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A AOL está prestes a lançar um sistema de alta tecnologia para a produção em massa de 
textos noticiosos, entretenimento e outros conteúdos online, a base da estratégia do diretor-
presidente Tim Armstrong para reavivar a combalida empresa de internet, fundada há 25 anos 
e que a Time Warner desmembrou ontem. 
 
O objetivo de Armstrong é tornar a AOL, que tem perdido visitantes e receita, um produtora 
importante de conteúdo digital e, dessa forma, um ímã para anunciantes e consumidores. 
 
Ela espera fazer isso, em parte, virando de ponta-cabeça algumas convenções da mídia e do 
marketing e potencialmente acabando com as separações entre jornalismo e propaganda. 
 
"Conteúdo é a área da internet que ainda não atingiu seu potencial. Esperamos conseguir 
detonar uma revolução de pessoas produzindo conteúdo numa escala diferente", diz 
Armstrong, que já foi executivo da parte de propaganda do Google. 
 
A AOL está apostando que pode se reinventar com uma abordagem movida a números para o 
desenvolvimento de conteúdo, usando dados de buscas na internet e outras informações para 
identificar o que tem mais chances de atrair público e anunciantes. Em vez de esperar até que 
um texto ou vídeo seja produzido para vender os anúncios, a AOL - que tem vários sites 
voltados para nichos, como o de beleza e moda Stylelist, além de sua marca AOL - afirma que 
planeja oferecer aos publicitários a chance de trabalhar com sua equipe editorial para produzir 
conteúdo personalizado. 
 
A AOL afirma que seu modelo de propaganda permitirá que os anunciantes se filiem ao 
conteúdo, mas não controlem o que é escrito ou criado. Especialistas em mídia e outras fontes 
dizem que revelar quando textos ou vídeos foram moldados pelos anunciantes será crucial 
para a credibilidade da AOL. 
 
A empresa também enfrenta outros desafios. "A pergunta é: será que eles podem transformar 
um punhado desses sites em marcas próprias?", diz Laura Klauberg, diretora de mídia global 
da anglo-holandesa Unilever, um dos maiores anunciantes nos Estados Unidos. "E, a partir daí, 
será que eles podem obter o nível de escala necessário para atrair os gastos dos anunciantes?" 
 
Outras empresas, como as novatas Demand Media e Associated Content, dos quais Armstrong 
tem 20%, segundo pessoas a par da situação, também estão de olho no mercado de produção 
em massa de conteúdo digital, com artigos pagos e entretenimento produzido para os 
anunciantes. Mas os analistas dizem que a AOL difere disso com a nova tecnologia por trás de 
seu sistema, que pode usar volumes gigantescos de dados sobre o que as pessoas estão vendo 
na internet para compreender o que elas têm em mente. O sistema também tem acesso a 
dados sobre vendas de propaganda na internet em seus próprios sites e milhares de outros em 
que faz a intermediação dos anúncios. 
 
A AOL vai começar a usar um novo sistema de redação digital que emprega uma série de 
algoritmos para prever quais os tipos de reportagens, vídeos e fotos mais populares perante os 
consumidores e os publicitários. 
 
Munida com essas recomendações, a equipe editorial da empresa, que tem umas 500 pessoas, 
vai gerar pautas para uma rede de freelances nos EUA, via um novo site chamado Seed.com. 
A AOL afirma que conta com uns 3.000 freelances, mas espera elevar bastante esse número 
com o site, que é aberto a qualquer interessado em publicar um texto. Quanto o texto é 
inserido no novo sistema, passa por uma série de filtros que procuram por plagiarismos e 
obscenidades, e revisarão a gramática e a pontuação. O conteúdo também ganhará links para 
outros conteúdos. 
 
Aí o texto vai para um editor que checará e editará as informações, e publicará o conteúdo na 
internet. 



 
A AOL afirma que pagará os freelances com base em quanto sua tecnologia prever que os 
anunciantes pagarão pela propaganda ao lado do texto ou do vídeo. A empresa informa que 
isso vai de nada, inicialmente, com uma promessa de uma parte da receita publicitária gerada 
pelo artigo, a mais de US$ 100 por item. 
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