
%HermesFileInfo:B-11:20130601:

O ESTADO DE S. PAULO SÁBADO, 1 DE JUNHO DE 2013 Economia B11

‘WSJ’ deve lançar rede
de conexões profissionais

● O ‘BuzzFeed’ se concentra em
matérias propícias a serem com-
partilhadas, como “Os 10 GIFs
de gatos mais engraçados do
mês”. Essa lógica é aproveitada
pelos anunciantes. A Zipcar, por
exemplo, pagou por “Onze pro-
blemas incômodos de morar na
cidade”, destinada a consumido-
res urbanos, seu público. As his-
tórias são rotuladas com os no-
mes dos patrocinadores.
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‘NYT’ estuda mais
espaço a notícias
patrocinadas
Jornal avalia estratégia do site ‘BuzzFeed’, especializado em
produzir conteúdo que pode ser compartilhado nas redes sociais

‘Os 10 gatos mais
engraçados do mês’

Edmund Lee
BLOOMBERG NEWS / NOVA YORK

Procurando imitar os mode-
los de negócios usados por jo-
vens empresas como o ‘Buzz-
Feed’ (site famoso por suas
matérias em forma de lista),
o ‘New York Times’ está estu-
dando permitir que anuncian-
tes patrocinem mais notícias
em seu website, segundo
duas fontes.

Numa série de reuniões com
diretores editoriais e de ven-
das, no mês passado, o presi-
dente do conselho Arthur Sulz-
berger e o diretor-presidente
do jornal Mark Thompson dis-
cutiram a ideia de oferecer
oportunidades de patrocínio
maiores a anunciantes, segun-
do as fontes, que pediram para
não ser nomeadas. Executivos
como o presidente da Buzz-
Feed, Jonah Peretti, foram cha-
mados a essas discussões para
falar dos bem-sucedidos
“anúncios nativos”, que em ge-
ral tomam forma de matérias
patrocinadas.

As reflexões estão ligadas ao
momento por que passa o New
York Times. A editora, fundada
há 161 anos, está buscando no-
vas fontes de receita após dez
trimestres consecutivos de que-
da nas vendas de anúncios do

jornal. A receita publicitária
anual foi cortada de US$ 1,27 bi-
lhão, em 2006, para US$ 711,8
milhões no ano passado.

Ao adotar novas oportunida-
des de patrocínio, o jornal dei-
xará claro se o texto exibido é
anúncio ou matéria normal,
“sem enganar ou confundir o
leitor”, diz Todd Haskell, vice-
presidente de publicidade do
New York Times. Haskell afir-
ma que a equipe está sempre
estudando novos formatos de
anúncios, incluindo conteúdo
personalizado e anúncios em
formato editorial. Parte da es-
tratégia é evitar patrocínios po-
lêmicos.

A revista Atlantic provocou
críticas no começo deste ano
por uma publicação online pa-
trocinada pela Igreja da Ciento-
logia que exibia a chamada “Da-
vid Miscavige Lidera Cientolo-
gia para Ano Decisivo”. A revis-
ta tirou a postagem e pediu des-
culpa a seus leitores, num mea-

culpa que começa com “pisa-
mos na bola”.

O New York Times já vinha se
mostrando mais agressivo na
maneira como usa a página ini-
cial de seu site. Um anúncio re-
cente da montadora de carros
Jaguar cobriu o site todo com
uma falsa matéria noticiosa
anunciando a chegada de seu
mais recente carro esportivo:
“Jaguar Lança seu Novo Feli-
no”, dizia a manchete. O texto
da matéria sobre o Jaguar era
obscurecido para distingui-lo
de um artigo normal e desapare-
cia quando os leitores aperta-
vam o botão “fechar”.

Uma grande parte do valor
do jornal provém de sua alardea-
da reputação, por isso é arrisca-
do experimentar modelos que
borrem as linhas do jornalismo,
diz William Grueskin, reitor de
assuntos acadêmicos da escola
de jornalismo da Universidade
Columbia. “Posso ver por que
uma organização como o New
York Times – em que a marca é
tão central para seu valor – esta-
ria cautelosa quanto a isso”, dis-
se ele, referindo-se ao conteú-
do patrocinado.

Analistas apostam que, se a
empresa jornalística quiser re-
cuperar o resultado, será preci-
so criar outra estrutura publici-
tária./ TRADUÇÃO CELSO PACIORNIK

● Reestruturação
O ‘New York Times’ vendeu o
‘Boston Globe’ em fevereiro. An-
tes disso, havia vendido o site
About.com. O nome do ‘Interna-
tional Herald Tribune’ mudará
para ‘International NYT’.

O Wall Street Journal deve apre-
sentar nas próximas semanas
um serviço similar ao LinkedIn,
site para conexões profissio-
nais de 225 milhões de usuários.
Em evento para investidores
realizado em Nova York nesta
semana, a News Corporation
(dona do jornal) mostrou protó-
tipo de uma plataforma chama-
da “WSJ Profile”, segundo o si-
te de tecnologia The Next Web.

“Cada usuário será capaz de
criar uma conta e preencher o
que seria essencialmente uma

versão digital de seu currículo”,
disse o site. O serviço – da for-
ma como foi apresentado – ain-
da permitiria trocar mensagens
com outros usuários da rede e
ofereceria espaço para publicar
pesquisas pessoais e portfólio
ou criar blog.

O presidente da Dow Jones,
Lex Fenwick, destacou, de acor-
do com o The Next Web, os pla-
nos da companhia de transfor-
mar o Wall Street Journal numa
plataforma em que os usuários
podem fazer mais do que ler no-

tícias. “Se você cria aplicativos
e se torna uma plataforma, isso
proporciona muitas coisas má-
gicas que podem nos ajudar”,
disse Fenwick. Uma rica base
de dados dos usuários pode ser
uma delas, já que a publicidade
no site poderia ser direcionada.

Esta não é a primeira investi-
da da News Corp (que comprou
a Dow Jones, dona do Wall
Street Journal, em 2007) em mí-
dias sociais. O grupo chegou a
adquirir o MySpace, rede famo-
sa por revelar músicos, por US$
580 milhões em 2005. Mas, com
a chegada de outras redes, o ne-
gócio desandou – e foi vendido
por US$ 35 milhões, em 2011, pa-
ra uma empresa de mídia digital
chamada Specific Media.

Além do ‘anúncio’. NYT discute nova estrutura publicitária
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B11.




