas”, diz.
“Antes as manifestações das
pessoas ficavamestranguladas
nos call centers. Isso mudou,
porqueesse filtrodeixade exis-
tir nomundo conectado.”

As agências de propaganda
emgeral vemse esmerandoem
criaráreasquecumpramasfun-
ções de monitorar o que se diz
nas redes sociais e assim ali-
mentar seus clientes com da-
dos na tomada de decisões. Na
TV1,por exemplo, estádisponí-
velumaferramentaquefazvar-
redura do que se diz nas mais
populares redes sociais, e o
clientepodeacompanharomo-

nitoramentoonline.“Quemqui-
ser oferecer serviços nessa
área tem de dispor de um time
multidisciplinar”, diz Motta
Mello.“Redeseblogssãoaquar-
ta atividademais procurada na
internet e o tempo dedicado a
eles cresce três vezes mais do
que em qualquer outra ativida-
de. E o brasileiro é quem mais
dedica tempode navegação em
redes sociais.” ●

Brian Stelter
THE NEW YORK TIMES

Com sua habilidade para cole-
tar artigos e vender publicida-
de com eles, o Google já se tor-
nouumaenorme forçano ramo
noticioso – e o flagelo demuitos
jornais. Agora, sua subsidiária
YouTube quer fazer a mesma
coisa com a televisão local.
OYouTube, que já se vanglo-

ria de ser “a maior plataforma
noticiosadomundo”,criouore-
cursoNewsNearYou,queiden-
tifica a localidade de um usuá-
rio e lhe oferece uma lista de ví-
deos relevantes. Com o tempo,
ele poderia basicamente mon-
tar uma transmissão noticiosa
local.Ele jáestádistribuindoví-
deos de cidades natais de deze-
nas de fontes, e quer acrescen-
tar outrosmilhares.
O YouTube diz que está aju-

dando as estações de TVe seus
outros parceiros ao criar uma
fonte de receita nova –mas, até
agora,fiscalmenteinsignifican-
te.Masascompanhiasdemídia
noticiosa podem ter razões pa-
ra se inquietar. Poucas esta-
çõesdeTVconseguiramimagi-
nar um meio de reproduzir lu-
crosnainternet.OYouTubepo-
de agir facilmente como mais
umcompetidor.

Até agora, a maioria dos ví-
deos Near You (perto de você)
no YouTube vem de fontes não
tradicionais: estações de rádio,
jornais, universidades e, no ca-
sodeumgruponascentedeSan
Francisco chamado VidSF,
três amigos que desprezam a
dieta local de incêndios e homi-
cídios daTV.
“Issorealmentenivelaocam-

po de jogo”, disse Kieran Farr,
um fundador do VidSF que co-
bre a cultura da cidade e posta
seus segmentos no YouTube.
O News Near You, iniciado

noprimeiro semestre, é apenas
umaparte da investida doYou-
Tubeemvídeosnoticiosos.Nes-
te verão (junho a setembro, no
Hemisfério Norte), a compa-
nhia convidou asmais de 25mil
fontes de notícias listadas no
GoogleNewspara se tornar em
fornecedoras de vídeos. O site
também está promovendo ví-
deos da Associated Press e da
Reuters,entreoutrasagências.
Neste ano, começou a exibir

vídeos noticiosos originais – in-
cluindo os enviados por cida-
dãos do Irã, onde os protestos
estão sendo registrados por
usuários de celulares. Por en-
quanto, os vídeos não são um
substitutoparaumadietadeno-
tícias impressa ou naTV.

Numdomingo,visitantesdas
proximidades de Baltimore vi-
ramumareportagemsobreum
programa de assistência a ado-
lescentes; em Chicago, eles vi-
ram uma matéria daWGN-TV
sobre artistas de rua; em Los
Angeles, viram uma análise de
umamotocicletaelétricaprodu-
zidapeloTheLosAngelesTimes.

Os produtores com frequência
contam as visitas em centenas,
não emmilhares.
Até agora, quase 200 agên-

cias noticiosas firmaram acor-
doscomoYouTubeparapostar
pacotesnoticiososedividirare-
ceita dapublicidade que apare-
cer com eles. Ademais, as bus-
cas no Google agora mostram

vídeos do YouTube junto com
artigos noticiosos, ajudando os
vídeos a alcançarmais gente.
Apura amplitude doYouTu-

be – ele é visitado por 100 mi-
lhõesdeamericanosacadamês
– faz dele uma poderosa força
de promoção, além de uma
ameaça potencial a compa-
nhias demídia consolidadas.
Essas companhias já têm

mais com que se preocupar:
boa parte domercado demídia
local desmoronou nos últimos
anos à medida que os anúncios
classificados começaram a se
transferirparaa internet,as fa-
bricantes de veículos reduzi-
ramseus gastos e proliferaram
asnovas opções de serviços no-
ticiosos e entretenimento.
Enquanto isso, o YouTube

aindaestá tentando ser lucrati-
voquase trêsanosdepoisde ter
sido adquirido peloGoogle.

Como as questões de copy-
right o impedem de colocar
anúncios em vídeos amadores,
ele tem tentado fazer acordos
comparceirosprofissionaispa-
ra semear o site com conteúdo
favorávelàpublicidade.Osnoti-
ciários são uma opção óbvia.
“OGoogle só pode ganhar di-

vidindo a receita com pessoas
quetêmospésnaruaemmerca-
doslocais”,disseTerryHeaton,
vice-presidente sênior da
AR&D, uma companhia que dá
consultoria a empresas de mí-
diacomenfoque local.OGoogle
disse em junho que estava con-

tente com a trajetória do You-
Tubee indicouqueesperaqueo
sitesetornelucrativonumfutu-
ro nãomuito distante, mas não
especificou quando.
EmboraoYouTubepossaga-

nharadicionandovídeos locais,
restaverseasagênciasnoticio-
sas estabelecidas se beneficia-
rão.Orecortedemanchetesim-
pressas e links levou alguns a
culpar a companhia pelas difi-
culdades financeiras dos jor-
nais. O diretor executivo da
Dow Jones recentemente cha-
mouoGoogle de “vampiro digi-
tal” que estava sugando o san-
gue” de jornais ao utilizar seus
artigos gratuitamente.
O que o YouTube está fazen-

do é um pouco diferente. Ele
nãoestáenviandoaranhasdigi-
tais por toda a web para reco-
lher vídeos automaticamente.
Estápedindoaagênciasnoticio-
sasque firmemacordosdepar-
ceria e prometendo umpúblico
mais amplo para seumaterial.
O esforço do YouTube para

organizar vídeos noticiosos lo-
caiscomeçoudeverdadenopri-
meiro semestre, quando o mó-
duloNewsNearYoufoiintrodu-
zido. O módulo usa o endereço
de internet de um computador
visitante para determinar a lo-
calização do usuário e se há al-
gum parceiro localizado num
raiode100milhas(160quilôme-
tros).Sehouver, setediasdeví-
deos locais são exibidos.
Mas, em muitos lugares, so-

bretudoemmercadosurbanos,
160 quilômetros não pode ser
considerado realmente uma
área local. SteveGrove, o chefe
para assuntos noticiosos e polí-
ticos do YouTube, disse que a
empresa “terá umraiomenorà
medida que trouxer mais par-
ceiros”. ●

SergioMottaMello
Presidente da TV1
“Redes e blogs são hoje
a quarta atividade mais
procurada na internet
e o tempo dedicado a
eles cresce três vezes
mais do que em qualquer
outra atividade”

AÇÃO–Profissionais do VidSF preparam vídeo local para o YouTube
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RETORNO–Caliman, da Sony Ericsson, mudou a comunicação de um produto com base nas redes sociais

COMUNICAÇÕES

Nos EUA, 66% dos
anunciantes usaram
os canais demídia
social em 2008

MARCIO FERNANDES/AE

Visitas aos vídeos
ainda são contadas
às centenas, não
aos milhares
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