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PROCURE POR
“Pedro” + “chip”

N
o debate A Trend Topiczação do Mun-
do, a que assisti na última terça, 9, no
YouPix, evento de cultura digital em
São Paulo, os participantes concor-

daram que a medição do boca-a-boca no Twit-
ter é um recorte muito elitista e de nicho do que
as pessoas estão falando e não corresponde à
realidade. Pode até ser: mas, desde que o Twit-
ter se popularizou, nunca a informação foi distri-
buída de maneira tão horizontal.

Antes, tudo o que era interessante e comparti-
lhável na internet – os memes e os virais – demo-
rava muito mais para chegar nas pessoas nor-
mais: aqueles que não trabalham com jornalis-
mo, publicidade e tecnologia nem ficam conec-
tados na rede 24 horas. Com as conexões entre
indivíduos que o Twitter possibilitou, diferen-
tes grupos de pessoas, com diferentes interes-
ses, que frequentam lugares diferentes, estão
interligados através daqueles que Malcolm Gla-
dwell, autor do livro O Ponto da Virada (ed. Sex-
tante), chama de “conectores”. Essas pessoas,
que no Twitter são representadas por perfis
com milhares de seguidores, são os responsá-
veis por horizontalizar a comunicação na web e

fazer os links entre a garota que é fã da banda
Restart e o engenheiro que gosta de cozinhar.
Em outras circunstâncias, essas duas pessoas
dificilmente consumiriam o mesmo conteúdo,
usariam as mesmas fontes para se informar ou
teriam algo em comum. O Twitter os uniu.
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USA A INTERNET DESDE OS SEIS ANOS DE IDADE
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SANDUÍCHE-ICHE ❙ A
nutricionista Ruth
Lemos se confundiu
com o ponto eletrônico
e virou hit

DAILEON ❙ Clássico
pré-Youtube, a animação
tosca dá legendas
engraçadas à abertura da
série Jaspion

E O BAMBU? ❙ O vídeo
de Silvio Santos
constrangido com uma
piada nos anos 70
apareceu em 2007

LÍDIO MATEUS ❙ Ele
estava gravando uma
música do Fresno para
tentar entrar no ídolos e o
sobrinho apareceu

VINTE REAIS ❙ O
programa Sem Meias
Palavras é responsável
por vários clássicos
do YouTube

AGULHA ❙ Em 2007,
todo mundo viu o vídeo
do cara que estava
morrendo de medo de
doar sangue

MAS ONDE?

osclássicos

VOADORA ❙ Lindomar atacou a babá que
maltratava bebês e foi imortalizado na web

DÁ MEU CHIP ❙

Uma mulher
surtada berrava
para que um tal
Pedro devolvesse
‘seu chip’. Alguém
gravou tudo em
vídeo e legendou de
forma engraçada

YOUTUBE A LÁPIS

Quando as conexões
entre pessoas na web
ficam horizontais

Uma exposição com 605 qua-
dros retratando uma mesma
coisa. É o que os artistas plásti-
cos suíços Admir Jahic e Come-
nius Roethsliberger fizeram ao
pintar, frame por frame, o vídeo
Star Wars Kid – 15 por segun-
do. Expostos lado a lado, eles
ocupam uma área de 4 metros
de altura por 35 metros largura.
Ado e Comenius, como são co-
nhecidos, fazem parte do coleti-
vo Invisible Heroes e juntos
passaram a pintar, usando ape-
nas lápis de cor, centenas de
vídeos – famosos ou não – pos-
tados no YouTube. Suas obras,
entre elas a exposição dedicada
ao Star Wars Kid, já foram ex-
postas em galerias em Paris,
Los Angeles, Miami, Nova York,
Basileia (Suíça), Hamburgo, Ber-
lim (Alemanha) e no Kuwait.
O Link entrevistou Ado para
uma reportagem publicada no
site do caderno em janeiro des-
te ano. A conversa seria o em-
brião da parceria que veio agora

a público: Ado e Comenius pinta-
ram uma série de vídeos brasi-
leiros selecionados pelo Link,
fazendo praticamente uma “sé-
rie Brasil” dos quadros – que
são estes que ilustram boa par-
te desta edição.
Segundo Ado, a intenção do tra-
balho é principalmente ironizar
a ânsia por fama que as novas
mídias impõem de forma cada
vez mais forte: “É como Andy
Warhol disse: todo mundo terá
seus 15 minutos de fama e o
YouTube representa exatamen-
te isso para a gente”.
O uso de lápis de cor e os tra-
ços muitas vezes toscos são
intencionais: “O objetivo é fazer
quadros em um estilo bastante
infantil”. Tudo para reforçar a
ironia que os suíços desejam
passar em sua obra.
E o que faz alguém passar um
vídeo para outras pessoas?
“Querer que um amigo sinta a
mesma coisa que você está sen-
tindo por um instante”.
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● Sites para ficar ligado
Popurls
Buzzfeed
Moronail
I can has cheezburger
Buzzworthy
Huffington Post LOL
TrendHunter
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Criar bom conteúdo é bem mais
importante que exibir um logotipo

Frequentadores influentes
sempre ajudam mais na divulgação.

Seja um pouco mais amador.
Poste fotos da equipe e o making of

O dinheiro está na TV. Nos EUA,
vê-se 151 horas de TV por mês

O maior mito de todos. Ninguém
criará conteúdo só para ajudar você

35% das pessoas fecham o vídeo
logo depois de começar a assisti-lo

Não é sempre que o seu produto se
torna viral. Procure sites parceiros

Às vezes é. Crie formas para as
pessoas mostrarem como são legais

A do College Humor: Rapidez e
assuntos que todos conhecem

E o dos outros. Facebook e Flickr
são ótimos com fotos, por exemplo

● Comoerrosde
gravaçãocheiosde
palavrõesderam
origem aum
documentário

MENOS
PROFISSA

ATV É
INÚTIL

CRIARÃO
PARAMIM

Alexandre Matias
alexandre.matias@grupoestado.com.br

PESSOAS
PACIENTES

ACHARÃO
SEU VÍDEO

TODOS
SÃO IGUAIS

NÃO É SÓ
APARÊNCIA

VIRAL SEM
FÓRMULAS

USE SÓ O
QUE É SEU

SUA MARCA
É MELHOR

10 mitos sobre
conteúdo online

8

9

10

2

FRASE

3

4

5

6

1 7

GAGA DE ILHÉUS ❙

Ela até ganhou um
programa em uma TV
local para denunciar os
problemas da cidade

QUANDOUMMEMEVIRAFILME

De gravata e camisa social, um
homem começa a falar com a câ-
mera. Ele está num comercial de
TV, vendendo o trailer que é ce-
nário para o anúncio. Só que es-
quece o texto e começa a xingar.
Joga os braços para cima, com
raiva. Faz careta. “Fuck!”. Corta
para outra cena. Ele começa a
mostrar algo do lado de fora do
carro e uma tampa se fecha. Mais
xingamentos. “Fuck!”. Mais bra-
ços para cima. Mais caretas. Mais
“Fuck!”. “Fuck! Fuck! Fuck!”.

Jack Rebney era um dos mui-
tos apresentadores de infomer-
ciais na TV americana durante os
anos 80 que, como qualquer um,
lamentava os problemas ocorri-
dos ainda com a câmera ligada.
Mas sua reação era sempre enfe-
zada e alguém da produção do
programa compilou os melhores
momentos em um vídeo que co-
meçou a circular em fitas VHS.

Até que, em 2005, o vídeo foi
parar no YouTube e, como mui-
tos antes dele, Rebney virou uma
celebridade. Uma vez online, ga-
nhou o título de “World’s An-
griest Man” (O Homem Mais
Bravo do Mundo, em inglês) e o
vídeo, que antes era objeto de cul-
to entre os poucos que consegui-
ram assisti-lo antes da internet,

virou hit nos Estados Unidos.
Em pouco tempo, entrou no

inconsciente digital do país. O
personagem de Alec Baldwin na
série 30 Rock e o desenho Bob Es-
ponja cansaram de soltar aspas
de Jack. O diretor Spike Jonze
teria enviado fitas com o vídeo
como presente de Natal para
amigos. E no recente Homem de
Ferro 2 o pai do protagonista es-
braveja em um vídeo antigo co-
mo se fosse Jack.

Mas uma coisa intrigava o dire-
tor Ben Steinbauer, que havia as-
sistido aos pitis de Jack ainda no
videocassete. Ao ver o protago-
nista de uma piada entre amigos
ganhar grandes proporções, es-
tranhou que o próprio não havia
aparecido. Teria morrido? Sumi-
do? Estaria ainda mais bravo
com a piada que se tornou?

“Queria saber como ele se sen-
tia em relação à exposição que
ganhou por algo que fez há quase
vinte anos”, explicou o diretor
em entrevista ao Link. “Não foi
fácil. Em tempos de Google, em
que basta digitar o nome de al-
guém para descobrir quase tudo
sobre aquela pessoa, só encon-
trei seu nome em um comentá-
rio que ele fez em um site de ven-
da de barcos, em que ele pergun-
tava qual seria o melhor barco
para viajar pelo mundo”.

Fazendo o caminho de volta

da fita VHS que recebeu, chegou
à produção do programa origi-
nal, que não sabia por onde anda-
va o sujeito. Até que Ben resol-
veu contratar um detetive, que o
ajudou a encontrá-lo. O homem
mais bravo do mundo morava no
topo de uma montanha no norte
da Califórnia, alheio ao resto do
mundo e, obviamente, a seu su-
cesso inesperado.

O encontro deu origem ao fil-
me Winnebago Man, documentá-
rio que já foi exibido em alguns
dos principais festivais do mun-
do,colhendo aplausose gargalha-
das por onde passou, eque estrea-
rá nos EUA no próximo mês. O
filme está sendo negociado para
ser exibido no Brasil ainda este
ano, por um canal de TV a cabo.

“Não sei se esse tipo de celebri-
dade se tornará uma regra ou se é
só uma anomalia do início do sé-
culo da internet”, explica o dire-
tor. “Mas uma coisa é fato: hoje é
muito mais fácil se tornar famo-
so no mundo inteiro, mesmo à
revelia”.

Jack, no entanto, não é contra
a fama inesperada e participou
de algumas entrevistas coletivas
do filme, participando por celu-
lar. Mas o diretor não recomen-
da que futuros fãs tentem o en-
contrá-lo. “Além de morar lite-
ralmente escondido, ele tem uns
rifles em casa...”, ri, sem jeito.

#@%*+! Eis Jack Rebney,
o “homem mais bravo do
mundo”, em ação

JOSÉ MIROSMAR ❙

Um maluco obcecado
por Zezé di Camargo e
Luciano em um posto
de gasolina

“Hoje é muito
mais fácil se
tornar famoso
no mundo
inteiro, mesmo
à revelia”
Ben Steinbauer,
diretor de Winnebago Man

DIVULGAÇÃO
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Lançado em 1999, o site de ví-
deos de humor CollegeHumor
era só uma diversão do então uni-
versitário Ricky van Veen. Mais
de dez anos depois, a página tem
mais de 10 milhões de visitantes
por mês e um programa na MTV
norte-americana. Dá para dizer

que eles sabem como espalhar
conteúdo online. Na abertura do
evento Mashable Media Sum-
mit, que ocorreu em Nova York,
na terça-feira, 8, Van Veen com-
partilhou dez dicas com quem es-
tá começando: não caia nas len-
das urbanas da web.
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