
Manhattan, o escritório abriga 43 funcionários. Ha poucas sema-
nas, o Huífington Post chamou a atenção do establishment
da mídia ao contratar Betsy Morgan, uma diretora de
peso do grupo CBS, para a posição de executiva-che-
fe. Betsy não foi o único reforço. A equipe vem cres-
cendo e incorporando nomes respeitados do jornalis-

ODO MUNDO SABE O QUE SÃO BLOGS AQUELAS PÁG1-

nas pessoais na internet, feitas nas horas vagas por
pessoas de pijama, cabelo despenteado e vontade de
expressar suas opiniões. Certo? Nem sempre. Basta
uma espiada nas instalações do Huffington Post. blog
americano focado em temas políticos, para mudar de
idéia. Ocupando todo o 4u andar de um prédio em



rno americano. Mas talvez a maior surpre-
sa tenha ocorrido no começo de outubro,
quando o Huffington Post levantou um
aporte no valor de 5 milhões de dólares de
um grupo liderado pelo SoftBank Capital,
pelo Greycroft Partners e pelo ex-todo-po-
deroso da AOL Bob Pittman. Foi a segun-
da rodada de investimentos nesse valor.
Henry Blodget, um antigo analista de in-
ternet de Wall Street, estima que o negó-
cio esteja avaliado em cerca de 60 milhões
de dólares. Se tudo isso parece loucura, o
que vem pela frente pode ser ainda mais
incrível. Há rumores de que o blog come-
ça a se preparar para uma oferta pública de
ações logo após as próximas eleições pre-
sidenciais dos Estados Unidos, quando sua
audiência deve explodir.

O Huffmgton Post é um dos expoentes
de um novo fenômeno na internet: os blogs
que se transformam em negócios sérios.
Há diversos outros casos, incluindo nomes
como Gawker Media, Gizmodo, PaidCon-
tent, Talkins Points Memo e Techcrunch.

A sensação de déjà vu é quase inevitável
ao escutar que meros diários online rece-
beram aportes milionários de investidores
ou têm dezenas de funcionários na folha
de pagamentos. Soa como uma reedição
da típica loucura que tomou conta do Va-
le do Silício na segunda metade dos anos
90, a época de especulação desenfreada
dos projetos ponto-com. Como. se sabe,
poucos negócios surgidos naqueles anos
de euforia ainda estão de pé. Mas há pelo
menos duas diferenças. Em primeiro lu-
gar, o crivo dos investidores está bem
maior. A chamada blogosfera é composta
de mais de 70 milhões de páginas pessoais,
segundo levantamento do Technoratí, uma
ferramenta de busca especializada em var-
rer a blogosfera. Desse universo, cerca de
15 milhões são classificadas como
ativas — foram atualizadas em al-
gum momento nos últimos 90
dias. Até agora, o número de
blogs que receberam dinhei-
ro de instituições é ínfimo.



assim como os que têm algum tipo de re-
ceita recorrente. Uma segunda diferença
fundamental é que os expoentes dessa no-
va forma de mídia têm mais do que um
PowerPoint caprichado para mostrar aos
investidores. O Huffington Post, por exem-
plo, atrai uma audiência de 3.5 milhões de
visitantes únicos por mês, a maior parte
composta de um público qualificado, in-
teressado em temas políticos.

A publicidade é o ganha-pão de toda a
internet e não seria diferente com os blogs.
Há basicamente dois tipos de propaganda
que abastecem as contas bancárias dos blo-
gueiros. O mais comum são os programas
de afiliados. Grandes empresas ponto-com,
como Google e Yahoo!, distribuem anún-
cios entre os blogs e os sites associados,
pagando uma porcentagem da receita ca-
da vez que um internauta clica na peça pu-
blicitária. Milhões de blogs já fazem par-
te dessas iniciativas. O gerente de produto
do comparador de preços Buscapé, Daniel
Cabral, conta que a companhia reúne ho-
je 20 000 afiliados, dos quais metade são
blogs. A empresa paga 20 centavos para
cada clique nas peças que os sites coliga-
dos veiculam. "Temos blogueiros cadas-
trados conosco para quem pagamos mais
de 2 000 reais por mês", diz Cabral. "Mas
são exceções. A grande maioria recebe en-
tre l (X) e 300 reais." A remuneração de-
pende tanto do tamanho da audiência co-
mo da taxa de conversão — a porcentagem
dos visitantes que clicam nos anúncios.
Quanto mais especializado um blog, me-
nor tende a ser seu público; porém, a taxa
de conversão é potencialmente maior. Além
disso, os blogs podem vender propaganda
tradicional, na forma de banners, a anun-
ciantes ou agências de publicidade. Con-
tudo, esse é um caminho restrito apenas
aos endereços que conquistaram grande
audiência e reconhecimento.

No Brasil, a quantidade de páginas pes-
soais lucrativas ainda é pequena. "O pres-
tígio dos blogs no merca-
do nacional não é igual ao
que vemos nos Estados
Unidos", diz Marcelo
Santiago, diretor de novos
negócios da MidiaClick,
agência especializada em
internet e novas formas de
marketing. "Em termos de
exploração publicitária, os
blogs ainda não decolaram

no Brasil. Mas o potencial existe."
Com a profissionalização dessa
mídia nos Estados Unidos, blo-
gueiros e anunciantes nacionais
começam a abrir os olhos para no-
vas oportunidades. Nenhum blog
brasileiro converteu-se numa empresa com
dezenas de funcionários ou se credenciou
a receber um caminhão de dinheiro de in-
vestidores. Mas já existe um punhado de
casos em que os blogs se transformaram
numa importante — ou na única — fonte
de renda para seus criadores.

UM DOS MAIS BEM-SUCEDIDOS é o In
terney. que traz um apanhado de dicas so-
bre internet e tecnologia e atrai quase 2 mi-
lhões de visitantes únicos por mês. A pá-
gina pessoal de Edney Souza começou a
ser publicada em 1997, ganhou formato de
blog em 2001 e transformou-se num dos
endereços mais populares da web brasilei-
ra alguns anos depois. Em 2005, quando
percebeu que estava ganhando mais dinhei-

ro com o blog do que com
seu trabalho de gerente de
sistemas, Souza resolveu
transformar o hobby em
profissão. Largou o empre-
go e passou a se dedicar
apenas ao Interney. "Hoje
ganho o equivalente a um
diretor de tecnologia", diz.
A receita vem quase exclu-
sivamente dos programas

Arianna de afiliados do Google, do Mer-
Huff ington: cado Livre e do Buscapé. Para am-
enfrentando pliar o faturamento, Souza tem
a velha mídia uma rede de blogs coligados, que 
              está em constante expansão. Em

troca de gerenciar e vender publi-
cidade, o Interney cobra uma porcentagem
das páginas que entram em sua rede.

A profissionalização dos blogs é mais
um capítulo da transformação que a inter-
net está impondo aos meios de comunica-
ção. No mundo todo, a receita de publici-
dade na internet é a que mais cresce, em-
bora sua participação ainda seja modesta
—cerca de 2% do total no Brasil e 7% nos
Estados Unidos. Ao mesmo tempo que as
publicações tradicionais tentam levar seus
negócios para a web e abrem blogs para
seus principais jornalistas e colunistas, as
páginas pessoais que até recentemente eram
vistas como curiosidades atraem cada vez
mais anunciantes. Arianna Huffington, a
milionária fundadora do Huffington Post
fala abertamente que seu objetivo é criar
uma espécie de jornal online para concor-
rer com a velha mídia. Pouca gente levou
a sério—até a recente contratação de Betsy
Morgan e o aporte de 5 milhões de dólares.
Já estava claro que todos podem ter voz na
internet. Agora, parece que alguns podem
até mesmo ganhar dinheiro com isso.

Text Box
Fonte:  Exame, a. 41, n. 20, p. 112-114, 24 out. 2007.




