
MAIS DO QUE UM DIÁRIO
I N T E R N E T Os blogs evoluem e tentam consolidar-se como meio
de comunicação, além de opção para publicidade e empresas

POR ANDRÉ SIQUEIRA
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S
e acreditar no que está escrito
nos jornais às vezes não é fácil,
imagine confiar nas informa-
ções apresentadas nos blogs
hospedados na internet, onde

qualquer um pode escrever qualquer coi-
sa e ser lido em pontos remotos do pla-
neta. Pois os números mostram que os
blogs são a febre do momento no mundo
virtual. Eles já somam 47
milhões em atividade no
mundo, mas esse volume
praticamente dobra a ca-
da seis meses (quadro na
pág. ao lado).

Não bastasse a quanti-

atualizadas e possuem links, ou cami-
nhos, para outras partes da internet. Sem
esse critério, seria praticamente impos-
sível mensurar todos os criados até hoje.

No Brasil, depois do sucesso das pá-
ginas criadas para comentar a Copa do
Mundo, as eleições de outubro são o no-
vo alvo dos blogueiros. O PT pretende
incluir no site de campanha do candi-
dato Lula links para blogs favoráveis ao
candidato. O PSDB estuda criar uma pá-
gina para a campanha de Geraldo Alck-

min. Quem já tem o pró-
prio blog é o senador
Cristovam Buarque, can-
didato à Presidência pe-
lo PDT, embora a página
seja alimentada por tex-
tos de assessores.

São 47 milhões
de blogs
no mundo,
um volume que
dobra a cada
seis meses

dade de blogs, também é
impressionante a avalan-
che de informações a to-
do instante: cerca de 1,2
milhão de novos artigos
por dia, ou 50 mil por ho-
ra. Os textos são escritos por 35 milhões
de pessoas. A discrepância entre páginas
e autores se explica: muitos blogs são
abandonados com o tempo. Esse univer-
so não tem atraído a atenção apenas da-
queles que sonham em fazer relatos nos
diários virtuais, mas também de empre-
sas, agências de publicidade, empresas
jornalísticas e partidos políticos.

As agências publicitárias, por exemplo,
testam nos blogs técnicas de marketing
viral - a nova denominação do tradicio-
nal boca a boca. Já as empresas criam
páginas para se comunicar com os con-
sumidores e os políticos tentam uma
aproximação maior com os eleitores
nesses sites pessoais interativos.

A consultoria americana Technorati,
responsável pelo levantamento acima,
rastreia em tempo real o que acontece no
mundo dos blogs, a chamada blogosfera.
A empresa só leva em conta as páginas
ativas, ou seja, que recebem visitas, são
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Um dos políticos bra-
sileiros pioneiros foi o
prefeito carioca César
Maia, que manteve um
blog no ar por pouco
mais de dois meses. O

pretexto para o fim precoce da página,
em setembro de 2005, foi a falta de
tempo para escrever. Mesmo assim, ele
diz ter gostado da experiência. "O blog
permite ao político perder a inibição ao
comentar sobre a linha adotada pela mí-
dia e tornar seu comentário público",
declarou na época, não por acaso, em
outro blog, o do jornalista Jorge
Bastos Moreno.

Quem pensa em fazer
parte da blogosfera tem
de se preparar para se
dedicar à novidade e
conviver com as críti-
cas. Segundo as regras
dos usuários, deixar os
comentários sem res-
posta ou não publicá-
los é inadmissível. Na

semana seguinte à eliminação do Brasil
na Copa do Mundo, por exemplo, inter-
nautas recorriam a outros blogs para ex-
pressar indignação por não conseguirem
publicar no site de Roberto Carlos, late-
ral da Seleção Brasileira, comentários
pouco elogiosos à sua performance.

A mesma liberdade que permite às pes-
soas dizerem o que bem entendem nas
próprias páginas e selecionar as respos-
tas exibidas, entretanto, também exige
dos internautas cuidado ao ler e passar
adiante as informações na rede. "O con-
texto dos blogs é totalmente imprevisí-
vel, aberto. Um caos inventivo que traz
em si a sua própria ordem", avalia Eugê-
nio Trivinho, professor da PUC-SP es-
pecializado em Cibercultura.

A palavra blog, segundo uma das ex-
plicações mais comuns, vem do termo
boardlog, algo como diário de bordo, em

inglês. Assim, a inspiração
real viria dos cadernos

onde os comandan-
tes de navios ano-
tavam os procedi-
mentos necessários
para tornar possível
refazer as viagens.
Mais do que diários

de adolescentes, por-
tanto, os blogs são

PREVISÃO. Para Sreenivasan,

a blogosfera passará por

uma triagem no futuro



guias para a navegação no mundo vir-
tual, onde o autor registra o que encon-
tra de interessante na rede e abre cami-
nhos a outros internautas.

Embora a internet tenha sido criada em
1969, a revolução começou de fato quan-
do as ferramentas necessárias para a pro-
dução de artigos na rede ficaram simples
e compreensíveis para grande parte dos
usuários. Elas foram oferecidas por sites
de hospedagem, como o Xan-
ga.com, fundado em 1999, nos
EUA. A partir dali o próprio
usuário podia facilmente criar
sua página e escrever o que qui-
sesse para que todos o lessem.
Estava subvertida a ordem.
Não era mais necessário ter o
conhecimento técnico ou di-
nheiro para comprar um domí-
nio na internet - era o advento
da verdadeira liberdade de ex-
pressão virtual. Nascia o blog.

O problema é que o volu-
me de informações acumula-
do nos blogs cresce muito
mais rápido do que os meios
de filtrá-las. "O internauta
precisa manter um índice de

OS MAIS-MAIS. O ranking dos blogs de maior

audiência no mundo, atualizado diariamente

desconfiança, do contrário torna-se po-
liticamente ingênuo e sujeito a intem-
péries como e-mails perigosos e infor-
mações falsas", alerta Trivinho.

Sreenath Sreenivasan, professor de
Novas Mídias da Columbia University,
em Nova York, acredita que não é a pro-
fissão de jornalista, por exemplo, que de-

termina a qualidade do conteúdo apre-
sentado. "Os melhores blogs são aqueles
com uma voz forte, e que demonstram
sua credibilidade não com algum selo ou
credenciais, mas a partir do que escre-
vem", disse o professor a CartaCapital.

O especialista julga que a taxa de blogs
criados, um a cada segundo, não deve
perdurar por muito mais tempo. "Vão
acontecer duas coisas opostas ao mesmo
tempo. A primeira deve ser um reajuste

drástico, em que muitos blogs
com pouco tráfego devem
morrer ou desaparecer. De-
pois os sobreviventes, os me-
lhores blogs, devem atrair uma
multidão de leitores."

Então fica acertado que, pelo
menos no panorama america-
no, os blogs são respeitados por
seu conteúdo, não precisam de
um "figurão" à sua frente e ten-
dem a atrair cada vez mais lei-
tores. Se os adequarmos a ou-
tros veículos de notícias, é na-
tural que precisem de uma
fonte de renda: a propaganda.
E os anunciantes, acreditam
nessa nova mídia? "Eles estão

CARTACAPITAL 12 DE JULHO DE 2006 41



começando esse movi- NEGÓCIO.
mento. Eles se queima- Na Tecnisa, a
ram em 2000, com a novidade trouxe
bolha da internet, por mais visibilidade
isso estão mais cuida- à empresa
dosos", diz o professor.

O problema é que, segundo dados do
Pointer Institute, escola de jornalismo
baseada na Flórida, a maior parte do di-
nheiro gasto pelas agências na internet
vai para as páginas de busca como Goo-
gle e Yahoo! - uma distribuição despro-
porcional, já que as mesmas têm so-
mente 5% de todo o tráfego na internet,
mas recebem 45% desse dinheiro.

"O mercado quer explorar qualquer mí-
dia que surja, mas o controle do conteú-
do na internet é muito complexo. Co-
mo vou me dar ao luxo de associar uma
marca a uma página que nem sei quem
faz?", questiona Elenice Mori, diretora
de mídia da agência publicitária Neoga-
ma BBH. Ao mesmo tempo, ela reco-
nhece que as possibilidades comerciais
dos blogs são quase infinitas.

Só no Brasil, o serviço MSN Spaces,
da Microsoft, hospeda mais de 5 mi-
lhões de páginas de blogueiros - um
crescimento de 90% nos últimos 12 me-
ses. A gerente de marketing e sistemas
de comunicação da multinacional, Pris-
cyla Alves, atribui o sucesso do serviço
ao espaço disponível para armazenar fo-
tografias nas páginas. "O usuário gosta
mais de atualizar as imagens do que os
textos nos blogs", afirma.

Outra conclusão das pesquisas da Mi-
crosoft no Brasil é que os internautas lo-
cais dão muito valor às ferramentas para
controle de acesso aos blogs - um claro
paradoxo, já que o objetivo
principal das páginas é expor
a vida pessoal para terceiros.
"O Brasil tem forte apelo para
produtos de relacionamento",
diz Priscyla, lembrando que o
País é o segundo maior mer-
cado mundial do Messenger,
serviço de troca instantânea
de mensagens, com mais de
20 milhões de usuários.

Embora o MSN Spaces
ainda não seja uma fonte de
receita - está prevista a colo-
cação de anúncios nas pági-
nas ainda no segundo semes-
tre do ano -, os blogs já ser-
vem de outdoor para outros

produtos da Microsoft. Dona da conta
da empresa no Brasil, a agência Mc-
Cann Erickson é autorizada a entregar
a blogueiros brasileiros as versões beta
(de testes) de programas. "Damos aces-
so às novidades, como se fosse um vaza-
mento, para que sejam publicados co-
mentários a respeito dos produtos. Se a
informação sai às 9 horas, dez minutos
depois os blogs já estão espalhando a
notícia", diz o gerente de estratégia e
tecnologia da agência, Phelipe Hamoui.

Difícil é controlar a informação, uma
vez liberada na rede. "Mal fornecemos
o beta da nova versão do Messenger e
começou a correr o boato de que o uso
do programa seria pago", conta o publi-
citário. Nos EUA, a Microsoft mantém

um blog que tem como uma das missões
desmentir os boatos acerca da empresa
no ambiente virtual.

Outra incursão recente da McCann
no mundo dos blogs foi a criação de um
para acompanhar o dia-a-dia dos 120
brasileiros levados pela MasterCard
para a Copa do Mundo da Alemanha.
Em 29 dias, a página foi acessada mais
de um milhão de vezes. "O segredo está
em colocar em um blog não necessaria-
mente os produtos, mas um conteúdo
interessante e que mantenha relação
com os valores da marca", avalia Paulo
Sanna, diretor da agência.

Cientes dos riscos, poucas empresas
brasileiras se arriscaram, até agora, a criar
blogs corporativos. Uma delas é a constru-

tora Tecnisa, que pôs no ar
uma página há menos de dois
meses. "O blog é uma troca de
e-mails aberta para todo mun-
do. A empresa precisa estar
pronta para encarar as críticas",
diz o diretor de marketing da
construtora, Romeo Busarello.

O executivo comemora, so-
bretudo, a visibilidade que a
iniciativa trouxe à Tecnisa.
Um contrato com o Google
faz a página ser listada a cada
busca pelo termo "blog cor-
porativo". Com isso, embora
só 1.900 pessoas tenham en-
trado no blog, nada menos
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que 3,4 milhões de internautas viram o
endereço no serviço de buscas. A ação
custou apenas 175 reais, fora as despe-
sas para a criação do site.

Autor do livro Blog Corporativo, o con-
sultor da Deloitte Fábio Cipriani ressal-
va, para os interessados apenas no po-
tencial publicitário da ferramenta, que
o tiro pode sair pela culatra se a empre-
sa não abastecer o blog
com informações inte-
ressantes e abrir espaço
para o diálogo. "O im-
portante é o conteúdo,
senão, a estratégia não
funciona", diz.

Quem parece mais pró-
ximo, até agora, de dar
contornos comerciais à
blogosfera são as agên-
cias de marketing viral,
especializadas em fazer as informações
correrem pela rede na forma de boatos.
Elas contratam blogueiros dedicados a
"plantar" informações positivas onde
for mais interessante.

A brasileira Espalhe tem em seus qua-
dros, além de publicitários, gente como o
economista Wagner Martins, mais famo-
so pelo pseudônimo Mr.
Manson. No fim de 2004,
ele fez circular entre blo-
gueiros a notícia de que
um brasileiro havia criado
uma versão pornográfica

Agências já
se especializam
em contratar
blogueiros
dedicados
a plantar elogios

do site de relacionamentos Orkut, o Sex-
kut, uma rede de pessoas que praticavam
sexo entre si.

Dos blogs, o falso site virou notícia nos
grandes jornais, revistas especializadas e
portais de informação, e recebeu milha-
res de e-mails de interessados. O know-
how em boataria o levou à Espalhe, que
realiza até campanhas anônimas. Gusta-

vo Fortes, diretor de pla-
nejamento da Espalhe,
conta que a agência já re-
crutou blogueiros para
produzir conteúdo para
os moblogs (páginas
acessadas a partir de ce-
lulares), a pedido da
Operadora Vivo. Com o
empurrãozinho dos pro-
fissionais, o número de
blogs móveis no
ar subiu de 3 mil

para 80 mil em três meses.
Outra ação consistiu na pro-

moção de um time de streetball
- modalidade de basquete de rua
- e de um blog relacionado ao
tema. As aparições dos jogadores
eram quase restritas aos treinos
no Parque do Ibirapuera, em São

Paulo, mas a página
da internet recebia
1.500 visitantes por
dia e os vídeos dis-
poníveis no site er-
am copiados 10 mil

EM QUADRA.

A Tetra Pak montou

uma equipe

de streetball

e um blog

vezes por semana. O
objetivo da campa-
nha era promover
uma nova embala-
gem da Tetra Pak, a
Tetra Prisma, e asso-

ciá-la aos jovens que praticam esportes.
Para o diretor da Espalhe, as estraté-

gias de cooptar os blogueiros para ajudar
nas campanhas e nem sempre revelar a
real intenção das campanhas não tornam
o marketing viral antiético. "Fazemos o
mesmo que as assessorias de imprensa,
que tentam mostrar aos jornalistas que
têm algo interessante para mostrar nos
veículos de comunicação", defende.

O jornalista Pedro Dória, um dos pri-
meiros profissionais a serem pagos por
uma empresa de comunicação para man-
ter um blog, admite que a informação que
circula na rede é altamente manipulável.
Explica Dória: "As redações têm critérios
definidos, uma hierarquia que faz o ba-
lanço da informação antes de publicá-la.
Nos blogs não só não há esse controle co-
mo é preciso colocar muitos posts (arti-
gos) no ar. Muito do que é colocado no ar
passa por pessoas que não têm a tarimba
de lidar com a informação".

Hoje, sete anos depois da inovação pro-
porcionada pelo pioneiro serviço de hos-
pedagem Xanga.com, o acesso ficou tão
fácil que não há como controlar o que vai
ao ar. Ao contrário do esperado, nem o in-
glês nem o' mandarim são a língua mais
difundida entre os blogs, mas sim o japo-
nês (tabela à pág. 44). Os consultores acre-
ditam que isso se deve ao alto volume de
pequenos artigos gerados a partir de tele-
fones celulares - assim os japoneses es-
crevem textos menores muito mais vezes.

A blogosfera reflete tanto o que acon-
tece ao redor do mundo quanto os inte-

resses dos bloguei-
ros. Alguns picos de
artigos publicados
(tabela à pág. 42)
aconteceram duran-
te o tsunami do Su-
deste Asiático ou na
época do furacão Ka-
trina, nos EUA, mas
o interesse pela tec-
nologia fica evidente
por tudo o que foi ge-
rado com o anúncio
da parceria entre a
Intel e a Apple.

O blog mais lido

RECHEIO. O importante, diz

Cipriani, é o conteúdo com

informações interessantes
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do mundo, da atriz chinesa Xu Jinglei, no
entanto, não discute quaisquer desses as-
suntos. Aliás, um dos últimos artigos fala
da presença da atriz australiana Nicole
Kidman em um festival de cinema em
Xangai. E é escrito em mandarim.

Em um de seus artigos, publicado
em novembro de 2005, Xu Jinglei ex-
plica suas motivações: "Há alguns dias
uma colega criou um blog para mim e
disse que eu deveria escrever alguma
coisa e botar umas fotos. Ela sempre
soube muito mais das coisas do que
eu... e se ela disse que blogar era bom,
isso quer dizer alguma coisa. Com isso
reaprendi um ditado antigo: se escutar
o conselho dos outros, sua cuia de ar-
roz estará cheia".

A cuia tem razões para ficar cheia. A Chi-
na contava em 2005 com 111 milhões de
usuários de internet, de
acordo com a Academia
de Ciências Sociais do
país. Destes, 17 milhões
definem-se como "blo-
gueiros", hospedados em
658 diferentes provedo-
ras de espaço. Todo esse
universo permitiu que Xu
Jinglei atingisse a marca
de 40 milhões de visitas
no mês de junho. A atriz
acredita que o segredo es-
teja na simplicidade. "Por exemplo, um
dia eu simplesmente escrevi a palavra
'Cansada. Se não quiser escrever, eu não
escrevo. Claro, meus leitores também
podem ficar cansados um dia. Mas isso
não vai acontecer porque algo
diferente acontece todos os
dias. Minha vida não é repetiti-
va", disse ela ao Nanfang Daily
em fevereiro deste ano. O cu-
rioso é que mesmo o artigo da
palavra "cansada" atraiu mais
de mil comentários.

O americano BoingBoing,
que se autodenomina "um di-
retório de coisas maravilhosas",
é o segundo blog mais popular
na internet. Começou em 1988
como uma revista sobre temas
como tecnologia, futurismo,
ficção cientifica, eletrônicos e
questões políticas. Transfor-
mou-se em site em 1995 e em
2000 foi relançado como um

O grande
desafio
é entender
como surgem
os fenômenos
de audiência

blog. Os quatro editores respon-
sáveis passaram pela revista Wi-
red, pioneira no tratamento mais
profundo de questões tecnológi-
cas e até hoje sucesso no mains-
tream. O conteúdo do dia 28 de
junho, por exemplo, continha ins-
truções de como fazer um toca-
dor de MP3 a partir de um rádio
AM de carro.

O Engadget, também ameri-
cano, é o terceiro mais lido. O fo-
co do blog é a alta tecnologia,
particularmente eletrônicos para
o consumidor - a diferença é
que os artigos são escritos com
bom humor.

Os outros blogs no Top 10 re-
fletem um gosto eclético. O blog
em quarto lugar, o PostSecret, é
uma exposição de segredos, lite-

ralmente. Usuários
mandam anonima-
mente pelo correio
seus maiores se-
gredos e os postais
são fotografados e expos-
tos na página. Um dos se-
gredos, que se entende co-
mo o de um soldado no
Iraque, era esse: "Não me
alistei para 'escapar' de vo-
cê. Me alistei para pagar
o nosso casamento. Casa

comigo?" Existem muitas outras mensa-
gens, algumas tocantes como "foi aqui
que perdi minha fé" escrita sobre uma
imagem aérea do campus da Brigham
Young University, em Utah, uma faculda-

de religiosa em um estado ultra-religioso.
Entre os outros seis, um é sobre fo-

tos, três são sobre política e dois sobre
tecnologia. Dos dez primeiros, exceto o
da atriz Xu Jinglei, todos são america-
nos. O mais próximo a não ser editado
nos EUA é do comediante italiano Bep-
pe Grillo, em 15° lugar - que mesmo as-
sim abre automaticamente em língua
inglesa, com opção para o italiano.

Para Alex Primo, professor, da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul

(UFRGS) e pesquisador do
Laboratório de Interação
Mediada por Computador,
os blogs são um novo meio
de comunicação que tem
como principais caracterís-
ticas a interatividade e a fal-
ta de controle sobre os ca-
minhos da informação. O
grande desafio, ao menos
para os estudiosos e para a
indústria, está em entender
como surgem os fenômenos
de audiência. "É como ten-
tar descobrir por onde co-
meçam os aplausos em um
show. São processos emer-
gentes, ainda não explica-
dos pelas pesquisas." •

Text Box
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