
Seu negócio faturando
na blogosfera

N os últimos anos, o fenômeno dos blogs invadiu a internet.
Se você não acompanhou, é melhor entender como isso
funciona, seu negócio pode precisar de um. São descritos

como diários eletrônicos publicados na web, mas esta descrição esconde
o real potencial que pode ser explorado. Existem muitos tipos, desde
diários pessoais cuja interação se limita a um pequeno número de pes-
soas a blogs escritos por formadores de opinião, fotógrafos, jornalistas
e políticos. Existem também aqueles onde
consumidores dão pitacos sobre a qualida-
de dos produtos que compraram. Os blogs
deram à web um caráter mais dinâmico,
com a possibilidade de qualquer pessoa
publicar idéias e de outras comentarem,
criando assim um debate aberto.

OS BLOGS CORPORATIVOS - São um

canal de relacionamento com o cliente,
onde os consumidores tiram dúvidas, se
instruem, elogiam e criticam. Além disso,
podem interagir com outros consumidores
e relatar experiências pessoais, contando
frustrações ou elogiando serviços. Todos
os comentários ficam postados para que
outros clientes possam ver. Certamente
as opiniões influenciam decisões de
compra no melhor estilo "boca-a-boca"
virtual. Para entender um pouco mais
esse universo, recomendo uma visita ao
site Submarino (www.submarino.com.
br), um blog disfarçado dentro do site de
comércio eletrônico de maior sucesso no Brasil, onde os consumidores
podem comentar sobre os produtos.

A criação de um blog pressupõe comprometimento por parte da
empresa. É importante que a pessoa responsável pela manutenção e atua-
lização a conheça bem. Que compreenda a dinâmica da "blogosfera" e
estej a preparada para mostrar segurança, transparência e conhecimento.
Tome cuidado com as questões legais. Imagine o que aconteceria se
uma empresa cujas ações são negociadas na Bolsa de Valores revelasse

inadvertidamente informações financeiras confidenciais ou se uma foto
da qual não se detém o direito autoral fosse publicada num desses blogs?
Problemas na certa. Além de definir os assuntos, padronize a lingua-
gem que será utilizada. O mais comum é fazer uso de uma linguagem
informal, sem erro de ortografia e conjugação verbal que compromete
a imagem do negócio. Outra dica: faça do seu blog um FAQ (ques-
tões respondidas com mais freqüência) com dinamismo. Divulgue

o lançamento de produtos, promoções
e concursos. Se for de um fotógrafo de
casamento, nada mais natural do que
atualizar com informações resumidas dos
trabalhos e resultados.

Não publique por publicar, mas man-
tenha a regularidade: freqüência diária é
excelente, semanal é ótima e a mensal é
aceitável. Defina também as políticas
de respostas aos comentários. Quanto
mais visitantes, maior risco de comentá-
rios ofensivos. A censura consome tempo,
daí um software de monitoramento de
conteúdo. Apenas para se ter uma idéia
da importância estratégica dos blogs,
o Google criou uma ferramenta para
vasculhar blogs - o Google Blogsearch
(http://blogsearch.google.com).

Os fotoblogs são uma derivação dos
blogs, pois possuem os mesmos recursos
somados à facilidade de publicação de
fotos. Um prato cheio para quem vive
da fotografia. Especialistas estimam que

a blogosfera dobre de tamanho a cada cinco meses e que, no mundo
todo, em média, um blog é criado a cada segundo. E uma nova realidade
que veio para ficar. Esteja sempre aberto às possibilidades que um blog
corporativo pode oferecer e não se descuide da movimentação de seus
concorrentes. Esta é uma ferramenta de negócios que toda loja, estúdio
e fotógrafo não pode se dar ao luxo de ignorar. Agora que você já sabe
o que é um blog corporativo, acredite: quanto mais cedo você começar,
mais cedo se beneficiará.
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