
Como os diários online estão se embrenhando no dia-a-dia das empresas
POR F R A N Ç O I S E T E R Z I A N

á pensou que interessante seria entrar no blog
do vice-presidente de uma montadora para
saber o que ele pensa sobre design e motori-
zação e até postar um comentário? A General
Motors já. Dentro do portal da companhia nos
Estados Unidos, existe uma área chamada GM

Blogs (www.gmblogs.com) na qual dá para ler quase que
diariamente o que gente do alto escalão, como Bob Lutz,
vice-presidente de desenvolvimento global, tem a dizer.
A GM é uma das adeptas do blog corporativo, fenômeno
de rápido crescimento que começa a desembarcar no país.
"Os blogs corporativos serão tão importantes para as em-
presas quanto o e-mail e os programas de mensagem ins-
tantânea são hoje", afirma James Finn, vice-presidente de
comunicação corporativa da IBM.

Da mesma forma que as empresas discutiam se deve-
riam ou não ter um site na década de 90, hoje o assunto
se volta ao blog. "Por um lado, eles podem ajudar a gerar
novas idéias e disseminar informações. Por outro, têm
tudo para ser um canal de comunicação com os clientes
e funcionários", diz Carlos Eduardo Franco, consultor
associado da consultoria TerraForum. Levantamento do
Technorati, que monitora mais de 7 milhões de blogs no
mundo, mostrou que, apesar de ser uma fatia pequena
do total - cerca de 5 mil -, o número de blogs corpora-
tivos cresce sensivelmente, motivado principalmente por
companhias de TI, como Microsoft, Sun, SAP, Macrome-
dia e Oracle. Com 329 mil funcionários espalhados por 75
países e cerca de 3,1 mil blogs internos, a IBM agora edu-
ca o time brasileiro para a era do blog.

Nas empresas, os blogs podem ser externos ou inter-
nos. Os da segunda categoria estão hospedados na in-
tranet. Geralmente, são usados como repositório de in-
formações de um determinado projeto, com links, cro-
nogramas, apresentações e relatórios. Já os externos
trazem um desafio para as empresas. Como permitir
que o funcionário fale de sua rotina, emita opiniões e

indique projetos sem revelar informações sigilosas ou
expor demais a empresa? Um dos casos famosos é o da
Delta Airlines. Uma de suas funcionárias, conhecida na
internet com o pseudônimo de Queen of the Sky, pos-
tou fotos sensuais usando o uniforme da empresa em
seu blog pessoal. Resultado: foi demitida e agora pro-
cessa a companhia aérea por discriminação. 
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