
Editoras são provedoras dos novos 
canais de TV para o YouTube 
Hearst, Meredith e Rodale estão envolvidas no projeto dos cem novos canais do portal 

Por NAT IVES, do Adver t i s ing Age 

Muitas editoras bem estabelecidas junta
ram-se ao grupo das celebridades e ou

tros fenômenos da internet que serão pro
vedores dos cem novos canais do YouTube, 
bem-acabados e com conteúdo original. 

Ao lado de Madonna, Machinima, Ka-
talyst e Demand Media, por exemplo, será 
possível encontrar Hearst Magazines, Ro
dale, The Wall Street Journal, Motor Trend, 
Vice, entre outros. 

Para serem bem-sucedidas, as editoras 
terão que desenvolver algumas habilida
des com as quais não estão familiarizadas, 
ainda que muitas já tenham se tomado exí
mias na produção de vídeo para seus pró
prios sites ou edições para iPad. Mas será 
que conseguirão reproduzir a programação 
regular e a qualidade da produção da TV 
bem o suficiente para manter o interesse 
dos internautas e anunciantes? Além dis
so, serão capazes de manter o orçamen
to em níveis baixos o suficiente para que 
os lucros compensem os custos? Poderão 
oferecer o espaço publicitário a seus anun
ciantes, atuais ou futuros, do meio impres
so? O que exatamente esses canais exibi
rão? E por que não fizeram isso antes? Afi
nal, o YouTube existe há anos. 

Vejamos algumas possíveis respostas. 

Hearst Magazines 
Por que a Hearst se envolveu com o 

grande projeto do YouTube de criar ca
nais de conteúdo de qualidade? "Estão sen

do muito sérios com relação aos recursos 
e ao comprometimento com os parceiros 
na criação desses canais, tanto do ponto 
de vista financeiro como do promocional" 
afirmou John Loughlin, vice-presidente e 
diretor-geral da Hearst Magazines. "Assim, 
temos certeza de que vão despertar muito 
interesse entre os espectadores. Isso quer 
dizer que estão fazendo a parte deles. A 
nossa, agora, é criar conteúdo atraente no 
formato de vídeo." 

Felizmente, a Hearst já vem produzin
do cerca de 150 vídeos por mês, talvez mil 
horas ou mais por ano, para seus próprios 
sites e edições para tablets, de acordo com 
o executivo. 

Agora, a editora está lançando dois ca
nais no YouTube: um de moda e beleza, 
em parceria com a Cosmopolitan, Harper's 
Bazaar, Marie Claire, Seventeen e Realbe-
auty.com, e um automobilístico, em con-
junto com Car and Driver, Road & Track e 
Popular Mechanics. O primeiro poderá ter 
de 30 a 40 horas de filmes originais já no 
primeiro ano, além de pelo menos a mes
ma quantidade de material de arquivo, en
quanto o segundo trará de 50 a 60 horas de 
conteúdo inédito e, provavelmente, menos 
complementos já exibidos. 

Os novos vídeos serão para veiculação 
exclusiva no YouTube e, '"após um breve 
período,' em algum outro meio ou forma
to que a Hearst queira" revelou Loughlin. 
A plataforma aceita compartilhar algum 

espaço publicitário com os canais, acres
centou o executivo. "O YouTube e o Google 
estarão à frente da venda e monetização, 
mas é claro que vamos realizar uma ope
ração comercial de grande escala." 

"Isso nos dará a oportunidade de apri
morar e expandir não só nossas habilida
des, mas também, o que é muito importan
te, nossa audiência, em função das marcas 
de prestígio que também estão envolvidas" 
antecipou Loughlin. 

Meredith 
A Meredith, que publica Ladies' Ho

me Journal, vai lançar um canal chamado 
Digs, com sete séries inéditas desenvolvi
das e produzidas por uma equipe exclusiva 
da Meredith Video Studios: "Jordan in the 
House," sobre a blogueira Jordan Reid, que 
escreve sobre decoração e entretenimento; 
"Door Knock Design," na qual um especia
lista em bricolagem faz, em um dia, uma 
reforma geral na casa de algum espectador; 
"Gardens of the Rich and Famous," sobre 
o jardim da casa de celebridades; "Porce
lain Thrones," sobre banheiros luxuosos; 
"Home-Made," que mostrará pessoas que 
constroem suas próprias coisas; "Ready, 
Set, Celebrate" sobre organização de fes
tas; e "No Man's Land," sobre salas ou es
paços domésticos somente para mulheres. 

O YouTube detém o direito de venda de 
anúncios no canal Digs, de acordo com a 
Meredith. 

Rodale 
A Rodale, editora de Men's Health e 

Prevention, associou-se à produtora Ber-
manBraun para desenvolver material pa
ra dois canais no YouTube: um voltado à 
culinária e o outro à vida saudável, com 
os nomes provisórios de Taste (Sabor) e 
Vigor, respectivamente. 

A empresa está entrando, sobretudo, 
com seu conhecimento e arquivo en
quanto seu parceiro ficará a cargo da pro
dução, ainda que ambos estejam envol
vidos em todos os aspectos, de acordo 
com Steve Madden, vice-presidente de 
desenvolvimento de produtos digitais 
da Rodale. "Eles estão dando ideias e há 
atrações que serão totalmente produzi
das por nós" revelou o executivo. 

O primeiro bloco deverá conter cinco 
programas, alguns, de cinco ou seis mi 
nutos, apresentados uma vez por semana, 
e outros, de 30 segundos, exibidos com 
mais frequência. O novo conteúdo será 
de exclusividade do canal por 18 meses, 
prazo após o qual a Rodale e a Berman-
Braun poderão utilizá-lo a seu critério. 

O Google e o YouTube ficarão a cargo 
da maior parte das vendas de anúncios. 

O desenvolvimento de um canal de
dicado à culinária é uma ampl iação de 
horizontes para a Rodale, mais conhe
cida por seu foco em nutr ição e dietas, 
acrescentou Madden. "Agora, será mais 
uma celebração da boa mesa e ponto f i 
nal. Então, é in teressant íss imo pensar 
nas novas possibilidades." 

InStyle, da Time 
A InStyle e a Magical Elves, a produ

tora por trás de "Project Runway" e "Top 
Chef" estão criando um canal de moda 
e beleza chamado "Little Black Dress" 
(Pretinho Básico), que será lançado, co
mo a maioria dessas novidades, no co
meço do ano que vem. 

Dan Cutforth, um dos fundadores des
ta empresa, declarou ao Los Angeles Ti
mes que "se trata de uma excelente opor
tunidade de cultivar talentos e aprimorar 
ideias originais, com potencial de ut i l i 
zação em outros meios". 

Vice 
Embora tendo começado como uma 

revista, Vice já é, há algum tempo, i m 
portante na área de produção de vídeo, 
mantendo um acordo de d i s t r ibu ição 
com o site CNN.com, um programa de 
TV na MTV e outro em fase de desen
volvimento para a HBO. 

Agora, no YouTube, terá o Vice Chan
nel, "mais um canal de entretenimento, 
notícias, viagens, esportes e tecnologia 
da Vice" e o Noisey, que exibirá shows 
e outros tipos de programação musical. 

Onion 
A Onion também já investiu muito em 

vídeo, tendo estreado o Onion News Net
work na internet em 2007. Este ano, o In
dependem Film Channel (IFC) está exi
bindo esse noticiár io humor ís t ico , as
sim como o Comedy Central transmitiu 
o SportsDome, que foi cancelado. 

No YouTube, a Onion Broadcasting 
Company será uma mistura de "rostos e 
atrações conhecidas, bem como conteú
do original, exclusivo para o site" revelou 
uma porta-voz da empresa, que aprovei
tará o canal que já man tém na platafor
ma "ao mesmo tempo que trará progra
mas não baseados em notícias" 

(Tradução de Antonio Ca r l o s da S i lva) 
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http://auty.com
http://CNN.com
Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1483, p. 44, 31 out. 2011.




