
A perspectiva de lucrar com publici-
dade transformou os blogs, que serviam
apenas como espaço para auto-expres-
são, em atividade profissional com dedi-
cação exclusiva para muitos bloggers —
ou blogueiros, na adaptação para o por-
tuguês. As ferramentas desenvolvidas na
plataforma Web 2.0 aumentaram o po-
tencial de monetarização das páginas.
Programas de marketing conectam as
propagandas do comércio eletrônico ao
conteúdo do blog de forma contextuali-
zada, ampliando a relevância do anúncio.

É o que faz o Boo-box, ferramenta
de marketing contextual que vem ga-
nhando uma multidão de fãs neste uni-
verso. Ao ser instalado na página, o Boo-
box liga palavras-chave do texto, esco-
lhidas pelo blogger, a produtos relacio-
nados ao seu significado. Em um blog
sobre cinema, por exemplo, um artigo
sobre determinado filme pode ter um link
para a compra do DVD. O Boo-box abre
as ofertas em uma pequena caixa e, se
quiser, o leitor pode comprar o produto
na mesma hora em que está lendo sobre
o assunto. O anunciante ganha pela pu-
blicidade altamente direcionada, o blog-
ger, pela comissão de venda, e o leitor,
pela praticidade. "Nosso objetivo é fa-
zer com que as propagandas tenham
mais a ver com o que está escrito, que
sejam contextualizadas e menos intrusi-
vas, pois ficam dentro do texto, sem
ocupar espaço na página. O marketing
fica em uma segunda dimensão", diz
Marcos Tanaka, diretor do Boo-box.

A idéia para criar o Boo-box surgiu em
dezembro do ano passado. Um dos só-
cios, Marco Gomes, profissional em de-
senvolvimento de aplicativos e interface
para internet, viu uma foto da modelo Gi-
sele Bündchen fazendo propaganda do
tênis All Star e percebeu a oportunidade
de usar a imagem como elemento de ma-
rketing, para que o usuário pudesse com-

prar no momento em que o produto cha-
ma mais a atenção, apenas clicando na
imagem. Depois de um mês de trabalho
durante as noites, a ferramenta foi lança-
da em versão beta (experimental). Foi o
suficiente para ganhar adeptos no mundo
inteiro e destaque na mídia especializada.

Com menos de um ano de funda-
ção, os criadores do Boo-box enfren-
tam o desafio de aprimorar a ferramen-
ta e, ao mesmo tempo, administrar a rá-
pida transformação de um projeto entre
amigos em uma empresa que tem como
objetivo mudar a forma como o marke-
ting de internet é feito no mundo inteiro.
"Acho que o que trouxe toda essa visi-
bilidade foi o fato de ser uma solução
para um problema que aflige boa parte
dos publicadores de conteúdo", diz Ta-
naka, que já tinha experiência em admi-
nistração de grandes companhias antes
de fundar o Boo-box. Os sócios estão
agora na fase de constituição do negó-
cio e formação de equipe para viabilizar
o crescimento da empresa.
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O Boo-box é gratuito para os usuá-
rios e serve tanto para blogs quanto para
grandes sites. Os publicadores de con-
teúdo cadastram-se em programas de
afiliados, disponíveis nas maiores lojas
de comércio eletrônico, como Amazon,
Buscapé e Mercado Livre, e passam a
receber pelo resultado da publicidade
em sua página. Todo o faturamento vem
de doações e dos lojistas - que pagam
conforme o número de vendas ou cli-
ques. Segundo Tanaka, a idéia é que as
lojas paguem pelo fato de a ferramenta
aumentar a quantidade de propagandas
que o anunciante pode colocar na pági-
na, além de elevar o grau de contextua-
lização da publicidade. Cada link do Boo-
box abre seis ofertas de produtos.

Existem outros programas de anún-
cios, como o Google AdSense, que vin-
culam publicidade ao conteúdo automa-
ticamente. A evolução promovida pelo
Boo-box foi o método de edição, que usa
a inteligência do produtor de conteúdo
em vez de algoritmos matemáticos. "O
blogger é o editor do conteúdo e tem o
poder de decidir qual o marketing será
linkado ao texto ou à foto. Com isso,
conseguimos uma contextualização qua-
se perfeita, e a oferta entra quase como
um complemento da informação", expli-
ca Tanaka. Segundo ele, o sistema ga-
rante maior grau de satisfação da audiên-
cia e, por conseqüência, o maior retorno
sobre o investimento em marketing.

Jânio Sarmento criou seu blog, em
2004, com a mesma intenção da maio-
ria das pessoas: expressar suas opi-
niões. Em meio às pesquisas para or-

ganização de um livro - que nunca foi
publicado -, descobriu, nos Estados
Unidos, pessoas que estavam ganhan-
do dinheiro com publicidade em seus
blogs e resolveu se profissionalizar.
Sarmento descobriu que a propaganda
nesse meio era mais eficiente do que
em sites de jogos, por exemplo, por-
que o Google, ao mostrar os resulta-
dos de uma pesquisa, dava prioridade
ao conteúdo dos blogs - pela quantida-
de de texto e atualização freqüente -,
mostrando-os na primeira página.

O Blogue do Jânio tem hoje cerca de
mil visitas por dia, e Sarmento não vive
apenas dele porque, segundo ele, é muito
ambicioso, pois o dinheiro gerado pelos
anúncios são sua principal fonte de ren-
da. "O que eu ganho com o blog é mais
do que o salário do meu último emprego,
e só não me dedico exclusivamente por-
que tenho um cliente de consultoria que
me paga muito bem, e tenho pena de
abrir mão desse dinheiro", diz.

Pro-bloggers

A possibilidade de se sustentar com a
internet tem seduzido muitos jovens, mas,
segundo Sarmento, é preciso ter paciên-
cia, porque o resultado demora a apare-
cer. "As pessoas pensam que é simples-
mente encher o blog de conteúdo, botar
meia dúzia de anúncios do AdSense, e o
dinheiro aparece. Não é bem assim. De-
mora. Eu demorei um ano para começar
a ver o dinheiro mesmo", diz Sarmento,
que faz parte de uma nova classe de in-
ternautas surgida com as ferramentas de

publicidade da plataforma Web 2.0: os
pro-bloggers (blogueiros profissionais).

São nove horas de trabalho por dia,
entre pesquisa e atualização para o Blo-
gue do Jânio e para o Lucrando na Rede,
também de sua propriedade. O conteúdo
é de autoria própria ou com informações
de blogs de tecnologia e marketing nor-
te-americanos. Ele também tem uma
empresa de hospedagem de sites, a Por-
to Fácil, que figura como patrocinadora
de seus blogs. Na verdade, Sarmento usa
o blog para fazer propaganda da empre-
sa, e vice-versa, então, como ele diz, é o
patrocinador de si mesmo.

Além dos anúncios, os pro-bloggers
também têm a possibilidade de ganhar
com resenhas pagas, em que a empre-
sa paga por um comentário sobre seu
produto no blog. Sarmento garante que
as opiniões sobre os produtos são isen-
tas e honestas, e que é pago mesmo
quando o comentário é negativo.

Seja qual for a forma de remunera-
ção escolhida, segundo ele, os pro-
bloggers precisam tratar sua página
como um negócio e adotar as mesmas
estratégias que um empresário do mer-
cado tradicional. "Pro-blogger também
precisa de planejamento. Ele tem que sa-
ber que será atingido por sazonalidade,
porque o Carnaval, por exemplo, vai
reduzir drasticamente sua audiência. Eu
sei de antemão qual vai ser meu orça-
mento com hospedagem, serviço de es-
tatística e custos de manutenção", diz.

Com o sucesso, Sarmento já planeja
dar suporte a novos blogs, oferecendo
infra-estrutura técnica, posicionamento



de anúncios e escolha de palavras-cha-
ve em troca de um percentual dos lu-
cros. A estratégia já é utilizada com su-
cesso por Edney Souza, dono do blog
Interney.net, que, em 2007, completou
dez anos on-line. Quando a internet che-
gou ao Brasil, ele já trabalhava com in-
formática e criou o site como ferramenta
para aprendizado. Por solicitação dos
amigos, começou a colocar dicas de in-
formática na página. A audiência foi tão
grande, que ele precisou começar a pa-
gar pela hospedagem. Foi quando resol-
veu incluir publicidade on-line para pa-
gar, pelo menos, as despesas. "A pri-
meira experiência não só pagou os cus-
tos do site como me deu lucro", conta.

Ao ver o resultado, ele passou a in-
vestir mais tempo na publicidade e hoje
vive exclusivamente do Interney.net. No
início de 2005, Edney Souza trabalhava
como gerente de sistemas e ganhava,
com o blog, mais dinheiro do que o seu
salário. Na metade daquele ano, pediu de-
missão e passou a se dedicar só ao site.

Depois de um tempo, percebeu que
o crescimento do negócio era limitado à
sua capacidade de produção de conteú-
do e criou o Interney Blogs, que funcio-
na como um condomínio. "Eu tinha uma
audiência muito grande, aí tive a idéia de
aproveitar essa audiência para divulgar
outros blogueiros com conteúdo baca-
na, mas que não tinham planejamento de

marketing e, em troca, dividimos os lu-
cros." Os bloggers que fazem parte do
grupo não têm preocupação com publi-
cidade, hospedagem ou detalhes técni-
cos, basta escrever. A idéia foi ampliar
conteúdo, que, segundo Edney Souza, é
o verdadeiro produto da internet.

Atualmente, existem 21 blogs no con-
domínio. A meta é chegar a 50 no próxi-
mo semestre. Os "condôminos" são es-
colhidos por Alexandre Inagaki, parceiro
de Edney Souza no projeto, conforme
os assuntos com maior potencial de pú-
blico ou pela quantidade de audiência que
o blogger já tenha conquistado. Todos
os blogs do condomínio têm contrato em
que a obrigação é atualizar uma vez por
mês, mas, na prática, quanto maior a fre-
qüência de atualização, maiores são os
ganhos com publicidade. O Interney.net
tem cerca de 80 mil acessos por dia.

Qualquer assunto pode ser aborda-
do em um blog. Os nichos presentes
em outros tipo de mídia podem servir
de inspiração e ser transportados para
a internet, e, segundo Edney Souza,
mesmo os assuntos que ficam de fora
nos meios tradicionais, por serem muito
restritos, podem ser abordados na rede,
que não tem custos de publicação. "A
oportunidade dos pro-bloggers está nos
micromercados. O ideal é apostar nos
nichos mais segmentados", diz.

Diferente da maioria, que cria blogs
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Web 3.0, o futuro
Os usuários mal se acostumaram à se-

gunda geração da internet, e já se fala em
Web 3.0. A versão ainda está por nascer
e promete acrescentar à interatividade
atual um alto padrão de inteligência na
interpretação dos dados. Quando o usu-
ário fizer uma busca pela palavra "pneu",
por exemplo, o Google será capaz de
saber que tipo de pneu o usuário procu-
ra, baseando-se em seu histórico de na-
vegação. Se nos dias anteriores a pessoa
acessou sites de carros, o sistema elimi-
nará da busca as ocorrências para pneu
de caminhão ou "pneumonia" e apresen-
tará resultados muito mais refinados,
adaptados ao perfil do usuário.

De acordo com Franco Lazzuri, coor-
denador de TI do Centro Incubador de
Empresas Tecnológicas (Cietec/USP), a
chegada da Web 3.0 depende da velocida-
de de expansão do acesso à internet. Gran-
des empresas como AMD, Intel e Micro-
soft calculam que 50% da população mun-
dial esteja conectada à rede em 2015.

O Cietec tem atualmente 43 empresas
trabalhando com tecnologia de informa-
ção. Segundo Lazzuri, todos os projetos
já são desenvolvidos em plataforma 2.0 e
participam da construção da próxima ge-
ração. Entre eles, está a possibilidade de
fazer narração de eventos ou editar víde-
os on-line, e também o desenvolvimento
de ferramentas para mandar vídeos, men-
sagens de voz ou texto de um celular para
um sistema on-line que funciona como um
blog. As pesquisas também contemplam a
área presencial, como o ensino em três
dimensões, em que o aluno poder entrar
no corpo humano, ver a movimentação
dos músculos, a respiração, tudo em tem-
po real, com professor explicando.

Na área de gestão das empresas, a ten-
dência com a Web 3.0 é o compartilha-
mento de informações on-line em tempo
real. Processos internos que demoravam
dias para ser concluídos passam a ser exe-
cutados 100% eletronicamente. Segun-
do Lazzuri, o processo de implantação é
doloroso, pois demanda mudança nos pa-
drões de gestão, mas os benefícios, em
médio e longo prazos, compensam. "A
empresa que consegue trabalhar on-line
é mais eficiente na comunicação, no rela-
cionamento com os clientes e na gestão",
diz Lazzuri.

particulares, a pro-blogger Cris Zimer-
mann foi contratada para escrever so-
bre empreendedorismo para uma cor-
poração norte-americana. O blog Brasil
Business Opportunities foi criado em
2005 e segue a pauta enviada pelo dire-
tor da empresa, Dane Carlson.

Mais do que uma blogueira profissio-
nal, Cris Zimermann se define como
"business blogger", uma empreendedo-
ra virtual: ela escreve para mais de seis
blogs, incluindo o sucesso Virtual En-
trepreneur, o primeiro blog brasileiro
bilíngüe. Além de empreendedorismo e
franquias, aborda também assuntos seg-
mentados, como no Shower Enthusiast,
sobre banheiros, e no Chandelier, sobre
lustres. A abordagem segmentada é fo-
cada em um público restrito e conta com
os anúncios das empresas do ramo.

Cris Zimermann é uma das poucas
mulheres blogueiras no Brasil, e sua pos-
tura empreendedora vem lhe rendendo
muita popularidade. Sempre presente nos
debates sobre a web e defendendo a opi-
nião polêmica de blogar exclusivamente
por dinheiro, sua fama já lhe rendeu um
convite para posar na Revista Playboy. Ela
se diverte com o convite e mantém o sus-
pense sobre sua resposta: "É muito de
febre, hoje é a Cris Zimermann, amanhã é
uma outra. Eu não fico deslumbrada, acho
bacana e aproveito esse bom momento
para divulgar o meu trabalho", diz.

Segundo Cris, um pro-blogger de
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