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Joel Postman, um mais reconhe-
cidos especialistas em inovações
das redes sociais, acredita que o
uso do vídeo e uma presença ade-
quada na internet podem fazer
milagres para as empresas. Ele
também aponta os desafios que a
mídia enfrenta e não acredita no
modelo tradicional pago, que
qualifica de “em decadência”.

Quais são os principais desafios
para as mídias hoje?
Globalmente, todos os veículos de
comunicação estão numa luta tre-
menda, com a internet e as redes
sociais no centro das atenções.
Enfrentamos agora as mudanças
mais profundas que a mídia já vi-
veu, talvez, desde a invenção da
imprensa. Os jornais diários vi-
ram-se afetados pela grave crise
econômica e tiveram de diminuir
gastos com pessoal e produção,
reduzindo a diversidade de notí-
cias disponíveis e aumentando a
fragilidade dos dados veiculados.
O consumidor sentiu o problema e
vem perdendo a confiança.

As perdas na publicidade
também tiveram impacto…
A perda de ganhos publicitários,
em particular nos meios impres-
sos, levou os agentes a procurarem
novas formas de fazer dinheiro e
cobrar por conteúdos quando as
pessoas já estavam familiarizadas
com conteúdos gratuitos na inter-
net e o download ilegal.

Os consumidores acreditam
que os conteúdos gratuitos na
internet foram uma conquista?
Sim. Só nos Estados Unidos, dez
anos depois do lançamento do
popular Napster (um serviço de
compartilhamento de música), a
troca de música e filmes, fruto de
downloads ilegais, gera mais de
US$ 12 bilhões em prejuízos todos
os anos. Até agora, o acesso à
maioria das notícias é gratuito,
mas alguns conglomerados, com
o Wall Street Journal ou o The
New York Times criaram serviços
pagos. O problema é que os con-
sumidores de notícias não têm

nenhum tipo de lealdade com
fontes específicas de informação
e, quando confrontados com
conteúdos pagos, procuraram in-
formação em outros lugares.

Como as redes sociais ajudam
a resolver esse problema?
Elas podem ajudar a resolver
desde que acabe o confronto en-
tre as mídias. Se os blogueiros,
por exemplo, forem patrocina-
dos por empresas de comunica-
ção e se mantiverem altos pa-
drões éticos e de conduta, as
pessoas vão começar, por meio
da experiência, a aprender a
processar e avaliar a informação
que recebem na internet.

Podem então ser parceiros?
O diretor da revista Wired, Chris
Anderson, disse que no jornalis-
mo on-line “nenhuma história,
nenhuma notícia acaba”. Isto ba-

sicamente significa que não há
competição entre uma platafor-
ma que pode ser atualizada per-
manentemente e uma paga, que,
ainda por cima, é estática e imu-
tável. O que as mídias tradicionais
devem perceber é que o resultado,
se bem conduzido, é um tipo de
notícias tão benfeito, como nunca
se conseguiu.

Conteúdo pago não passa então
de um modelo ultrapassado?
As notícias estáticas pagas são
um modelo de negócio falido. As
notícias de primeira linha, com
um valor agregado, com uma au-
diência influente, não estão clas-
sificadas como as notícias co-
muns. O vídeo também não. Este
deve emergir como a fonte com
maior potencial para os conteú-
dos pagos. As pessoas pagarão
por vídeos na internet e o setor
poderá capitalizar isso.

Como as empresas de
comunicação podem usar as
redes sociais em seu benefício?
Elas têm de se alinhar pela cultu-
ra popular, o comportamento
dos usuários na rede e os objeti-
vos da empresa. O melhor uso é
uma relação próxima e honesta
com o leitor, tornando-o tam-
bém um personagem da história
que está se contando.

Por que as mídias sociais
são tão incontornáveis?
Os efeitos das mídias sociais são
dramáticos. As redes sociais mais
representativas vão e vêm. Para o
consumidor, o que há nelas de
mais apelativo é a velocidade, o
acesso constante, em qualquer
local, e o fato de permitirem es-
tar em contato com todas as pes-
soas, no mundo inteiro. O po-
tencial narcisista das redes so-
ciais é o que mais atrai. ■

“Com a chegada das redes
sociais, nenhuma notícia acaba”
Executivo realça o poder do vídeo e das redes sociais na evolução das mídias
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“As notícias estáticas
pagas são um modelo
de negócio falido que
não vai durar muito

O potencial narcisista
das redes sociais
é o que mais atrai:
o número de amigos,
o número de ‘posts’,
o número de visitas

Joel Postman: notícias
com valor agregado não

estão classificadas como
as notícias comuns
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Honda inicia construção de nova
unidade de serviços em Manaus
Inspirada no crescimento da região Norte, a Honda anuncia o início da
construção de uma nova unidade em Manaus (AM). O empreendimento
será composto por duas instalações: um Centro Educacional de Trânsito
Honda (CETH), voltado para a difusão das técnicas de pilotagem com
segurança na região, e um Centro de Treinamento e Serviços (CTS), que
oferecerá treinamento aos técnicos e mecânicos das concessionárias.

INTERNET

Yahoo negocia fim de joint venture com
Softbank no Japão por US$ 8 bilhões
A tentativa de saída do país é parte do esforço para reformular
parcerias asiáticas e levantar até US$ 8 bilhões para combater o Google
e o Facebook. Um acordo para transferir os 35% de participação que
a companhia detém no Yahoo Japan ao Softbank, que já possui 42%
do Yahoo, pode ser fechado nas próximas semanas. Caso um acordo
seja assinado, é provável que o Yahoo volte sua atenção à China.
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