
Novas Mídias

Comunicação com
Informação gerada pelo próprio usuário
e distribuída em tempo real a um grande
número de pessoas, que também opinam,
vira mania l Por Patrícia Acioli

O
mercado de comunicação brasileiro coloca em tes-
te um novo produto. Empresas do setor, jornalistas
e publicitários estão experimentando os web logs,
ou blogs, como uma ferramenta capaz de unir in-

teratividade, credibilidade e cumplicidade. Ainda não é pos-
sível precisar o que o futuro reserva a esse invento do uni-
verso digital, mas o cenário indica um caminho promissor.

Dados divulgados recentemente pela comScore Media
Metrix e iMedia Connection mostram um crescimento de
56% no número de visitantes únicos nos dez principais ser-
viços de hospedagem de blogs nos Estados Unidos, berço
do invento. A pesquisa compara os números de acesso de
maio deste ano com o mesmo mês de 2005 e revela um per-
fil de público diferenciado: os usuários têm, em sua maio-
ria, entre 18 e 34 anos e integram famílias com renda mais
alta, superior a US$ 75 mil anuais.

Atualmente existem 10 milhões de blogs circulando nas
redes da América do Norte e 34 milhões em todo o mun-
do. No Brasil, analistas da área concordam que o produto
está ainda em fase embrionária, mas vislumbram um espa-
ço considerável para sua popularização.

Para Ronald Mincheff, presidente da Edelman do Brasil,
esse novo espaço apresenta grandes desafios e excelentes
oportunidades. Ele prevê perdas para quem não apostar
na ferramenta. "Ela é importante por ser o único meio de
comunicação que permite estabelecer uma conversa de mão
dupla", destaca o consultor. A característica a qual Min-
cheff se refere é um dos ingredientes de sucesso dos blogs:
a interatividade, conceito que permeia as estratégias de co-
municação. Para o diretor do núcleo digital do Grupo Meio
& Mensagem, Marcelo de Salles Gomes, a participação do
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mão dupla
internauta é o diferencial da nova ferramenta, que permite
a todos a liberdade de dizer o que pensa.

Na mesma linha, Guilherme Ambros, diretor de solu-
ções digitais da Wunderman, ressalta o poder da infor-
mação nos tempos atuais, que deixa de ser restrito e con-
centrado a um pequeno grupo, passando a ser gerado
pelo próprio usuário. "Todo mundo gosta de uma coisa

meio Big Brother, gosta de ouvir uma história
em primeira pessoa, é mais fácil uma identi-
ficação", explica Ambros.

Segundo o presidente da Edelman, o tráfego
de informação nos blogs é um nicho a ser apro-
veitado. Isso ganha ainda mais relevância se con-
siderada a grande demanda existente por mídia
espontânea. Por isso as empresas de comunica-
ção fazem as suas apostas.

Os grandes portais estão antenados a esse
movimento e têm investido em equipes de
blogueiros em busca de novos leitores. "A in-
ternet ficou muito tempo voltada às últimas
notícias. Esse novo produto vem trazer um di-
ferencial aos grandes portais, equivalente ao
que os colunistas trazem aos jornais", compa-
ra Gomes, do Grupo M&M."Esse é o negócio
do ganha/ganha direto", completa Ambros, re-

ferindo-se ao espaço aberto aos jornalistas e o retorno
para as empresas que os hospedam.

A Brasil Telecom Internet é um dos exemplos de busca
de oportunidades na área. "Algumas negociações estão em
curso e até o fim do ano teremos no mínimo mais 20 blogs
jornalísticos nas mais diversas áreas", afirma Caio Túlio
Costa, presidente da empresa, que administra os portais
IG, iBest e BrTurbo. Segundo Costa, o blog traz uma lingua-
gem de grande receptividade, o que resulta em uma maior
audiência e vai ao encontro da filsofia da empresa de fazer
do internauta o protagonista. "É possível que os blogs pos-
sibilitem um incremento real na publicidade, que é conse-
qüência da escala, do aumento do acesso", aponta.

Os portais da Brasil Telecom Internet atuam de forma
integrada e possuem uma série de blogs especiais. Des-
tacam-se o 'noBlog', no qual participam Guilherme Fiú-
za, Pedro Dória, Roberto Benevides, entre outros, o es-
paço virtual dos colunistas do Observatório da Impren-
sa e o trabalho dos jornalistas esportivos Flávio Gomes,
André Kfouri e Maurício Teixeira.

O maior provedor de internet do Brasil também é um
bom exemplo de sucesso. O Universo On Line (Uol) iniciou
seus investimentos no conteúdo interativo em 2004, quan-
do inseriu em sua programação vídeos, sala de bate-papo
e a participação ativa do usuário. Em 2005, entrou de vez na
blogosfera. "Acompanhamos as evoluções nos Estados Uni-
dos e a partir daí resolvemos experimentar", conta Tereza
Rangel, gerente de conteúdo da empresa.

O Uol escalou uma equipe de jornalistas sêniores para es-
tabelecer um diálogo de alto nível com os usuários. Segun-
do Rangel, a credibilidade foi o critério levado em conside-
ração para o convite aos profissionais. A implantação ocor-
reu em setembro de 2005 e a gerente se diz satisfeita com os
resultados."Cria-se um diálogo com o público, fidelizando-
o", destaca. Estão presentes no portal Uol, entre outros, Jo-
sias de Souza, Fernando Rodrigues, Juca Kfouri, Marcelo Tas
e Rosely Sayão. Segundo Rangel, as portas para inclusão de
novos blogueiros estão abertas.

Não é por menos, os registros de acessos chamam a aten-
ção. Em junho, em razão da Copa do Mundo, o blog do Ju-
cá Kfouri teve 951 mil 'ruturning visitors' (usuários que
acessaram o blog pelo menos duas vezes). O programa que
inicialmente tinha sido concebido para receber 300 comen-
tários teve que ser ampliado para mil, e depois para 2 mil.

O campeão de acessos de acordo com o levantamento
feito nos últimos oito meses, com exceção do mês de maio,
é o jornalista político Josias de Souza, com uma média de 660
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mil acessos e pico de l milhão em novembro de
2005. Souza conta que no início ficou com receio
de ficar falando sozinho, de dialogar com um
público à margem dos acontecimentos, de fazer
um trabalho sem importância. Mas não foi com
isso que o jornalista se deparou. "Aconteceu o
oposto, esse meio tem repercussão, virou uma
espécie de pauteiro da mídia", observa.

Outro blogueiro surpreso é Juca Kfouri."Eu
tinha uma página no Lance e não havia perce-
bido a diferença que teria, o resultado é que vi-
rei escravo desse negócio, é uma loucura", con-
ta. Kfouri diz que o visitante cobra muito: "Se
você fica 4 ou 5 horas sem postar, o cara já co-
meça a perguntar se você morreu". O jornalis-
ta diz que tenta, mas hoje não consegue respon-
der mais de 10% dos comentários do blog.

Ricardo Noblat, que se aventurou no blog há
dois anos e meio e é o primei-
ro caso de grande sucesso na-
cional, também vive esse dra-
ma. "No começo eram poucos
comentários, mas agora, por
exemplo, às 17h32 fiz a última
postagem e em duas horas já têm
222 comentários."

O estilo de trabalho varia de
acordo com cada blogueiro, afinal
o toque pessoal é o traço principal
do invento. Josias de Souza se dedi-
ca exclusivamente ao blog, Ricardo
Noblat fechou contrato com o portal
do Estadão e tem uma equipe de dois repórteres e dois mo-
deradores de comentários, Kfouri mantém atividades em
outras mídias, mas prefere manter o espaço virtual sozinho.
"Não montaria uma equipe para o blog porque acredito que
coisas pessoais não têm como terceirizar", justifica.

O livre fluxo de informações, que é o charme dos
blogs, pode se transformar em seu algoz. Por isso, para
não disseminar agressões, xingamentos, racismos e bai-
xar o nível dos diálogos, normalmente os comentários
são lidos anteriormente por moderadores. Esse acom-
panhamento pode ser feito por pessoas contratadas pe-
lo próprio blogueiro ou por jornalistas das áreas afins
ao tema tratado. "Não há seleção dos comentários, mas
temos que levar em consideração a lei e a qualidade do
produto", explica Tereza Rangel, do Uol.

Em junho, o blog do Juca teve 951 mil
acessos, e o programa teve de ser
refeito para receber a demanda

Até agora a ferramenta é uma
unanimidade entre profissionais e
empresas. "Não fazia idéia da di-
mensão do blog. É surpreendente

você com 36 anos de profissão descobrir uma atividade
nova que tenha esse calibre", observa Kfouri."No mundo
de hoje, a profissão de jornalista exige que a gente seja
multimídia", afirma Noblat.

Quanto à continuidade dessa lua-de-mel, os profissionais
acham muito cedo ainda para dizer. Há profissionais ga-
nhando dinheiro no mundo inteiro fazendo blogs, mas há
também aqueles que depois dos 15 minutos de fama, são de-
letados no anonimato.

Os blogs podem também gerar dividendos para empre-
sas e suas marcas. Sabendo disso, o mercado publicitário se
apressa para experimentar formas de tirar o melhor provei-
to dessa nova ferramenta. A percepção é que os blogs são ca-
pazes de agregar à publicidade em escala, a maior credibi-
lidade possível. Pelo menos é assim que alguns profissionais
do meio percebem o fenômeno dos blogs. A intimidade en-
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tre blogueiro e visitantes permite a propaganda do tipo bo-
ca a boca, considerada o método mais eficaz.

"O que vende mais? A Nike falando da Nike ou um co-
nhecido dizendo que comprou um produto Nike e ele é
muito bom?", pergunta Fernando Campos, diretor de cria-
ção da agência Santa Clara.

Segundo o Estudo Anual de Confiança da Edelman
(Edelman Trust Barometer) corri 2 mil formadores de opi-
nião em 11 países (incluindo o Brasil) a confiança no que
é considerada "uma pessoa como eu" (88%) ultrapassa a
depositada em informações obtidas por "especialistas"
(76%) ou "acadêmicos" (66%).

Para Guilherme Ambros, diretor de soluções digitais da
Wunderman, o 'buzz' gerado pelos blogs influencia cada
vez mais o consumidor final e por isso eles devem ser usa-
dos como estratégia de marketing. "A decisão sobre uma
compra pode estar no comentário de um amigo", explica.

Cada empresa tem desenvolvido sua estrutura e estraté-
gia para atuar nesse mercado. Segundo conta Ambros, a

Nokia, por exemplo, lançou um blog com o seguinte perfil:
um ciclista que participa do Tour de France, escreve diaria-
mente sobre a competição e a viagem.

Nessa mesma linha, o publicitário Fernando Campos,
destaca as várias possibilidades de usar os blogs como recur-
so de mídia aproveitando o estilo Vida real' que eles impri-
mem. Campos cita como exemplo um caso internacional. A
experiência da Sony, que convidou 20 dos maiores bloguei-
ros dos Estados Unidos para assistir à gravação da filmagem
de seu comercial e entregou uma câmera digital para cada
um, cuja missão era 'falar' em seus espaços virtuais sobre a
gravação, e conseqüentemente da marca.

A Tribal Agência Digital, que atua unicamente no merca-
do de web, encerrou este mês (julho) uma campanha para
a Construtora Setin no portal do Estadão e exigiu a inclu-
são do blog do Noblat no pacote de serviços. "A vantagem
do blog é que o público acaba se tornando uma comunida-
de, sempre freqüenta, se comunica e aprende no mesmo es-
paço", afirma Ingrid Veronese, diretora de mídia da Tribal.

Paira a dúvida: o que vende mais? A Nike falando da Nike ou
alguém dizendo que comprou um produto da marca e gostou?

Como em todo negócio é preciso levar em conta também
os riscos envolvidos na transação. No que se refere aos blogs,
o perigo está na falta de controle sobre as mensagens que cir-
culam. O importante, segundo o diretor de soluções digi-
tais da Ambros, é tirar proveito da situação. Os comentários
e as menções sobre uma determinada marca poderão sem-
pre ser bons ou ruins, mas o essencial é que nenhuma em-
presa fique à mercê de comentários negativos. Daí a neces-
sidade de investir nesse meio.

Apesar de não existirem instrumentos que possam
medir o impacto financeiro do retorno pela utilização
dos blogs como parte de um pacote de marketing, den-
tro do mercado publicitário, onde empresas gastam mi-
lhões de dólares com propagandas tradicionais, a bus-
ca por mídia espontânea vira uma verdadeira 'caça ao
tesouro'. Nesse caso, o pote de ouro pode estar no 'buzz'
gerado pelos blogs. "O custo dos blogs é menor e o re-
torno é altíssimo", conclui Ambros.

Marcelo de Salles Gomes, do MM: produto traz um diferencial
aos grandes portais, como os colunistas aos jornais

Text Box
Fonte: Forbes Brasil, ano 6, n.139, p.48-51, 6 set. 2006.




