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Brinquedo
sério
Weblogs evoluem para bizblogs e ganham
espaço na estratégia de grandes empresas

Carlos Castilho

A brincadeira adolescente de
escrever um diário na Web
- a teia, o outro nome da

Internet - para compartilhar com
amigos virou coisa de gente grande
e agora começa a dar lucro.
Quatro anos depois do
surgimento dos primeiros
weblogs, essa ferramenta de
publicação de páginas perso-
nalizadas na Internet ganha
cada vez mais espaço no mun-
do dos negócios, tanto entre
consultores como entre gran-
des empresas, como General
Motors, Shell e Microsoft.

Os businessblogs - ou
simplesmente bizblogs -
estão provocando uma pe-
quena revolução no
ambiente empresa-

rial, porque permitem uma comu-
nicação direta e personalizada
entre os principais executivos
com clientes e subordinados, bem
como dão aos funcionários a opor-

tunidade de expor idéias ou pro-
mover seus talentos dentro da
rede corporativa (Intranet).

Um bizblog é basicamente uma
página na Web, cuja montagem e
operação exigem conhecimentos
mínimos de informática, em que os
textos, ou postings, são inseridos
em ordem cronológica. Nove em
cada dez blogs usam uma lingua-
gem parecida com a de uma carta
pessoal, e mesmo o internauta
inexperiente consegue montar seu
blog em poucos minutos, seguin-
do as instruções de programas
como o Blogger ou similares (ver
Glossário básico).

Usos criativos
Entretanto, já há blogs usados

para preparar teses acadêmicas,
acompanhar furacões, ajudar ví-
timas do tsunami na Ásia, publi-
car jornais de rua ou de bairro,
ou ainda para ganhar muito di-
nheiro fazendo pesquisas entre
consumidores. Em breve os blogs
vão incorporar também áudio e
vídeo. E não é preciso mais
acessá-los constantemente para
saber das novidades, pois o pro-
grama RSS (ver Glossário básico)
faz isso automaticamente.

No final de janeiro, o site Te-
chnorati (www.technorati.com)
monitorava cerca de 6,5 milhões
de weblogs, responsáveis por
uma rede de quase 800 milhões



de links - na verdade um gigan-
tesco boca-a-boca virtual, envol-
vendo principalmente a troca de
dicas sobre onde achar informa-
ções ou referências.

Os weblogs para negócios po-
dem ser classificados em três
grandes grupos:

l ) Os autônomos, que criam seu
próprio bizblog para promoção de
serviços de consultoria individual,
como Eduardo Prado, que edita dois
blogs, o Novas Tecnologias e No-
vos Negócios (www.wirelessbrasil.
org/ eduardo_prado/indice.html) e o
Smart Convergence (smartconvergence.
blogspot.com/);

2) Os consultores que ter-
ceirizam blogs para empresas;
como é o caso do norte-america-
no Robert Scoble, editor do
Scobleizer (scoble.weblogs.com/),
considerado um blog semi-oficial
da Microsoft;

3) Funcionários que editam
blogs de empresas, como Bob Lutz,
a principal estrela do blog Fastlane
(fastlane.gmblogs.com/), da Gene-
ral Motors.

Os primeiros a ocupar a "blo-
gosfera" para fins comerciais fo-
ram consultores, que transforma-
ram os blogs em ferramentas para
ampliar a clientela. O carioca
Eduardo Prado, por exemplo, co-
meçou em 2002, quando se tor-
nou um profissional autônomo na
área de comunicação sem fio

(wireless). "Hoje tenho 200 aces-
sos diários de clientes potenciais
e não conseguiria sobreviver sem
os meus weblogs", diz.

Relação direta
O surgimento dos blogs cor-

porativos está sendo alimentado pe-
las vantagens que essa modalidade de
comunicação online apresenta em
áreas como relações com a clientela
e com a imprensa, compartilhamento
interno de informações e conheci-
mentos e recrutamento de pessoal,
além do fato de que torna mais fácil
identificar tendências e testar produ-
tos. De todas elas, a que deu resulta-
dos mais animadores é a de relacio-
namento com clientes, pois os blogs
permitem a individualização do aten-
dimento e a ampliação da prestação
de serviços num grau inédito dentro
do chamado CRM (Gerenciamento
das Relações com o Cliente).

Na área de inteligência competi-
tiva, um grupo de "blogueiros" co-
nhecidos como alphas, especializado
em informações sobre alta tecnologia,
serve de referência para grandes em-
presas identificarem novas tendên-
cias de consumo. A Sony, por exem-
plo, gasta US$ 25 mil por mês para
patrocinar o site Lifehacker (www.
lifehacker.com/), que adotou a apa-
rência de blog mas na verdade é uma
revista de dicas sobre tecnologia. O
Lifehacker é produzido pela Gawker
Media (www.gawker.com/), que tam-

bém administra o badalado blog
Gizmodo, sobre gadgets eletrônicos,
três blogs de fofocas (gossips), entre
eles o Wonkete (www.wonkette.
com/), um sobre pornografia sofisti-
cada, e um sobre carros (www.
jalopnik.com/), patrocinado pelo
New York Times. A Gawker não re-
vela seu faturamento com blogs, mas
não pára de aumentar a sua carteira
de clientes.

No Brasil, os weblogs para negó-
cios até agora foram adotados ape-
nas por um reduzido número de
consultores, pois ainda "falta visão
empreendedora para a maioria dos
empresários", afirma Prado. A in-
segurança estaria sendo alimentada,
basicamente, pelas resistências em
relação à veracidade das informa-
ções que circulam na Web e pela
lentidão do retorno dos investimen-
tos em projetos online.

São dois pontos críticos nos
quais fica mais clara a diferença
entre a cultura empresarial conven-
cional e a dos novos empreendedo-
res digitais. "A dúvida sobre a vera-
cidade das informações repete o
mesmo ciclo de desconfiança que
precedeu à popularização dos jor-
nais, enquanto o retorno do inves-
timento só pode ser avaliado no con-
junto das atividades corporativas",
adverte Tony Perkins, editor do
site Always On (www.alwayson-
network.com/), uma das bíblias dos
bizblogs do mundo inteiro.


