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Paraespalhar,éprecisoapenasserbom
A informação parece que tem vi-
da própria na internet. Mas a
força propulsora não é natural
e são pessoas como eu e você
que fazem as notícias caminhar
online. “O mais importante é
quem passa a informação”, ex-
plica o pesquisador Jeffrey Bar-
dzell em entrevista ao Link,

Bardzell conduziu um estudo
na Universidade de Indiana apu-
rando como as pessoas se enga-
jam emocionalmente com os ví-
deos que recebem e passam
adiante. E constatou que o pon-
to principal em gostar ou não

de um vídeo não está no conteú-
do em si. “Você recebe, lê e in-
terpreta de forma diferente um
vídeo passado por sua mãe, por
um colega de trabalho, por um
amigo e pela sua namorada. E is-
so determina sua decisão de re-
passar ou não aquele link para
frente.”

Um dos grandes autores de
conteúdos que se espalham es-
pontaneamente no Brasil é o
programa Pânico na TV, mas o
sucesso online é consequência,
explica o diretor do programa,
Alan Raap: “Pensamos apenas

no programa que vai ao ar no
domingo, em fazer que ele seja
engraçado e bom. Assim, natu-
ralmente ele vai se espalhar,
não pensamos sobre isso”.

Joseph Jaffe, publicitário e au-
tor de livros sobre marketing
online, concorda com o diretor
do Pânico. Para ele, não existe
conteúdo feito para caminhar
sozinho. “Conteúdo bom será
viral. Simples assim”, disse em
entrevista ao Link. “Pensar em
fazer algo que seja replicado an-
tes mesmo de produzir esse
conteúdo é colocar o carro na

frente dos bois.”
Assim, com tantos fatores im-

ponderáveis, parece quase im-

possível prever se um vídeo, tex-
to ou fotomontagem fará suces-
so ou não. Mas Didier Sornette,
professor do Instituto de Tec-
nologia de Zurich, e Riley Cra-
ne, professor do Massachusetts
Institute of Technology (MIT),
desenvolveram um modelo ma-
temático para prever a audiên-
cia de um vídeo – baseado em
modelos de medição de terre-
motos.

Tendo como base a quantida-
de de visualizações de um vídeo
em apenas um dia, os dois estu-
diosos afirmam ter capacidade
de prever quantas vezes aquele
vídeo será visto nos próximos
dias. “O fator principal é o tem-
po. Este é o gargalo: o período
que temos para passar nas re-

des sociais”, explica Sornette.
O conteúdo em si, a pessoa

que lhe envia, o tempo que vo-
cê tem para passar nas redes so-
ciais. Independente do fator
que catapulta algo na internet,
só existe uma certeza: a de que
esse é um processo já estabele-
cido e que tende a se expandir.
O acesso à informação foi alte-
rado de forma profunda e o jor-
nalista Adam Penenberg crê
que isso vai mudar ainda muito
mais: “A maioria das pessoas
acessa a web por meios fixos.
Quando todos tiverem acesso
móvel à internet, o mundo esta-
rá conectado 24 horas e esse
processo de receber informa-
ções ficará muito mais intenso
do que é hoje.”

Fernando
Martines

“Mais importante
é quem passa a
informação”
Jeffrey Bardzell,
pesquisador

● Comovocêfica
sabendo,quase
sempresem
perceber,oquevira
manianainternet
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RHYTHM OF THE NIGHT ❙

A performance de Maicow
Nite é um clássico

É LOGO ALI... ❙

Quando a Itália foi
campeã da Copa do
Mundo de 2006,
Fernando Vannucci
foi ao ar alterado e
sem noção de
geografia: “A África
do Sul é logo ali”

COISA LINDA ❙

Um gordão, um
anão e um magrelo
usando collants
coloridos em uma
performance de
dança ridícula. Tudo
ao som de uma
música infame

Até a última Copa do Mundo,
quem não quisesse saber do cam-
peonato tinha a internet como
uma aliada. Mesmo com jornais,
sites, rádios e TVs martelando fu-
tebol o tempo todo, dava para
abrir alguns sites e fugir dos jo-
gos, gols e artilheiros. Mas em
2006 o Facebook e Twitter ainda
engatinhavam e ninguém podia
supor que virariam o mundo do
avesso como o Google fez alguns
anos antes.

Esse é apenas mais um exem-
plo da mudança que a web social
impôs no acesso à informação.
Além de não ser mais necessário
buscar a informação, muitas ve-
zes isso já não é possível: o con-
teúdo chega até nós antes mes-
mo de começarmos a procurar.

Jeffrey Bradzell, professor de
novas mídias da Universidade
de Indiana, lembra como o con-
sumo de conteúdo era diferente
na internet alguns anos atrás:

“No começo do YouTube, era co-
mum ir até lá e ficar apenas sur-
fando no site, procurando ví-
deos por referências nossas, fa-
zendo nossa própria sessão de ví-
deos, sem saber exatamente o
que o resto do mundo estava ven-
do”, disse em entrevista ao Link.
“Agora, com Facebook e Twit-
ter, tudo mudou. Os vídeos são
jogados até nós, não precisamos
ir em busca deles.”

Mas não perdemos totalmen-
te o controle da informação que
chega até nós. É o que diz Adam
Penenberg, professor da Univer-
sidade de Nova York, jornalista
que cobre tecnologia e autor do
livro Viral Loop (ed. Campus).
Ele lembra que é possível se cer-
car de filtros que inclusive ele-
vam a qualidade do conteúdo
consumido. “Quando estou no
Twitter, sigo pessoas que têm os
mesmos gostos que eu. Elas pos-
tam comentários ou links que
me interessam e que me acres-
centam muito. Assim, não preci-
so correr atrás desse bom con-
teúdo: ele vem até mim”.

O conteúdo que se espalha de

forma espontânea sempre exis-
tiu. Mas era mais raro. Apenas
uma ou outra coisa era contada e
recontada de forma tão intensa a
ponto de chegar ao conhecimen-
to de muitas pessoas. Em geral,
antes da web 2.0, se você quises-
se saber sobre qualquer assunto,
não bastava só a curiosidade. Era
preciso saber onde se informar.

Além dos meios de comunica-
ção tradicionais, havia poucas al-
ternativas para descobrir mais
sobre assuntos específicos. Só
há alguns anos que a notícia dei-
xou de ser perseguida e passou a
perseguir.

Mas a internet apenas acele-
rou a forma como a informação
se espalha ou também alterou
seu conteúdo? O psicólogo Ni-
cholas DiFonzo, autor de O Po-
der dos Boatos (ed. Campus) crê
que ambos casos são verdade –
tanto para os boatos como qual-
quer outro tipo de informação.

“A internet fez que os rumo-
res corram e sejam checados
mais rapidamente”, disse em en-
trevista ao Link. “Quanto ao con-
teúdo, a web facilita a formação
de grupos, o que resulta no surgi-
mento de informações mais ex-
tremas, como boatos ou informa-
ções negativas sobre determina-
do político.”

Mas há casos em que é impos-
sível não ser atingido pelos hits
da rede. Mesmo se cercando de
filtros. Mesmo ficando totalmen-
te offline: Zina, Cabeção Bêbado
e Tapa na Pantera são apenas al-
guns exemplos que saíram da in-
ternet direto para o cotidiano
offline. Você bem sabe: faz um
mês que diante de injustiças,
não é raro ouvir um indignado
“puta falta de sacanagem”.

OUVIRAM... ❙

Ao cantar o Hino
Nacional de forma
completamente
errada durante em
uma cerimônia
oficial, a cantora
Vanusa pôs a culpa
nos remédios

BEBE... ❙

“Se eu pudesse
matava mil”; “Foi
o cão que botô pra
nóis bebê”; “ei iei
iei, sem você não
viverei”. Jeremias
muito louco.
Sem mais

SENÃOFORAELES
ELESVIRÃOAVOCÊ

“CONTEÚDO
BOM SERÁ

VIRAL. é
SIMPLES

ASSIM”

“SEM EU TER
De CORRER
ATRÁS DESSE
CONTEÚDO, ELE
VEM ATÉ MIM”

Adam Penenberg
Autor do livro Viral Loop
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Joseph Jaffe
Publicitário

fernando,martines@
grupoestado.com.br
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 jun. 2010, Link, p. L4 - L5.




