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Numa pesquisa divulgada em abril, a Universal McCann, do grupo McCann-Erickson, perguntou a 
internautas adultos nos Estados Unidos se eles tinham o hábito de manter um pequeno 
informativo on-line, como um blog, e escreverem sobre temas do seu interesse. Para surpresa de 
todos, apenas 1,9% dos americanos afirmaram que criaram um blog ou algo do tipo. Entre os 
jovens surgiram mais aspirantes a blogueiros: 5,2% dos internautas entre 18 e 24 anos 
afirmaram já terem criado seu próprio informativo ou blog on-line.  
 
Antes dos apressados afirmarem que o negócio dos blogs já nasceu morto, apesar de toda 
propaganda que se faz sobre o tema, é preciso analisar com calma esta pesquisa e outros dados 
sobre o cenário que os especialistas de marketing estão chamado de Consumer- Generated Media 
(ou mídia gerada pelo consumidor).  
 
Antes tínhamos a Internet. E apesar da facilidade em se criar um site e criar conteúdo para esta 
nova mídia, a rede ainda era algo para iniciados, programadores ou maravilhados pela tecnologia. 
Em dez anos de Internet comercial começaram a aparecer as primeiras aplicações de gestão de 
conteúdo que permitem (agora sim) a qualquer usuário, que saiba usar apenas um sistema 
operacional como o Windows, criar e distribuir seu próprio conteúdo em escala mundial. Surgiram 
blogs, fotoblogs e comunidades como o Orkut.  
 
Então hoje qualquer um pode efetivamente ser sua própria mídia, criar seu próprio programa de 
rádio (podcasting), sua própria estação de TV, seu próprio jornal ou revista e distribuí-lo em 
escala mundial. Mas até aí são apenas possibilidades. De fato, quem tem tempo, vocação e 
vontade para ser um minimedia? Poucos.  
 
E não estou falando apenas do blog. Quantos dos internautas on-line participam de fóruns, criam 
comunidades, comentam sobre produtos que compraram em sites de comércio eletrônico ou 
fazem uma resenha sobre um filme ou livro do qual gostaram? Poucos, ainda bem poucos!  
 
Então porque esperamos que milhares de internautas criem serviços on-line como blogs? Se 
pensarmos na definição de formadores de opinião podemos observar que a maioria das obras 
sobre o tema afirma que estes indivíduos são uma minoria e não uma grande massa.  
 
Segundo Barabási, os formadores de opinião também podem ser chamados de hubs, ou "usuários 
poderosos", ou "influenciadores". Segundo o autor, são indivíduos que se comunicam com mais 
pessoas sobre determinado produto do que a pessoa comum.  
 
Se é assim, se os formadores de opinão são minoria, por que esperamos que na Web os 
blogueiros, pessoas que falam das suas experiências pessoais, ou das suas opções de consumo, 
sejam a grande maioria?  
 
Por um único motivo: a Internet insiste no modelo de mídia de massa. Não faz sentido para a 
mídia de massa ter poucos blogs ou saber que apenas 1% da população usa blogs. No Brasil, 
segundo o Nitle Blog Census, existem cerca de 80 mil blogueiros. Não é pouco, mas nada 
comparado aos cerca de 12 milhões que acessam a Internet de acordo com o Ibope/NetRatings.  
 
Mas não é preciso muito mais que uma faísca para acender o fogo de um palheiro. Não foi preciso 
muito para que as fotos do fim de semana de um dos filhos do Lula no Palácio da Alvorada, 
publicadas num blog de um amigo, virassem a matéria principal da Folha de S.Paulo. E foi preciso 
menos ainda para que a Kryptonite, empresa americana que fabrica cadeados para bicicleta se 
tornar notícia em toda a imprensa dos EUA depois que um único blogueiro descobriu e relatou 
com fotos e vídeos que uma caneta Bic abria um dos seus modelos de cadeados que custa US$ 
100. Ambos os casos contados aqui na coluna.  



 
Ou seja, se as empresas de mídia estão pensando que os blogs serão uma mídia de massa, é 
melhor esquecerem. Pouca gente vai querer ter um blog, assim como pouca gente se torna líder 
sindical, vai em todas as reuniões do condomínio ou se torna palestrante de sucesso. Ser 
formador de opinião ou blogueiro é para poucos.  
 
E o que muda?  
 
Muita coisa muda. Primeiro, realmente existe uma nova mídia que está sendo chamada de 
Consumer-Generated Media ou Mídia Gerada pelo Consumidor. Esta mídia não é apenas a dos 
blogs, mas a dos sites de avaliação de produtos, a dos comentários espontâneos de internautas 
em sites de comercio eletrônico ou sites onde o internauta possa expor sua opinião. Esta mídia 
pessoal, também chamada de minimedia, está influenciando cada vez mais as novas gerações.  
 
Isso também não é novo, pois o Cluetrain Manifesto já falava disso bem antes. Mas o que 
acontece é que o que era especulação virou realidade. Basta dar uma olhada nas comunidades 
tanto positivas quanto negativas sobre produtos, serviços e empresas no Orkut. E o poder destas 
comunidades.  
 
Dia destes criei uma comunidade para comentar sobre minha experiência com um automóvel 
novo que comprei. No fórum reclamei de uma aceleração que o carro apresentava e que não 
consegui resolver na oficina autorizada. Rapidamente um dos participantes da minha comunidade 
disse- me no fórum que teve o mesmo problema e deu-me a solução: o carro estava acelerando 
pois o cabo do acelerador estava preso em alguma parte próxima ao motor! Sabendo da solução 
fui para uma outra oficina que não me cobrou nada para consertar o carro.  
 
Como eu, milhares de internautas fazem a mesma coisa. Não apenas buscando soluções para 
problemas, mas buscando as experiências de outros consumidores sobre produtos e serviços que 
eles planejam consumir.  
 
Aí entramos num nova discussão: tratar os blogs como Relações Públicas e não com Propaganda. 
A discussão continua na coluna da semana que vem.  
 
Dica de Leitura Grátis  
Em We The Media, Dan Gilmor analisa como aos poucos os usuários da Internet vão se tornando 
os "jornalistas do futuro". A partir de uma análise detalhada dos vários fenômenos que 
estimularam a produção de conteúdo por pessoas comuns, Gilmor faz uma análise de como os 
blogueiros estão ajudando a mudar conceitos como o Jornalismo e a cobertura de Imprensa. 
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