
Meio & Mensagem — Qual o novo papel es

tratégico de uma agência de notícias em 

um mundo em que o noticiário está por to

da a parte e é compartilhado em redes so

ciais diretamente pelas pessoas? 

Emmanuel Hoog—Há dois ou três anos, 

debatia-se muito se as agências de notí

cias iriam ou não morrer. Muitos nos con

sideravam dinossauros que desaparece

riam, porque a informação hoje está em 

todos os lugares e de forma gratuita. Mas 

esse debate já ficou para trás. A AFP, as

sim como nossos principais concorren

tes, Reuters e Associated Press, assume 

um papel importante porque as pessoas 

perceberam que quanto maior o barulho 

midiático de um fato na internet, maior é 

a necessidade de uma grande referência 

que não apenas traga rapidez, mas con

fiabilidade. Hoje, a força de uma agência 

de notícia está nessas duas variáveis. As

sim, temos nas redes sociais um grande 

concorrente no que tange à rapidez. Mas 

em confiabilidade, não temos concorrên

cia. Claro que temos uma página no Face-

book e uma conta no Twitter, porque pre

cisamos escutar o que está acontecendo. 

M&M — Neste cenário, quais são os princi

pais formatos de notícias que as agências 

irão comercializar? 

Hoog — Existem duas demandas. A pri

meira é por formatos curtos e factuais. 

Por outro lado, existe uma demanda mais 

aprofundada e explicativa. Diante disso, 

temos de atuar nos dois extremos, por

que não dá mais para fazer o meio-ter

mo, trazendo contexto e velocidade ao 

mesmo tempo. Temos diferentes tipos de 

clientes, como portais e jornais de mídia 

impressa que querem diferentes tipos de 

informação. Posso imaginar que, depois 

de 150 anos de crescimento, a mídia im

pressa ficará estável, mas sempre como 

um veículo importante de informação. E 

a internet é um elemento de difusão rá

pida de informação, que não irá caniba-

lizar os outros. 

M&M — Você acha que é possível fazer di

nheiro comoiPad? 

Hoog — Nossa estratégia para o mun

do digital não é especificamente pa

ra ganhar dinheiro neste começo, mas 

para ter acesso a novos tipos de clien

tes, demonstrar nosso know-how e ga

nhar notoriedade. Hoje, o jornal para 

iPad e os demais aplicativos que lança

mos representam apenas 7% do nosso 

faturamento. Lançamos a versão iPad 

em setembro de 2010 e, recentemente, 

ela ganhou versão em português. Com 

essa expansão, ficamos mais conheci

dos para grandes nomes da imprensa 

que não tínhamos como clientes, além 

de operadoras de telecomunicações e 

televisões. Enfim, mídias com as quais 

não temos relação tradicionalmente. 

Em um segundo momento, podemos 

pensar em serviços pagos que possam 

ser adicionados a esse aplicativo, que é 

gratuito. No Brasil, por exemplo, pode

mos pensar em negociar álbuns digitais 

de fotos de jogadores de futebol. Mas eu 

acho que até agora ninguém encontrou 

a fórmula que funcione sempre. A não 

ser o próprio Steve Jobs ( r isos) . Eu pen

so que devemos ser muito pragmáticos 

e ter uma estratégia clara e de longo pra

zo para essa mídia. Em termos de fatu

ramento, por exemplo, precisamos ter 

uma estratégia dupla, que tenha uma 

parte gratuita e uma parte paga. Ho

je, há muitos players novos, mas pou

cos conseguirão se manter. Espero que 

a AFP esteja no iPad daqui a dez anos. 

M&M — Quão representativo é hoje o mer

cado brasileiro para a AFP e quais são seus 

planos para os próximos anos no País? 

Hoog — A América Latina representa cer

ca de 10% de nosso faturamento interna

cional, o que exclui a França. Dentro des

te valor, o Brasil fica com um terço. Mas 

decidimos colocar o mercado brasileiro 

como grande prioridade geográfica pa

ra os próximos anos, ao lado de Índia e 

Estados Unidos. A economia na Europa, 

já há vários anos, tem uma diferença de 

crescimento de dois pontos para baixo 

em relação à América do Sul e Ásia. Esse 

dado tem impacto para os anunciantes e 

no mundo da mídia, que depende deles. 

Para a agência, o faturamento na Fran

ça, cujo mercado está parado, e no resto 

da Europa, vem reduzindo em relação a 

outros países do mundo. Por isso, temos 

uma vontade de nos tornarmos mais in

ternacionais, embora já tenhamos 300 

escritórios em 160 países e funcionários 

de 80 nacionalidades. Antes, já tínhamos 

essa presença internacional de cobertura 

jornalística, mas os clientes estavam mais 

concentrados em poucos mercados. Ago

ra, continuamos com essa capilaridade de 

informação e que passa a ser negociada 

com clientes do resto do mundo. 

M&M — Como está composta a operação 

brasileira hoje? 

Hoog — Já temos uma equipe de 40 cola

boradores de um total de 2500 da AFP em 

todo o mundo, mas o plano é reforçá-la. 

Em português, temos ainda uma produ

ção concentrada nas traduções, mas tere

mos mais criação feita diretamente nes

te idioma. Os focos de nosso crescimento 

no País serão os vídeos, os aplicativos de 

mobilidade e o esporte. Aliás, um dos fa

tos de estarmos focando no Brasil é a rea

lização dos eventos esportivos nos próxi

mos anos. Estamos nos preparando tam

bém para as peculiaridades locais, como 

o idioma e o fato de que o acesso às no

tícias se dá muito mais pelos portais do 

que pelos mecanismos de busca, como 

ocorre no resto do mundo. 

M&M — O Brasil tem despertado maior in

teresse no mundo. Como a AFP lida com 

essa demanda de informação sobre o que 

ocorre no País? 

Hoog — O Brasil se tornou um ator prin

cipal no cenário internacional, seja sob 

o ponto de vista político, diplomático ou 

econômico. A ordem na agência é tratar 

a fundo os principais assuntos relativos 

ao País. Temos um escritório no coração 

político, em Brasília, que cuida de diplo

macia, política e economia, outro em São 

Paulo, que é bastante focado em econo

mia, pelo fato de ser o centro financeiro 

do País. E temos um no Rio de Janeiro, on

de se faz a cobertura das atualidades do 

Brasil e da cidade e estão concentrados 

nossos serviços em português. Evidente

mente não podemos esquecer que o Brasil 

é uma grande força esportiva e cobrimos 

esportes, não só o futebol, em texto, foto 

e vídeo. E temos grande interesse na so

ciedade brasileira, que é muito rica cul

turalmente. Queremos ilustrar os fenô

menos sociais do País, indo muito além 

dos clichês, como o Carnaval. 
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M&M — Quais os fatos de 2011 que mere

ceram maior atenção e esforço por par

te daAFP? 

Hoog — Foi um ano excepcional em ter

mos de informações. A cobertura da Pri

mavera Árabe foi assunto de primeira im

portância e nos ajudou a consolidar nossa 

liderança dentre as agências de notícias 

no mundo árabe, onde detemos 55% do 

mercado. Mobilizamos todas as equipes 

locais para cobrir as revoltas na Líbia, Sí

ria, Tunísia, Egito e Iêmen. Outro assun

to importante que apareceu no meio da 

primavera foi o terremoto no Japão e as 

consequências em Fukushima. Temos 

um escritório de 20 pessoas atuando no 

país e, em 48 horas, enviamos outros 20 

profissionais para a cobertura. 

M&M — Como é o balanço entre texto, fo

to e vídeo dentro dos negócios da AFP? O 

maior negócio segue sendo o texto? 

Hoog — Temos 40% dos negócios com 

texto, outros 40% em fotos e o resto en

tre multimídia e vídeo. Um dos focos de 

nosso crescimento daqui para frente 

está no vídeo, onde não somos tão re

conhecidos. Nos Estados Unidos, por 

exemplo, nossos textos estão em todos 

os grandes jornais do país e temos um 

grande acordo de imagem com a Getty 

Images, que disponibiliza quase o total 

de nossas fotos para os veículos impres

sos de lá. Mas estamos pouco presentes 

nas televisões. Temos que passar a ser 

conhecidos também pelos editores dos 

telejornais. Neste aspecto, a cobertura 

da Primavera Árabe nos ajudou, pois as 

imagens foram utilizadas por grandes 

redes como CNN e CBS. Agora, temos 

que dar continuidade e construir uma 

reputação mundial como fonte de in

formação de vídeo, assim como já so

mos em foto e texto. 

M&M — Isso pede um maior dinamismo por 

parte da empresa, seja na frente de negó

cios, seja na produção de conteúdo? 

Hoog — Para uma agência de notícia, os 

textos são o elemento mais estável e im

portante. No nosso caso, tivemos um cres

cimento fraco em 2010. Em fotos, cresce

mos 8% em faturamento. Já em vídeo, su

bimos entre 20% e 25%. Precisamos am

pliar nossa base tradicional de clientes, 

antes composta basicamente por jornais, 

televisão, empresas de telecomunicações 

e players de internet. Outro mercado in

teressante que se abre é o corporativo, já 

que muitas empresas querem ter conte

údo nosso em seus sites, especialmente 

aqueles que são multimídia. Há 30 ou 40 

anos, as agências forneciam um fio de 

texto de informação, com remuneração 

fixa para veículos de mídia impressa. Ho

je, cada cliente quer ter um pouco de fo

to, vídeo, texto. Ou querem informações 

só de esporte, ou só de internacional. Por 

isso, precisamos ter uma capacidade edi

torial, técnica e de marketing que se adap

te à diversidade do mercado. 

M&M — Como é o modelo de produção de 

conteúdo diante das diferentes mídias pa

ra as quais vocês precisam atuar? 

Hoog — Termos conteúdos para diver

sas mídias afeta nosso processo de pro

dução, porque precisamos criar e editar 

os conteúdos para todas elas. Hoje, di

ferentes formas de produção, de acordo 

com a mídia, trabalham de forma para

lela, mas a ideia é que passem a atuar de 

forma mais cruzada. Na verdade, estrate

gicamente, para a AFP não faz mais senti

do dividir as receitas de foto, vídeo e tex

to. O que temos de olhar daqui para fren

te é o crescimento do faturamento total. 

M&M — Qual é o seu maior cliente hoje? 

Hoog — Tirando o mercado francês da 

balança, é o Google. E isso é interessan

te, porque foi uma relação construída a 

duras penas e que se tornou muito boa. 

Em um primeiro momento, enxergávamos 

o Google News como algo ruim, porque 

muitas de nossas notícias chegavam pa

ra as pessoas como boas referências, mas 

sem serem pagas. E isso ocorreu com di

versos outros editores de conteúdo. Nós 

reagimos rapidamente diante disso e já 

há quatro anos o Google nos paga pelas 

informações da AFP que são veiculadas 

no Google News. 

M&M — Quais são os contratos mais curio

sos para a AFP? Qual o tipo de receita que 

vocês não imaginariam ter há alguns anos? 

Hoog — Temos um contrato muito impor

tante no Japão com a JJ Press, que também 

é uma agência. Algo curioso, porque é um 

caso em que uma agência é cliente da ou

tra. Assinamos também com a Telefônica 

para disponibilizar conteúdo em seus si

tes para toda a América Latina, o que é no

vo, porque antes as operadoras não eram 

nossas clientes. E também é interessan

te o fato de que, nas negociações com os 

jornais, o vídeo tem conquistado seu es

paço. Quem poderia imaginar, há alguns 

anos, que uma agência de notícias e um 

jornal negociariam esse tipo de conteú

do? E olha que o New York Times e todos 

os outros grandes jornais do mundo são 

nossos clientes. Por isso que, neste merca

do, temos de estar sempre olhando o novo. 

M&M — Considerando que a AFP busca 

clientes em outras mídias, o que você di

ria aos anunciantes sobre o futuro da mí

dia impressa? 

Hoog — Todos os estudos de marketing 

mostram que o investimento dos anun

ciantes no papel tem um retorno maior do 

que na internet. Então, a mídia impressa 

continua sendo o veículo de promoção 

mais importante, ao lado da televisão, 

claro. O grande concorrente do papel é 

muito mais a televisão do que a internet. 

A televisão já existia antes da internet e é 

uma mídia de massa consolidada. A di

visão do faturamento publicitário mun

dial, e no Brasil também, mostra que TV, 

impresso e rádio são ainda os principais 

veículos da publicidade. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1491, p. 6-7, 16 jan. 2012.




