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O ideal é criar algo que seja de utilidade e valor para futuros usuários.  
 
Embora muitas empresas ainda não perceberam, o blog corporativo veio para ficar. O pior de 
tudo é que muitas empresas não perceberam a importância e a oportunidade aberta pelo blog 
corporativo. Muitas delas ou contratam jornalistas - que simplesmente desconhecem a 
empresa -, para escreverem louvores, baseados em material de divulgação passado pela 
assessoria de imprensa, ou delegam o trabalho a um assistente administrativo.  
 
Para que os blogs tragam os resultados positivos, ele tem de ser cuidado pelo CEO ou outro 
alto executivo que conheça a empresa profundamente e possa transmitir os anseios, a visão, 
os desafios e especialmente abrir uma janela de comunicação com o mundo.  
 
São poucos os blogs realmente corporativos, ou seja, servem como canal de comunicação 
efetiva com o mundo externo de maneira clara, transparente e responsável. Algumas 
empresas não sabem distinguir o que se coloca na home page e o que se coloca no blog e 
tratam ambos da mesma maneira. Há empresa que está usando o blog como uma grande lista 
de anúncios, o que é um erro, visto que o blog deve ser para que o CEO esteja conectado.  
 
Por outro lado, existem blogs como o do Skype que consegue passar novidades e reagir a 
estímulos externos. Há "posts" onde falam de vulnerabilidades do produto, outro onde 
comentam das críticas à falta de clientes mobile, e ainda dão uma dica de que, quem sabe, 
poderemos ter Skype no iPhone. Outros blogs têm como objetivo a criação de comunidades de 
discussão sobre temas ligados a gestão do conhecimento, seguem alguns exemplos de temas 
já em comunidades de discussão: sustentabilidade, governança corporativa, globalização e 
seus impactos, e tantos outros.  
 
Um blog também muito interessante foi criado pelo cartunista Scott Adams, criador do 
personagem Dilbert. Scott mantém o DilbertBlog, que recebe em média 35 mil visitas todos os 
dias. O autor faz de seu blog um laboratório, pois provoca o público que acessa com temas 
variados e ouve a opinião dos leitores; imaginem a quantidade de idéias que ele recebe e pode 
usar para seus trabalhos.  
 
Um grande exemplo de blog corporativo é o da GM, onde em um dos seus blogs, o Fastlane, o 
CEO e seus executivos discutem as novidades e tendências do mercado diretamente com o 
consumidor. Incluem-se aí não somente pontos positivos, mas também as dificuldades e 
desafios que estão enfrentando. As experiências mostram que, quando os consumidores são 
informados de maneira transparente, estabelece-se uma confianca e lealdade.  
 
Por outro lado, encontram-se os blogs corporativos inúteis. Aqueles que meramente publicam 
releases e ignoram tudo de ruim que acontece com a empresa, passando uma imagem que 
não reflete a realidade. Neste caso, subestima-se o conhecimento e a inteligência dos 
usuários. É sempre bom lembrar que existem muitos usuários que conhecem determinados 
assuntos com grande profundidade.  
 
Há que se lembrar que a punição vem do próprio usuário, ou seja, como a eficiência do blog 
depende basicamente da visitação, o usuário somente lê o que lhe interessa. Se a sua 
empresa quer estabelecer um blog corporativo, a regra é criar algo que traga valor para os 
futuros usuários, talvez o caminho mais fácil para isso seja ouvir o que lhes interessa!  
 
Cuidado para não cair na armadilha de olhar somente para dentro e ignorar o que acontece 
fora da empresa e lembre-se que o blog pode ser comparado a um e-mail que vai para milhões 
de usuários, em sua grande maioria desconhecidos. Portanto, você tem a oportunidade de 
fazer um trabalho de cobertura da sua empresa muito mais eficaz do que os veículos oficiais.  
 
Uma vez mais estamos falando sobre a internet, esta grande invenção do século passado, que 
veio para transformar e acelerar a comunicação, a maneira de fazer negócios, democratizar a 



educação e a informacao e acelerar a globalização. Adote essa tecnología, entenda os 
benefícios dos blogs, que tem outra grande vantagem: os custos são muito baixos se 
comparados com outros meios de comunicação.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 mar. 2007.  Opinião, p. A2. 
 


