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Social video viral video

Existe uma fórmula garantida para o sucesso? É possível seguir uma receita para ter seu vídeo ligado nas redes sociais e chegar ao estado sonhado de 'viral'? Nem mesmo o produtor de cinema mais experiente ou a estação de TV mais poderosa está certa. Bem, porque é isso que permite que qualquer um faça, mesmo por acidente, um vídeo viral. E como os vídeos logo representam mais de 80% do
tráfego na internet, há muito dinheiro a ser feito nesse mercado. Confira algumas dicas para gravar seu próximo hit.1. Saiba que só há viral se for imediatamenteA divulgação do seu vídeo deve ser muito rápida, enquanto ainda é nova. Pesquisa da empresa de marketing Unruly mostra que mais de 40% do compartilhamento de um vídeo ocorre nos três primeiros dias. A curva hoje é mais aguda do que
em 2013, ou seja, a 'viralização' se concentrou ainda mais imediatamente após a estreia. Um vídeo viral não é como uma queimadura florestal, que se espalha lentamente e de repente ganha terreno; nem parece aquele sucesso de James Cameron que está no ar há meses. Pelo contrário, o viral cada vez mais parece o meme do momento, discutido intensamente e rapidamente abandonado. Estoure
agora ou é melhor ir para o próximo vídeo.2. Faça algo espontâneoMane dos virais mais bem sucedidos foram registrados em casa ou na rua em momentos espontâneos, envolvendo pessoas ou crianças totalmente desconhecidas em situações divertidas. É o caso de David After Dentist e Three Random Guys. Claro, você não pode planejar fazer algo espontâneo (isso seria uma contradição em termos).
Mas se o seu vídeo tem a mesma energia que algo espontâneo, pode agradar a muita gente.3. Conte uma história Você não pode se tornar viral só por atrair o público. É essencial que aqueles que assistem queiram compartilhar - são eles que vão espalhar seu vídeo. É por isso que você precisa que seu vídeo seja um produto pronto e bonito que as pessoas se orgulham de mostrar em suas linhas
temporais. A maneira mais fácil de fazer isso é contar uma história fechada, com começo, meio e fim. The Last Game, da Nike, conta a história de uma distopia na qual os jogadores de futebol são substituídos por clones perfeitos, e é claro que cabe aos nossos ídolos derrotá-los. Johnny Express é o conto de fadas de um mensageiro do futuro. Todos gostamos de histórias e queremos contar aos outros o
melhor.4. Apele para algo já famosoA paródia, versão, videoclipe ou ilustração de algo que já é famoso tem grandes vantagens quando se trata de viralizar. Você pode filmar um personagem de filme em uma estação de trem. Imagine como seria uma corrida de Mario Kart na vida real. Ou em mente um videoclipe para uma música antiga. O produtor Andrew Lloyd Webber ganha a vida desta forma,
fazendo musicais a partir de histórias existentes, ambas da Bíblia Cristo Superstar), os livros do início do século XX (O Fantasma da Ópera) ou a história real (Evita). Mesmo parte desta sugestão é um truque muito usado (não (não Na TV: Traga uma pessoa famosa para o seu vídeo. Bem, estas são as maneiras mais bem sucedidas de se tornar viral. O que você acha deles? Deixe seu comentário e
compartilhe! Twitter Facebook Email WhatsApp Twitter Facebook Email WhatsApp Este manual foi produzido pela International Fact-Checking Network por ocasião do Dia Internacional de Verificação de Fatos em 2 de abril. De todos os tipos de desinformação que você pode receber, os vídeos são os mais difíceis de controlar. Primeiro, eles não são fáceis de procurar, ao contrário de texto e fotos. Você
não pode simplesmente colar ou enviar um vídeo para o Facebook ou Google para ver se é verdade ou mesmo se ele tem um amplo alcance. Em segundo lugar, no momento, não há como ver quais vídeos estão viralizando no Facebook, Twitter ou Instagram. São verdadeiras caixas pretas, e os torcedores frequentemente reclamam delas no momento do trabalho de controle. Além disso, há o fato de
que está se tornando mais fácil e fácil criar vídeos falsos e mais complicados de detectá-los. A tecnologia falsa é baseada em inteligência artificial. Ele permite que você mude de imagens e, por exemplo, use o rosto de uma celebridade no corpo de outra pessoa. Infelizmente, os daers ainda não possuem uma metodologia definitiva e consolidada para o controle de deepfakes, mas abaixo está uma lista
de boas práticas. Dicas que você pode levar para a frente. 1 Pense criticamente. Antes de dissecar o vídeo em si, veja se há mais alguma coisa que você possa usar para desmascarar ou confirmar. Vazou para a mídia? Há algum ponto no vídeo que obviamente parece manipulado? 2 Tente identificar se há uma linguagem exaltada e se faltam informações básicas como quem, o que, quando, onde, por
que e como está faltando. Se você notar a presença do primeiro e a ausência do segundo conjunto, você tem um bom indicador de que o vídeo pode ser enganoso. Dan Evon, gerente de conteúdo da Snopes: Se o vídeo usa insultos ou linguagem humilhante, há uma boa chance de que o texto que acompanha dirá apenas uma versão parcial (ou completamente fictícia) da história... Que informações
foram compartilhadas com o vídeo? Sempre achei vídeos sem informações básicas muito suspeitas. 3 Veja se os detalhes do vídeo mudam dependendo de quem o compartilha. Se um post diz que um vídeo acontece em um país, enquanto outro diz que não, deve levar à reflexão. Histórias fraudulentas de vídeo são frequentemente editadas para atender a certos públicos, diz Evan. Além disso, assista à
gravação e leia o texto que acompanha separadamente. 4 Use ferramentas como o YouTube Dataviewer da Anistia Internacional ou baixe a extensão do navegador InVid. Enquanto o primeiro se concentra exclusivamente no YouTube, o segundo permite que as pessoas se conectem ao YouTube, Facebook ou Twitter para obter mais informações sobre suas fontes, bem como extrair para uma inspeção
mais detalhada. De Denis Teyssou, diretor editorial da Agence France Presse MediaLab, que ajudou a criar o InVid: Permite que você descubra se o vídeo foi publicado antes e também onde o vídeo foi filmado, porque a pesquisa de similaridade pode reconhecer em algum lugar, algum ponto de interesse ... A maioria dos vídeos que vemos são apenas vídeos descontextualizados, vídeos que já existem
na web e são usados em outro contexto. 5 Se você estiver no seu telefone, tire uma captura de tela do vídeo que recebeu e carregue-o em um serviço de pesquisa de imagens reversa para ver se ele é postado em outro lugar na internet. Isso pode te dar uma pista de como é verdade. Google e TinEye são ótimas ferramentas para isso. 6 Se puxar quadros invid individuais não funcionar, tente reduzir a
velocidade de vídeo usando software como VLC para ver transições. Em vídeos falsos, é relativamente fácil saber quando uma cena é manipulada se você vê-la em câmera lenta. Alternativamente, tente usar o FFmpeg para obter quadros mais detalhados e, em seguida, realize uma pesquisa de imagem reversa. 7 Baixe o vídeo e veja seus metadados. Embora a maioria das plataformas de mídia social
remova essas informações quando alguém as carrega, se você tiver o material original, pode haver pistas sobre a origem dos vídeos. Tente usar o navegador do seu computador ou ferramentas como o Exiftool. 8 Se o vídeo for do lado de fora, use o software de geolocalização para ter certeza de que está realmente onde ele afirma estar. Google Earth e Wikimapia, uma coleção de imagens de satélite
dos usuários, são boas ferramentas para isso. De Christiaan Triebert, pesquisador digital e treinador de Bellingcat: Muitas vezes usamos ferramentas de geolocalização. Se você souber a localização do vídeo e ele estiver correto e verificado, provavelmente encontrará mais informações relacionadas ao caso. Descubra onde foi filmado, encontre as dicas que aparecem no vídeo e combine-o com imagens
de satélite. 9 Verifique a hora em que o vídeo foi filmado. Se sombras visíveis estiverem disponíveis, você pode determinar quando as imagens ocorreram controlando a direção do sol em uma determinada época do ano usando ferramentas como suncalc. Isso pode ajudá-lo a certificar ou desacreditar um vídeo. 10 Se tudo falhar, tente uma busca rápida por algumas palavras-chave relacionadas a vídeos
no YouTube. Triebert afirma que, especialmente com vídeos usando imagens de videogame para desinformar, os golpistas geralmente os executam diretamente da plataforma usando as mesmas palavras-chave. Para obter mais ferramentas de verificação de fatos, confira o guia aberto da Bellingcat. Você tem algum conselho que não esteja na lista? Mande para nós em factchecknet@poynter.org.
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