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No começo de junho, a Sun Microsystems anunciou a compra da StorageTek por 4,1 bilhões de 
dólares. A notícia nos portais e revistas de tecnologia era a mesma. A informação mais completa 
não estava nos veículos tradicionais de comunicação: Jonathan Schwartz, COO da Sun, escreveu 
um post em seu blog com detalhes da transação, razões que levaram a empresa a realizar a 
compra, e outras informações raramente disponíveis na imprensa. Ao final do post Jonathan 
incluiu os avisos legais de praxe em qualquer documento oficial de divulgação. ´´Me ocorreu que 
acabamos de fazer um pouco de história das comunicações corporativas´´, ele diz. ´´Os blogs 
agora são um veículo oficial de comunicação na Sun. Devemos pedir à SEC [Securities and 
Exchange Commission]  que atualize suas regras´´. 
 
O que está acontecendo? Blogs não eram aqueles diários de adolescentes na Internet? Como é 
que eles foram se tornar ferramenta oficial de comunicações numa grande empresa, ou melhor, 
em várias das maiores empresas? É o que a B2B Magazine tenta desvendar na matéria CEOs que 
blogam, publicada na edição de junho. 
 
Os blogs deixaram de ser coisa de adolescente e caíram no gosto de muitos executivos. Entre as 
vantagens está uma oportunidade de estar permanentemente em contato com os funcionários e 
stakeholders da empresa. A lista de executivos que blogam cresce a cada dia, provando que usar 
um pouco do escasso tempo fazendo mensagens na internet pode ser muito produtivo. Eu tenho 
certeza de que um CEO inteligente pode ser muito influente por um blog próprio, define Gaby 
Darbyshire, diretor de desenvolvimento de negócios da Gawker Media, empresa que desenvolveu 
o blog Art of Speed para a Nike, no qual usuários comentavam a propaganda da Nike sobre o 
conceito de velocidade. ´´Foi um experimento interessante, o da Nike.´´, afirma Darbyshire, ´´E 
foi bem-sucedido por ser a primeira abordagem desse tipo, e portanto trouxe bastante exposição 
na mídia para a Nike, e interesse do mercado´´. 
 
Por que blogs? 
 
Mas por que os blogs? Numa época em que a informação pode ser enviada e recebida pelas mais 
diversas formas, por que justamente os blogs foram chamar a atenção desses executivos? 
Jonathan Schwartz dá sua explicação: ´´Há um imediatismo de interação que se pode obter com 
a audiência através dos blogs que é difícil de se alcançar de outra forma, exceto através de 
comunicação face-a-face. E não há maneira de qualquer indivíduo, tanto mais alguém que dirige 
uma companhia grande como a Sun, ter como falar face-a-face com uma audiência tão grande 
regularmente´´. Bob Lutz, vice-chairman da General Motors, concorda e complementa: segundo 
ele, o blog ´´dá uma visão direta do que as pessoas realmente pensam, e é uma forma de dizer 
às pessoas o que realmente está acontecendo´´.  
 
Bob Lutz ainda é um novato no mundo dos blogs: mantém seu blog desde de janeiro deste ano. 
Blogando desde junho de 1997, ou seja, antes mesmo que os blogs se tornassem febre entre os 
adolescentes, John Patrick pode ser considerado um pioneiro. Ex-vice-presidente de Tecnologia 
Internet da IBM e membro do board de várias empresas como Opera Software, Jupiter Media e 
Global Internet Project, Patrick é um verdadeiro entusiasta da ferramenta de publicação. Nas 
palestras que profere sobre o futuro da Internet, dá grande destaque aos blogs. ´´Os blogs vão 
abarcar todo o espectro. Pode ser uma mãe escrevendo coisas pessoais para membros da família. 
Pode ser um comunicado oficial de um CEO, escrito profissionalmente por pessoal especializado. E 
pode ser tudo o que está entre os dois extremos´´, diz ele. 
 
Os blogs parecem atingir objetivos que um website corporativo não alcança. ´´Um website 
corporativo é estático e traz a opinião de apenas um lado´´, diz Richard Edelman, CEO da 
Edelman.  



´´É muito importante para que haja um ponto de vista oficial registrado, mas um bom blog é 
mais imediato, honesto e transparente´´. John Patrick aponta outras diferenças: ´´O blog é 
simples para a pessoa que tem algo a comunicar. E é simples para o leitor, porque ele pode 
inscrever-se no ´feed´ do blog, sem precisar fornecer seu e-mail´´. Este parece ser um dos 
grandes atrativos dos blogs: com o RSS (Really Simple Syndication), os interessados recebem as 
últimas atualizações de seus blogs prediletos num mesmo programa leitor de feeds, sem precisar 
sequer abrir o navegador de internet.  
 
Credibilidade 
 
Velocidade, interação, simplicidade, transparência. O que mais os blogs escritos por CEOs podem 
trazer a seus leitores? Credibilidade parece ser a resposta.  Edelman, blogueiro desde setembro 
de 2004, tem uma história interessante: uma empresa concorrente havia pago um célebre 
apresentador de TV para emitir uma opinião de acordo com os interesses do governo americano. 
Leitores do blog de Edelman pressionaram a mídia para averiguar o assunto e ele mesmo foi 
indicado como analista do caso. Resumo: a empresa melhorou a imagem perante a concorrência e 
o executivo ganhou destaque no rol da moralidade americana.  
 
Perguntado sobre a possibilidade de um blog escrito por um CEO proeminente influenciar a 
opinião pública, Bob Lutz é enfático: ´´É claro!´´. Mas faz uma ressalva: ´´A credibilidade de 
quem passa a mensagem é fundamental para sua capacidade de influenciar opiniões ou alterar 
preconceitos estabelecidos´´. 
 
No Brasil 
 
Mesmo com tantas histórias de CEOs satisfeitos com seus blogs, no Brasil ainda há um certo 
receio quanto à eficiência da ferramenta, embora não se descarte seu crescimento e potencial. 
Laércio Cosentino, presidente da Totvs, explica: ´´Não possuo blog, prefiro utilizar outras 
ferramentas para me comunicar. Acredito que, com os avanços da tecnologia, as maneiras de as 
pessoas se comunicarem ampliaram e muito; o blog é um desses exemplos, assim como MSN, 
ICQ, Orkut, outros meios que utilizam tecnologia wireless etc.. Cada vez mais, a informática 
trabalha a favor da agilidade da comunicação entre as pessoas. Sem dúvida, os blogs inovam os 
meios de comunicação na web. Se é o melhor ou não, cabe a cada usuário analisar se a 
ferramenta atende às suas necessidades´´. 
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