




essa promessa realidade são os diários
virtuais conhecidos como blogs. Se o
século passado foi a Era do Radio e da
Televisão, o século XXI é, portanto,
a Era da Internet e - também - dos
Blogs. "Os blogs são o primeiro passo
para que todas as pessoas alfabetiza-
das tenham sua própria plataforma no
mundo", disse a ÉPOCA o jornalista e
blogueiro americano John Batelle, um
dos colaboradores do Boing Boing, o
blog mais popular do mundo. "Um es-
paço onde elas podem declarar quem
são, o que querem e o que pensam,"

Mas, afinal, o que é um blog? A
definição clássica afirma que é um
diário mantido por qualquer um na
internet. A palavra parece ter surgido
pela primeira vez em 1997, quando
o internauta John Barger chamou
seu diário pessoal na rede de "we-
blog", algo como "registro na web".
Ern 1999, outro navegante'resolveu
fazer uma brincadeira. Quebrou o ter-
mo em dois, para gerar o trocadilho

"we blog", ou "nós 'blogamos'". Aí
a palavra "blog" pegou. Tornou-se
sinônimo de qualquer diário ou regis-
tro mantido na internet. Você vai lá,
escreve um texto, publica uma foto,
um filme, põe links para o que mais
julgar interessante na rede e pronto.
Está feito seu blog (veja como fazer
isso à pág. 104). Tradicionalmente,
os diários eram escritos em pequenos
cadernos por quem queria manter as
coisas em segredo. Pois na internet
eles se transformaram em manifes-
tações públicas e coletivas. Um faz
referência ao outro. Um comenta o
outro. Um se inspira no outro. E essa
multidão de blogs que se entrecruzam
e se relacionam ficou conhecida como
blogosfera.

O tamanho da blogosfera é impres-
sionante. O número de blogs em todos
os idiomas é hoje 60 vezes maior do
que era há três anos e já ultrapassou
a marca de 40 milhões de páginas. De
acordo com o site Technorati, que ca-



taloga e faz buscas em blogs no mun-
do inteiro, são criados 75 mil blogs por
dia. Isso dá uma média de um novo
blog por segundo. Há um blog para
cada 25 pessoas on-line. Segundo o
Pew Internet & American Life Project,
instituição americana que estuda o
impacto da internet, 57 milhões de
internautas dos Estados Unidos lêem
blogs diariamente. Eles são abasteci-
dos por cerca de 1,2 milhão de novos
conteúdos por dia, ou uma média de
50 mil por hora. No Brasil, dos quase
20 milhões de internautas, estima-se
que algo como 25% vasculhem blogs
todo dia em busca de informação ou
entretenimento.

Um recém-lançado serviço de cata-
logação de blogs brasileiros, o Blo-
gBlogs (www.blogblogs.com.br), ul-
trapassou o número de 85 mil blogs
voluntariamente cadastrados em três
meses. Todos eles disputam a atenção
do internauta com sites convencionais

e grandes portais. Quem são os vito-
riosos? Quais são os novos campeões
de audiência na blogosfera brasilei-
ra? O Technorati, autoproclamado a
"autoridade no que diz respeito ao
mundo dos blogs", afere a relevân-
cia deles usando um conceito simples:
quanto mais links apontam para um
blog, mais importante ele é. Na sema-
na passada, o Technorati monitorava
2,6 bilhões de links em tempo real.
Como é notificado a cada modificação
em cada um dos milhões de blogs que
cataloga, ele é a fonte mais confiável
e atualizada de informações sobre o
que se faz na blogosfera. Para esco-
lher os blogs mais relevantes do Bra-
sil, ÉPOCA consultou os registros do
Technorati, navegou exaustivamente
pelos blogs em português, explorou
links e conversou com dezenas de es-
pecialistas e blogueiros. Os blogs não
foram escolhidos apenas com base na
audiência, mas também no impacto e
na relevância do conteúdo gerado >•



O programador paulistano Edney largou o
emprego para se dedicar ao blog. Hoje ganha

mais do que quando estava empregado

(veja os oito principais blogueiros
escolhidos à pág. 98).

Entre os autores de blogs do
Brasil, o mais conhecido é o analista
de sistemas paulista Edney Souza. O
blog dele, o Interney.net, já esteve
entre os 20 mais visitados do mundo,
em uma lista elaborada pela revista
Wired, o oráculo da inovação no Vale
do Silício. O Interney traz comentá-
rios do autor sobre assuntos variados,
principalmente sobre a vida no mundo
digital. Pioneiro na blogosfera, Edney
conquistou audiência dedicando-se
a ajudar os internautas interessados
em se tornar blogueiros. Uma das
seções mais visitadas é justamente
a que ensina, passo a passo, a criar
um blog e fazê-lo virar um campeão
de audiência na web. Outra líder de
visitas é a área dedicada aos testes.
Os questionários eletrônicos elabo-
rados por Edney também fazem su-
cesso. Procuram ajudar a responder a
perguntas como "Você é uma pessoa
ciumenta?", "Você é paranormal?" ou
"Você precisa de psicoterapia?". "O
primeiro teste que coloquei, de voca-
bulário, virou uma febre na internet",
diz Edney. "Recebi milhares de visitas
por causa dele. Aí notei que isso era
uma coisa popular e fui adicionando
outros." A interatividade é a chave
do sucesso dos blogs. O retorno qua-
se imediato dos leitores ajuda o blo-
gueiro a publicar exatamente o que o
internauta quer ler, ver e ouvir.

Edney é também o único brasileiro
de que se tem notícia a viver unica-
mente da profissão de blogueiro. Pro-
gramador experiente, ele desenvolveu
uma ferramenta de busca no site de
leilões Mercado Livre mais eficiente
que a do próprio site. Ao navegar no
Interney, o usuário encontra ofertas
de produtos relacionados ao que ele
está lendo ou buscando no blog. A
cada clique nos anúncios do Mercado
Livre, Edney fatura alguns centavos.
Se o leitor se cadastra no site de lei-
lões, Edney ganha ainda mais.

Com visitas que chegam a 100
mil por dia, segundo Edney, é fácil
imaginar que o blogueiro fature alto,
embora ele não revele cifras. "Gra-
ças a minha visitação, fiz um acordo
vantajoso com o Mercado Livre", diz
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Edney. Ele afirma que, quando ainda
trabalhava numa empresa e se dedi-
cava ao blog apenas nas horas vagas,
o faturamento chegava a 50% do que
recebia como funcionário. "Pensei: se
eu me dedicar em tempo integral ao
blog, posso ganhar muito mais", diz.
Hoje, Edney é um inovador microem-
presário da Era dos Blogs.

No Brasil, o caso dele é uma ex-
ceção. A maioria dos blogueiros, na-
cionais ou estrangeiros, usa sistemas
de anúncios disponíveis na internet
e lucra apenas alguns trocados, in-
suficientes para garantir o sustento
da família. O americano Peter Rojas,
criador do blog de produtos tecno-
lógicos Engadget, é considerado o
blogueiro financeiramente mais bem-
sucedido do mundo. No fim do ano
passado, a America Online comprou



a empresa Weblogs Inc., cujo princi-
pal produto é o Engadget, por US$
25 milhões. Rojas não revela quanto
levou da bolada, mas diz que, "tec-
nicamente, nunca mais precisaria
trabalhar". Para manter o sucesso do
blog, porém, diz sentar em frente ao
computador antes do amanhecer e só
parar na hora do jantar. "Nunca tra-
balhei tanto em toda a minha vida,
são 80 horas semanais desde que co-
mecei o blog", disse ele à revista New
York. Com 128 mil links apontando
para sua página, Rojas era o terceiro
blogueiro mais popular do mundo na
semana passada, segundo dados do
Technorati.

Embora dêem muito trabalho e não
sejam, para a maioria, um meio se-
guro de sobreviver, os blogs torna-
ram realidade duas promessas da
internet. A primeira é a liberdade
universal de expressão. Por meio de
uma ferramenta simples, qualquer
um pode escrever o que quiser em
seu blog. Ele potencialmente será lido
por qualquer habitante da Terra que
fale a mesma língua e tenha acesso
à rede. A segunda promessa é a inte-
ratividade. Assim que um blogueiro
escreve um texto, ele pode receber
comentários. Graças a isso, a ferra-
menta que parecia servir apenas para
alguém escrever as próprias opiniões
e saber o que os amigos achavam
transformou-se em algo muito mais
poderoso. Hoje, os blogs deixaram
de ser meros "diários on-line". Eles
dão notícias, contam piadas, fazem
política, criam arte e podem ser consi-
derados até literatura. Ou fazem tudo
isso ao mesmo tempo. Deram origem
aos fotologs, os blogs com fotos, aos
videologs, com vídeos. Os blogs in-
terferem na cultura, na carreira, nas ^



empresas, na política, enfim, em todas
as áreas da vida.

O poder de fogo deles já chegou
perto de derrubar um presidente dos
Estados Unidos. Em janeiro de 1998, o
Drudge Report, blog de um americano
que mal acabara de concluir o ensino
médio e ganhava dinheiro vendendo
camisetas, publicou a informação de
que a revista americana Newsweek
havia omitido uma reportagem acerca
do envolvimento sexual de Bill Clin-
ton com uma estagiária. Ele soube
do caso Monica Lewinsky por meio
de uma dica passada por um de seus
leitores. O resto da história é conheci-
do. Clinton escapou por pouco de um
processo de impeachment, depois de
confessar ter mentido à nação.

Em junho de 2001, um brasileiro,
Sérgio Faria, causou um grande cons-
trangimento ao senador da República
Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA).
Em seu blog Catarro Verde, Faria
mostrou que, no discurso de renún-
cia ao mandato, Magalhães havia pla-
giado outro discurso, proferido pelo
então deputado federal Afonso Arinos
em 9 de agosto de 1954. A descoberta
foi veiculada na televisão. Por causa
da denúncia, a gafe do senador vi-
rou motivo de piada. (Procurado por
ÉPOCA, o senador não se manifestou
a respeito.)

No mundo dos negócios, os blogs
também ganham uma importância
crescente. Nos EUA, dois episódios
envolvendo empresas e blogs se tor-
naram famosos. Em 2004, blogueiros
acusaram os cadeados da empresa
Kryptonite de apresentar defeitos.
Eles montaram um vídeo em que
mostravam como abri-los usando uma
caneta Bic. A imprensa publicou a no-

tícia, e a empresa teve um prejuízo de
US$ 10 milhões.

O outro caso envolveu a Apple. Em
setembro de 2003, um consumidor
americano teve problemas com a ba-
teria do seu iPod, o tocador de faixas
musicais individuais. Ele entrou em
contato com o serviço de atendimento
da Apple e, de acordo com seu relato,
eles informaram que não havia como
trocar a bateria e que a única solu-
ção era comprar um aparelho novo.
Ele diz que foi a uma loja da Apple,
em Nova York, onde a resposta foi a
mesma. Resolveu então enviar uma
carta pessoal a Steve Jobs, presidente
da Apple, solicitando uma troca de
bateria. Um executivo da Apple en-
trou em contato com ele e disse que
a política da companhia era recomen-
dar a compra de um aparelho novo.
Foi então que o consumidor resolveu
montar um blog chamado iPod's Dir-

ty Secret, o "sujo segredo do iPod".
Depois do sucesso do blog, a Apple
lançou um programa formal de troca
de baterias do iPod. (A empresa nega
que tenha montado esse serviço por
causa do blog.)

Esses exemplos mostram como os
blogs já deixaram de ser uma diver-
são de adolescentes para conquistar
uma importância vital. "Existem es-
tudos sobre o impacto negativo que
algumas marcas sofreram por não
terem levado alguns blogs a sério",
diz Robert Scoble, ex-blogueiro da
Microsoft e autor do livro Naked Con-
versations, sobre o impacto dos blogs
nos negócios. "Os departamentos
de comunicação das empresas estão
atentos a isso? Sinceramente, acho
que não. Mas isso tem de mudar." A
principal responsável pela credibi-
lidade que os blogs adquiriram é a
interatividade. Em tese, uma informa-



maticamente a carreira
de quem os produz. Ta- 
bet foi chamado, graças
ao sucesso de seu blog,
para um quadro de hu-
mor no programa de
TV Caldeirão do Huck. 
O impacto, porém,
pode ser negativo. A
americana Heather Ar-
mstrong, de Salt Lake
City, no conservador
Estado de Utah, foi
demitida por causa de
comentários impróprios
sobre colegas de traba-
lho e a empresa em que
trabalhava em seu blog,
o Dooce. O nome do seu
blog acabou virando
uma expressão popu-
lar nos Estados Unidos.
Ser "dooced" passou a
significar ser prejudica-
do por alguma opinião
ou crítica on-line. Sem
emprego, Heather se
entregou ao álcool. Só
se recuperou depois
de conhecer o marido.
Engravidou, comprou
um cachorro, teve uma
filha e sofreu uma de-
pressão pós-parto. Hoje, afirma estar
recuperada, e o Dooce é o 3Qs blog
mais popular do mundo na lista do
Technorati.

"Basicamente existem dois tipos de
blogueiro: os produtores de conteú-
do e os roteadores de conteúdo. Os
primeiros produzem coisas inéditas.
Os segundos buscam e indicam coi-
sas que já estão na internet", diz a
blogueira Rosana Hermann. Ela man-
tém blogs na rede desde o ano 2000.
Redatora do programa Pânico na TV
e apresentadora de um programa na
TV Cultura, Rosana atualmente pu-
blica dois blogs: o Querido Leitor e
o Skype Brasil, patrocinado pela em-
presa de ligações telefônicas por web
Skype. Nos dois, posta freneticamen-
te e encarna os dois tipos de bloguei-
ro: produz e reproduz conteúdo em
tempo real. Em dias normais, recebe
cerca de 10 mil visitantes no Querido
Leitor. O número pode chegar a 150
mil quando publica informações ex-
clusivas. Um de seus posts de maior
sucesso foram fotos do cantor Neti-
nho agredindo o Repórter Vesgo, do
programa Pânico na TV. Internauta
compulsiva, Rosana compartilha toda

informação interessante que encon-
tra. Na semana passada, escreveu:
"Ouço no rádio que o Rio de Janeiro
é a cidade com o maior número de
leitores de jornal. Sabe que eu nunca
tinha lido isso em nenhum jornal?".

Esse, talvez, seja o principal impacto
dos blogs. Até que ponto eles amea-
çam a primazia e o poder dos jornais
como veículo de noticiário e informa-
ção? No Brasil, um dos pioneiros no
jornalismo político em blogs foi o ex-
diretor de redação do Correio Brazi-
liense Ricardo Noblat. Quando lançou
seu blog, ele não estava vinculado a
nenhum meio de comunicação. Por
conta da audiência que conquistou,
acabou sendo contratado pelo jornal
O Estado de S. Paulo. Na esteira de
seu sucesso surgiram os blogs de Jo-
sias de Souza e Fernando Rodrigues,
da Folha de S.Paulo, e Jorge Bastos
Moreno, de O Globo.

O sucesso dos blogs de política se
deve ao espaço que eles oferecem
para o debate. Se fossem apenas co-
lunas estáticas em que o autor emite
sua opinião e vira as costas, talvez não
tivessem uma fração de popularidade.

Recentemente, Noblat
publicou uma importan-
te reflexão sobre o que é
ser jornalista-blogueiro:
"É bem mais arriscado
ser jornalista blogueiro
que simplesmente jor-
nalista. Porque, em um
jornal, o erro tem vários
pais - o repórter, o edi-
tor, o chefe da redação
(...) Aqui, não. O erro só
tem um pai. E, quando
ocorre, o mundo desaba
na cabeça do responsá-
vel. (.. .) Nada ou pouca
coisa separa o blogueiro
dos leitores. Do médico,
se diz que ele pensa que
é Deus. Do jornalista,
que tem certeza. Ao
fazer um blog, o jorna-
lista descobre que não é
Deus. Se não descobrir,
deixará de ser blogueiro
em pouco tempo".

O impacto dos blogs
no mundo da política já
é sentido intensamen-
te nos Estados Unidos.
Um dos mais podero-
sos colunistas políticos
do país é um jovem

que cresceu em El Salvador, serviu
o Exército americano e nunca havia
trabalhado com jornalismo antes. Ele
é Marko's Moulitsas Zúniga, criador
do Daily Kos (algo como "Diário de
Kos", apelido de Markos). Kos era
o quarto blogueiro mais popular do
mundo na semana passada, segundo
o Technorati. O blog começou basi-
camente como um site de denúncias
contra o governo Bush. Hoje, é uma
comunidade dedicada a devolver o
poder ao Partido Democrata. Figu-
rões do partido, como o ex-presiden-
te Jimmy Carter e o ex-candidato à
presidência John Kerry, freqüentam o
site. De acordo com Glenn Reynolds,
do Instapundit (http://instapundit.
com), outro blog político de sucesso
nos EUA, os blogs permitem que o
cidadão comum faça parte do deba-
te político com muito mais força. "É
bem melhor que ficar gritando na
frente da televisão", disse ele. •

COM RICARDO AMORIM
E EDUARDO VIEIRA
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