
Certamente faz parte do sonho 

de vida de qualquer pessoa ganhar 

dinheiro com um trabalho que 

mais pareça diversão. Em tempos 

em que a internet cresce em pene-

tração, importância e meio de en-

tretenimento no mundo todo, esse 

sonho pode — unido a uma boa 

idéia — converter-se em realidade. 

É da rede, por exemplo, que vem 

a renda (ou complemento da mes-

ma) de usuários que dedicam seu 

tempo à criação e atualização de 

blogs. Ferramenta que foi inserida 

no contexto da internet na forma 

de diários virtuais intimistas, os 

blogs vêm ocupando seu espaço 

como veículos de informação e 

publicidade. Sejam noticiosas, 

descontraídas, ou a junção dos 

dois critérios, o fato é que essas pá-

ginas vêm atraindo cada vez mais a 

atenção de grandes marcas, anun-

ciantes e agências de publicidade. 

“A internet mundial acompanha 

a curva de evolução do mercado 

americano, onde a publicidade 

online já movimenta quase US$ 10 

bilhões e os blogs caminham para a 

maturidade como mídia”, diz Mar-

cello Póvoa, diretor executivo da 

MPP Solutions, consultoria para 

projetos na web. “No Brasil, esse 

modelo de negócios ainda está 

começando, mas tem um potencial 

indiscutível”, acredita. 

Pesquisa realizada pelo Ibo-

pe//NetRatings apontou que, 

em agosto, quase 9 milhões de 

brasileiros acessavam a internet 

e liam regularmente o conteúdo 

de blogs. Não à toa, quem ainda 

estava de fora dessa onda co-

meçou a voltar os olhos para o 

negócio em evolução.

Hamilton Rosa Júnior é 

um desses que aderiram aos 

blogs recentemente. Jornalista 

especializado em cinema e di-

versão, Júnior fundou há dois 

meses o Cinelog (www.cinelog.

com.br), onde já contou com 

a visita de 45 mil internautas. 

“Em pouco tempo recebi pro-

postas de anúncios, mas ainda 

não aceitei nenhuma. A idéia é 

criar modelos de publicidade 

baseados em mala direta, cli-

ques patrocinados e banners 

para viver apenas do blog no 

futuro”, conta ele.    

Alguns casos já têm mostrado 

como uma idéia despretensiosa 

pode se transformar em receita 

e espaço interessante para anun-

ciantes. Um dos blogueiros mais 

acessados do Brasil, Edney Sou-

za registrou, em 2001, o domínio 

www.interney.net, que hoje é um 

dos exemplos bem-sucedidos da 

blogosfera nacional. Demitido 

de seu emprego em 2003 por 

atualizar seu blog de tecnologia 

do ambiente de trabalho, o então 

aspirante a empresário decidiu 

se empenhar para lucrar com 

sua criação. 

Em pouco tempo, fechou 

parceria com o site de leilões Mer-

cado Livre e começou a ganhar 

dinheiro com alguns banners 

distribuídos pela página. Hoje, 

o blog registra 12 mil visitantes 

únicos por dia e, no início do 

ano, a idéia foi ampliada para um 

portal de blogs, o Interney Blogs 

(IB), recentemente incorporado 

pelo iG. Nesse projeto, já estão 

incorporados 21 endereços que 

abordam assuntos diversificados 

e, até o final de outubro, mais 30 

blogueiros farão parte do portal. 

“Nós oferecemos o suporte 

técnico e a divulgação, mas 

cada pessoa é responsável pelo 

conteúdo editorial”, conta Souza, 

que também está reformulando 

o design do seu endereço para 

começar a vender publicidade 

direta. “Precisamos começar a 

levar nossos sites até agências 

e anunciantes para nos apre-

sentarmos como um veículo de 

verdade”, afirma. 

Para tanto, está sendo feita 

uma pesquisa com os freqüen-

tadores de todos os blogs do IB 

para classificar a audiência por 

idade, interesse e classe social, 

oferecendo uma base de contatos 

interessante para os anuncian-

tes. Por enquanto, suas formas 

de receita ficam por conta das 

parcerias mantidas com o Mer-

cado Livre, o site de comparação 

de preços Buscapé e o Google 

AdSense, modelo de ganhos por 

clique. “Faço também outras 

parcerias, como, por exemplo, 

com lotéricas que oferecem pos-

sibilidade de jogos pela internet”, 

acrescenta Souza. 

Além das maneiras óbvias 

de fazer publicidade, como os 

banners e parcerias, os bloguei-

ros mantêm contato direto com 

empresas que, seja por permuta, 

seja por quantias em dinheiro, 

promovem suas marcas e produ-

tos aproveitando o contato íntimo 

dos blogs com seus consumido-

res. É esse o caso de Flavio La-

menzea, proprietário do domínio 

www.chongas.net. Abordando 

assuntos do dia-a-dia e atualizado 

quatro vezes por dia, o blog conta 

com cerca de 300 mil visitantes 

por mês e já rende ao criador 
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uma renda extra mensal de R$ 2 

mil. “Só é preciso tomar cuidado 

para não veicular propagandas 

exageradas que possam colocar 

em risco a credibilidade do blog, 

que depende muito desse relacio-

namento de amigo para amigo”, 

pondera Lamenzea. Segundo ele, 

algumas empresas o procuram e 

propõem assuntos para futuros 

textos (os posts) mediante quan-

tias em dinheiro ou benefícios. 

Foi esse o caso, por exemplo, da 

fabricante de celulares Nokia, 

que enviou para o blogueiro dois 

celulares e entradas vips para as 

festas promovidas pela empresa 

em troca da promoção. “Fiz de um 

jeito que não incomodou meus 

leitores e ainda sorteei o outro 

aparelho com fotos e vídeos de 

uma das festas da Nokia”, conta 

Lamenzea. “Outras empresas nos 

chamam para testar produtos e, 

se gostamos, acabamos postando 

alguma coisa”, diz. 

É dessa maneira também que 

Danielle Koetz, gaúcha proprie-

tária do Ah!Tri Né!, vem fazendo 

valer a notoriedade que ganhou 

na blogosfera brasileira. Alguns 

de seus comentários são patro-

cinados por empresas e, dessa 

forma, ela garante uma renda não 

regular, mas interessante. “Sema-

na passada três agências me pro-

curaram para postar comentários 

sobre três marcas de xampu 

diferentes. É com isso que temos 

que tomar cuidado, elegendo os 

anúncios que possam interessar 

e promover interação com os 

internautas”, diz Danielle. “Ainda 

não posso me considerar uma 

blogueira-empresária, mas tudo 

indica que estamos caminhando 

nesse sentido”, acredita.

Apesar de ainda estar em fase 

de formação, o modelo dos blogs 

vem, sim, atraindo a atenção dos 

profissionais de publicidade. 

Prova disso é que algumas agên-

cias, além de direcionar anúncios 

a essas páginas, já estão introdu-

zindo seus clientes em fóruns 

de discussão ou, até mesmo, 

desenvolvendo blogs próprios 

para se promoverem. 

A Euro RSCG, por exemplo, 

desenvolveu com a Tribo Interac-

tive uma campanha institucional 

usando a imagem aloprada de 

um frei que criticava o mercado 

publicitário à época da visita do 

Papa Bento 16 ao Brasil para a 

canonização de Frei Galvão. O 

conteúdo — quatro vídeos no 

total — foi postado em um blog 

e acessado pelos internautas, o 

que estimulou a discussão sobre 

o tema proposto. 

“O blog ficou no ar por 15 

dias, mas mostrou que essa é 

uma ferramenta barata e que 

garante resultados. De fato nos-

sos clientes já estão abrindo os 

olhos para os blogs como mídia 

de resultados por aproximar a 

marca do consumidor”, conta 

Jader Rossetto, vice-presidente 

de criação da Euro. Há, contudo, 

que se munir de certa cautela 

para que os negócios fomentados 

pelos blogs não afetem a magia 

que cerca as páginas pessoais. 

Alguns poucos blogs e empresas 

se valem de um método de guer-

rilha já muito discutido e critica-

do na Europa e nos Estados Uni-

dos por plantarem discussões em 

fóruns de discussão em benefício 

de uma marca ou produto. “Essa 

é uma prática perigosa, mas que 

vem acontecendo no Brasil. Há 

blogueiros que chegam a fatu-

rar mais de R$ 20 mil por mês 

usando, inclusive, esse tipo de 

ação”, conta Rossetto. “É impor-

tante que os blogueiros avisem 

quando um post é patrocinado e 

por quem para evitar a perda de 

credibilidade e, posteriormente, 

a perda de negócios, prejudican-

do a blogosfera como um todo”, 

aconselha Edney Souza.

Nem só de anônimos se 

constrói a blogosfera. Cada 

vez mais artistas, jornalistas 

e empresários aderem ao fe-

nômeno dos diários virtuais

e lançam suas páginas na 

internet. Nesses casos, a pro-

posta não é retorno 

financeiro, mas sim a 

utilização do espaço 

e da penetração da 

rede para criar uma 

espécie de intimida-

de e fidelização com 

seus públicos de in-

teresse. 

Atrizes como Lua-

na Piovani e Carolina 

Dieckman, por exem-

plo, mantêm suas 

páginas atualizadas 

e, não raro, acabam 

esclarecendo notícias 

que pipocam pela im-

prensa nacional, além de con-

tar episódios do dia-a-dia e 

demonstrar carinho e respeito 

por seus visitantes. É também 

através dos blogs que veícu-

los de comunicação acabam 

aproximando seus leitores 

dos jornalistas. A aposta é tão 

certeira que profissionais da 

imprensa como Juca Kfouri e 

Ricardo Noblat aparecem entre 

os blogueiros mais acessados 

do País, divulgando informa-

ções relevantes e expondo com 

firmeza suas opiniões. 

Não à toa, os portais dos 

principais veículos brasileiros 

— como Folha de S. Paulo, 

Veja, Globo e Estadão — já 

possuem links para os ende-

reços de seus jornalistas. “Os 

freqüentadores dos blogs são 

pessoas com grande poder de 

influência em seus grupos de 

relacionamento. Esse é um 

ótimo canal de aproximação e 

divulgação”, afirma o consul-

tor Alessandro Barbosa Lima, 

da empresa E-Life, que define 

estratégias de uso dessa nova 

mídia. Os blogs corporativos 

também funcionam como 

estratégia para que 

empresas se mostrem 

mais transparentes e 

desenvolvam vínculos 

com seus consumi-

dores. 

Geralmente man-

tidos por executivos 

das companhias, os 

endereços visam não 

apenas informar so-

bre a marca como 

também opinar sobre 

assuntos do mercado 

em que atuam. “A 

comunicação acaba 

ficando mais forte e 

conseguimos estabelecer uma 

relação menos formal com 

nossos consumidores”, acre-

dita Ricardo Carreón, diretor 

geral para a América Latina da 

fabricante de chips Intel, que 

mantém um blog com artigos 

sobre tecnologia, fotografia e 

meio ambiente.
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