
SEYBOLD

untamente com sites de bookmarking social, locais de mí-
dias de interesse social, wikis e Podcasts, os blogs estão na
linha da frente da revolução social da mídia, com mais de
112 milhões de blogs já. on-line e 175.000 novos blogs cria-
dos diariamente. Até o momento em que você tiver termi-

nado a leitura deste parágrafo, outros 31 blogs terão sido cria-
dos. Bloggers atualizam seus blogs regularmente numa média de
mais de 1,6 milhão de posts por dia, o que eqüivale a mais de 18
atualizações por segundo (fonte: technorati.com, Nov. 2007).

O fenômeno de bloggingnão ocorreu da noite para o dia, em-
bora possa parecer, mas cresceu através de um ciclo evolutivo
de tecnologia que começou logo no final dos anos 1970 com sis-
temas bulktin board (BBS), em que os usuários conectavam-se
ao sistema através de uma linha telefônica ou Telnet, exercen-
do funções sociais como ler notícias e trocar mensagens com
outros usuários, bem corno o download e upload dos dados.

Com a introdução da Internet e http no início de 1990, essa
plataforma social evoluiu para uma tecnologia mais aberta,
acessível. Grande parte dos primeiros web logs eram sites de In-
ternet com páginas editadas e atualizadas manualmente. Po-
rém, a introdução de novos web logs como o Open Diarv, Live-
Journal e o blogger.com no final dos anos 1990, deu origem a
uma nova geração de plataformas sociais. Esses primeiros sis-

temas de web log foram utilizados exclusivamente como diários
pessoais on-line, onde leitores podiam deixar comentários na
forma de postings. O blogging evoluiu de diários pessoais a um
canal importante de comunicação, permitindo que os consu-
midores e as empresas e editoras escrevam vários tipos de in-
formação, que vão desde os pensamentos dos líderes das maio-
res empresas globais, até a adoção de blogs como mais um canal
noticioso para as empresas de comunicação, em que jornalis-
tas podem postar conteúdo atualizado em qualquer momento
e a partir de qualquer lugar.

Os blogs também estão emergindo como uma mídia popular
para os editores. Com o declínio do número de leitores de livros,
editoras como a Random House, Peachpit, Penguin, O'Reilly
e outras têm adotado blogs para atrair leitores utilizando uma
mídia que o público ainda usa e lê: a Internet. O declínio na co-
munidade de leitores está afetando os editores de material téc-
nico em particular, já que os consumidores de hoje exigem in-
formações imediatas. Um usuário ou criador de um software
não quer ter de passar por mil páginas de um livro para obter
as informações que precisa. Além disso, esse tipo de informa-
ção técnica já está muitas vezes desatualizada, logo após a sua
publicação. Os blogs apresentam um meio ideal para oferecer
atualizações de alta freqüência.
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POR QUE BLOG?

Os blogs já não são utilizados apenas como plataforma de di-
vulgação de reflexões pessoais avulsas. Estão rapidamente
tornando-se uma alternativa altamente eficaz e de baixo cus-
to para as empresas se comunicarem tanto no âmbito interno
quanto externo. Muitos marketeiros e empresas de comunica-
ção estão utilizando blogs para atrair clientes corporativos para
os seus sites na web. Em um estudo recente, 83% das empresas
blogueiras relataram um aumento significativo no tráfego de
seu site, como resultado do uso de blogs (fonte: SixApart).

Os blogs podem aumentar taxas de freqüência do site, assim
como também servir como uma plataforma de relações públi-
cas para solicitar comentários de um mercado-alvo ou receber
respostas e críticas públicas. A criação de um relacionamen-
to pessoal com o público-alvo estabelece um nível de credibi-
lidade e uma camada de transparência que impregna a marca
corporativa. Muitas corporações estão alavancando blogs para
ajudar a atingir as suas metas organizacionais. No blog da Ko-
dak, A Thousand Words, o staff captura e partilha aspectos
de suas vidas através de uma combinação de fotografia digital
e blogs. A Adobe também criou uma forte cultura de blogging
em Adobe Blogs, em que mais de 120 funcionários proporcio-
nam uma visão dos seus produtos e tecnologias. Muitos outros
exemplos de blogs corporativos estão disponíveis no TheNew-
PR/Wiki CorporateBlogsList

Os blogs estão ganhando popularidade entre as corpora-
ções, urna vez que têm a capacidade de permitir às empresas
ligarem-se a certa audiência com um nível completa-
mente diferente e, ao mesmo tem-
po, desenvolver um relacionamen-
to contínuo com a mesma — que
não pode ser alcançado através do
uso das mídias tradicionais. Os blogs
fornecem identidade a uma empresa
através de uma voz reconhecível ou
grupo de vozes dentro de uma orga-
nização. Esse tipo de identidade pode
inspirar reações positivas do públi-
co, fazendo com que o negócio pareça
mais aberto e mais próximo.

Um exemplo de como os blogs po-
dem alterar a percepção do público é
a Microsoft. Durante muitos anos, ela
foi perseguida pela publicidade negati-
va. Qualquer coisa que fizesse o chama-
do "Império do Mal" parecia provocar
uma resposta negativa. Mas o blogging
tem ajudado a transformar essa percep-
ção ao seu redor. A Microsoft, líder em
blogs corporativos, permite que quase

todos os seus funcionários tenham blog e milhares deles os
mantêm em todo o mundo. Embora o número de pessoas que
lê esses blogs geralmente não seja significativo, aqueles que
lêem são, em geral, pessoas-chave e influenciadores das de-
cisões de compras para grandes empresas. O blogging deu um
caráter humano à Microsoft — de fato, milhares de rostos de
pessoas reais respondem a perguntas, recebem feedback dos
clientes, diretamente através dos seus blogs.

Como foi citado anteriormente, o blog também está emer-
gindo como uma fonte popular de informações para os edito-
res. O editor técnico e organizador de conferências da O'Reilly
Media capta leitores através de vários blogs com conteúdos di-
recionados para seus diversos públicos. Seu blog-emblema,
Radar, acompanha aquilo que está nas "telas dos radares" dos
autores e editores da 0'Reilly, que discutem tecnologias de
ponta e transforma os bips de seus radares em conversas pú-
blicas. O Radar tem um bom número de comentaristas e boas
avaliações da Technorati. O fundador e CEO, Tim 0'Reilly, é
um freqüente autor do Radar e não consegue resistir à inte-
ração a diálogos com os seus leitores, aderindo às discussões
dos usuários.

COMO BLOGAR?

Os blogs diferem de outras formas de comunicação on-line, prin-
cipalmente devido ao seu tom consistente e estilo editorial. Eles
tendem a ser informais e geralmente são mais eficazes quando
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se assemelham mais à voz de uma pessoa do que um comunica-
do de imprensa (release). O tom cru e pessoal dos blogs contras-
ta com uma impressão corporativa cuidadosamente divulgada
à imprensa, que é desenvolvida por uma agência contratada.
Quem escreve o blog é tão importante quanto a sua tonalida-
de. Um blog eficaz deve ter autoria de alguém intimamente en-
volvido com um produto ou tópico, e não a agência de relações
públicas numa maneira intimista e autêntica.

A autenticidade crua de um blog também pode ser uma mal-
dição. Muitas vezes, as pessoas compartilham idéias e pensa-
mentos impulsivamente, sem pensar ou antes de investigar
adequadamente. Com no blog não há nada em off como os
motores de busca da página guardam (cache) uma imagem dos
conteúdos publicados, uma vez publicado algo em um blog, o
fato é irreversível. Isso pode resultar em repercussões signifi-
cativas para bloggers e seus empregadores. Mark Jen, por exem-
plo, um funcionário do Google, perdeu o emprego após colocar
no blog da empresa, Life at Google, comentários ligeiramen-'
te críticos sobre a mesma. E um empreiteiro da Microsoft per-
deu o emprego após postar fotos para o seu blog, onde apare-
ciam computadores Apple sendo descarregados para o campus
de software da empresa (Microsoft).

Essas informações de violações não são responsabilidade do
meio de comunicação, mas do autor. Qualquer representante de
empresa pode fazer declarações consideradas pejorativas para a
empresa; as empresas só precisam ter políticas para gerir o ris-
co de mal-entendimentos, como acontece em outras áreas.

A IBM, o Yahoo e a Sun Microsystems introduziram orien-
tações para o blogar, que são projetadas para servir como um
conjunto de regras justas, em vez de políticas rigorosas para
proteger a empresa e seus empregados. Além disso, a Electro-
nic Frontier Foundation (EFF), uma organização sem fins lu-
crativos que ajuda a proteger os direitos da população on-line,
já publicou um guia jurídico para blogueiros que aborda muitas
questões jurídicas fundamentais.

AUDIÊNCIAS
Se você está se direcionando a públicos diferentes, deve con-
siderar a criação de blogs separados para cada audiência. Blogs
geralmente proporcionam um foco restrito para uma audiên-
cia singular, que os tornam relevantes e populares. As empre-
sas que têm em curso um diálogo sobre tópicos específicos de-
vem considerar a criação de um novo èfogpara conversações.
A General Motors tem blogs diferentes para cada um dos seus
diferentes grupos de motoristas entusiastas: seu blog FastLane
concentra-se em carros e caminhões para um público consu-
midor freqüente; seu outro blog Tuner Source é adaptado para
entusiastas de corridas; e seu blog Cadillac Drivers' Log está
sintonizado e tem recursos direcionados aos fãs do Cadillac.

Editoras de jornais também estão usando blogs para focar
em diferentes públicos-alvo e grupos de interesse. O USA Today
é hoje uma empresa líder de blogs entre os jornais, com mais de
1,2 milhão de leitores por mês (fonte: marketwatch.com) abran-

gendo 20 blogs que cobrem temas popula-
res, incluindo notícias, viagens, esportes,
vida e tecnologia. O The New York Times
tem níveis de leitura comparáveis: mais
de l, l milhão de leitores passam por seus
51 principais blogs todos os meses.

USOS INDEVIDOS
Infelizmente, o mundo dos blogs em-
presariais tem sido vulnerável a urna
série de blogs fraudulentos, que po-
dem ser categorizados como spam ou
falsos. Blogs spam, muitas vezes refe-
ridos como splogs, são criados artifi-
cialmente para promover sites afilia-
dos, Splogs utilizam freqüentemente
métodos de postagem de scraps em
outros sites da web ou simplesmen-
te roubam seu conteúdo e publicam
em seu site, com o principal objetivo

•* de aumentar os resultados (ranking)
dos seus sites associados, nos moto-

res de busca da Internet. Estes blogs fraudu-
lentos têm tipicamente pouco conteúdo, porém aparecem no
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A transcrição foi imediatamente publicada em um blog do
SMH e logo apareceu no jornal impresso, que provavelmente
não sentiu no novo sabor de Tic Tac da Ferrero o tipo de "bang"
(uau!) que estava esperando de sua agência de RP australiana.

O monitoramento de blogs e conseqüentes conversas é sim-
ples e requer pouco tempo dedicado. A maneira mais simples
de descobrir o que outros blogueiros estão dizendo é através
da utilização de serviços de busca na web. Mecanismos de bus-
ca populares, como o Google, Yahoo e MSN favorecem os con-
teúdos de blogs acima de outros tipos de páginas da web, já que
o conteúdo destes é atualizado com freqüência e bem estru-
turado. Além de buscas na web, uma série de motores de pes-
quisa são desenvolvidos especificamente para acompanhar
conteúdo do blog, incluindo BlogPulse, Google BlogSearch, Ice-
Rocket, Kinja e Technorati.

Todos esses serviços executam buscas nos conteúdos de blo-
gs a partir de palavras-chave e permitem que usuários se ins-
crevam sob alguma palavra-chave de interesse. Uma vez que
esses serviços são exclusivamente centrados na indexação
de conteúdos de blogs, eles são capazes de atravessar índices
de conteúdos de outros blogs, permitindo aos usuários fazer
buscas centralizadas de conversas passadas e das conversas
correntes por toda a blogosfera.

Um bom lugar para começar é a Technorati, cuja caracterís-
tica especial é a Autoridade, que indica o número de blogs que
apontaram para um blog específico, nos últimos seis meses. Au-
toridade também exibe em uma única página as reações (comen-
tários) para o blog original que aparecem em outros blogs.

Embora eficazes, esses serviços de pesquisa exigem a dedi-
cação de algum tempo para acompanhá-los. Se é importante
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comprassem para ele um Sony PlayS-
tationPortable (PSP) para o Natal. Mas, os internautas foram
rápidos e perceberam que o nome de domínio era registrado
pela empresa de marketing, Zipatoni. Isto resultou em pe-
sadas críticas generalizadas da comunidade de jogadores e a
"brincadeira" foi altamente criticada na imprensa como sendo
contraproducente para a Sony.

OLHA QUEM ESTÁ FALANDO

A partir do momento em que você começa a blogar, precisa con-
siderar sobre como irá monitorar as conversas do seu público e
observar o que estão dizendo sobre sua empresa e sua marca,
caso ainda não esteja fazendo isso. O seguinte exemplo ilustra
a importância de acompanhar esses diálogos on-line e como se
deve estar pronto para reagir quando surgirem problemas.

Em junho de 2005, o jornal SydneyMorningHerald (SMH) re-
cebeu um release da Bang Comunicações anunciando uma novj-
dade, o quinto sabor de Tic Tac, maracujá com hortela. O jornal
chamou a agência de RP para obter algumas respostas:

SMH: No seu comunicado de imprensa você descreve o Tic Tac como
algo que se deve ter em todas as ocasiões. Quais calamidades poderiam
acontecer a alguém azarado o suficiente para ser pego sem eles?
Bang: hum... eles não teriam nada para mastigar.
SMH: Você disse que o "Tic Tac sabor maracujá com hortela irá en-
trar para a série de sabores existentes que são um ícone".
Bang: Uh-huh.
SMH: De que diabos você está falando?
Bang: Sim, bem, este comunicado de imprensa... não fui eu quem
realmente escreveu. Este foi a Rachel.



para o seu negócio monitorar conversas que estão aconte-
cendo sobre a sua marca, mas você não é capaz de dedicar
recursos para tal, empresas como a Cymfony ou Intelliseek
especializaram-se no acompanhamento na mídia de elemen-
tos gerados pelos consumidores. Elas fornecem uma gama de'
clipping para analisar os pareceres do consumidor, incluindo
a satisfação dos clientes, medição da RP, gerenciamento da
reputação e outros dados.

PÚBLICO INTERNO
Blogs corporativos não estão limitados ao público externo; eles
também podem ser utilizados para se comunicar internamen-
te, facilitando a colaboração entre os diferentes grupos de in-
teresse e equipes de projetos. Enquanto algumas organizações
ficam paranóicas sobre o que seu pessoal poderá fazer com tal
instrumento, eles podem não perceber que os seus emprega-
dos já estão se comunicando tanto interna como externamen-
te através de e-mail e mensagens instantâneas e provavelmente
também participam de redes sociais, construindo o seu per-
fil de contatos de trabalho na rede no Linkedln ou checando o
seu perfil no Facebook.

Blogs dão estrutura à comunicação empresarial, criando
eficiência e impondo controle enquanto nutrem ricas con-
versas entre os usuários. Como o Facebook e outros servi-
ços de relações sociais em rede, os blogs permitem aos usuá-

bém fornecem uma plataforma de gestão da comunicação que
é mais'fácil de gerir do que e-mails ou discussões em grupo.
O e-mail é cheio de ineficiências; seu conteúdo é estruturado,
mas muitas vezes de difícil pesquisa ou recuperação. O Bu-
tler Group, líder europeu em consultoria de pesquisa em TI,
argumentou, em um relatório intitulado Pesquisa e recupera-
ção corporativas, que muitas organizações estão gastando até
mais de 10% de seus custos totais com funcionários porque
o pessoal simplesmente não consegue encontrar as informa-
ções necessárias para fazer seu trabalho. O relatório vai além
e diz que buscas ineficazes e estratégias para descobertas di-
ficultam a competitividade das empresas, as prejudicam na
prestação de serviços, e as põem em risco (fonte: Empresa Pes-
quisa e Recuperação, Butler Group, Outubro de 2006). Atra-
vés da codificação, os blogs permitem que conteúdos sejam
facilmente categorizados e recuperados, enquanto fornecem
capacidade de pesquisa em vários blogs através de critérios
definidos de pesquisa.

O principal problema com o e-mail é que empregados não fi-
carão na empresa para sempre e, quando esses se vão, vai tam-
bém o seu endereço de e-mail. Conversas através de blogs, por
outro lado, podem ser obtidas e informações são acumuladas
ao longo do tempo. Enquanto os blogs não podem substituir
inteiramente o e-mail, eles certamente têm urn papel na cap-
tura de conversas entre as diferentes equipes de projetos ou



SISTEMAS DE EDIÇÃO

A publicação de sistemas de weblog
pode ser baseada em hospedagem,
instalada ou integrada. Serviços de
hospedagem são operados pelo de-
senvolvedor e não requerem nenhuma
instalação, apesar dos sistemas ins-
taláveis fornecerem um pacote de ar-
quivos que pode ser instalado em um
servidor de web utilizando um cliente
FTP (File TransferProtocol), Sistemas in-
tegrados referem-se a sistemas de ge-
renciamento de conteúdo, que incluem
a funcionalidade do weblog,

Hospedados
A maioria dos serviços hospedados são
desenvolvidos para os blogueiros e são
populares porque são fáceis de configu-
rar e implantar. Muitas empresas que
não têm acesso fácil a serviços de TI ou têm rígidas políticas de
segurança de rede corporativa preferem usar serviços hospe-
dados. Cada vez mais empresas de comunicação estão usando
serviços hospedados de weblog, porque eles podem ser acessa-
dos pelos jornalistas da área, que conseguem postar entradas
em qualquer dispositivo acessível pela web sem passar pela
intranet corporativa ou rede privada virtual (VPN).

Entre os sistemas populares de publicações hospedadas
utilizados pelas empresas, estão o Blogging Systems (muito
popular no setor imobiliário), o WordPress.com (não deve ser
confundida com WordPress.org, que é um sistema de instalá-
veis) e o TypePad. Muitas grandes organizações e companhias
de mídia, incluindo a ABC, MSNBC, CBC, a BBC e a Sky News,
usam TypePad, que é o maior serviço de bloggingpago, O Type-
pad também é popular com editores de jornais e é usado pelo
USA Today e pelo Orlando Sentinel, entre outros.

Instaláveis
Sistemas de publicação instaláveis proporcionam um maior
controle e opções de personalização e integração. Os requisi-
tos dos sistemas variam de acordo com os sistemas de publi-
cação, mas a maioria é construída de graça, utilizando esque-
mas de programação Open Source Web, incluindo PHP, Perl,
Python e Ruby on Rails. A maioria dos sistemas instaláveis uti-
liza recursos de gestão de dados gratuitos, como MySQL, Pos-
tgreSQL e SQLite. Portanto, é necessário pouco ou nenhum in-
vestimento financeiro para implementar esses sistemas nos
servidores de web existentes.

Mais de 20 sistemas instaláveis estão disponíveis, tanto
com licenças livres quanto comerciais. Apesar da ampla dis-

Criar um blogue e
3 passos simples:

Criar uma conta

O que é um bloque

ponibilidade de sistemas instaláveis, alguns se distinguem en-
tre sistemas de publicação pessoal e empresarial. No entanto,
dois sistemas surgiram como líderes no espaço empresarial:
Movable Type e WordPress.

Desenvolvido pela Six Apart, o Movable Type foi um dos
primeiros sistemas disponíveis para publicação weblog, com a
versão 1.0 lançada em 2001. O Movable Type era gratuito até o
lançamento da versão 3.0 em 2004, quando a empresa adotou
a licença comercial. Enquanto a Six Apart continuou lançando
licenças gratuitas para bloggers pessoais, as licenças gratuitas
restringiram o número de weblogs que poderiam ser criados.

A decisão da Six Apart de mudar para uma licença comer-
cial deflagrou tumulto entre os fiéis bloggers do Movable Type,
muitos dos quais haviam apresentado apoio inicial ao desen-
volvimento de produtos através de donativos. A decisão de co-
brar por licenças afetou a Six Apart, e muitos usuários migra-
ram seus blogs para WordPress (WordPress utiliza um código
GPL livre e aberto de licenças). O WordPress capitalizou no erro
da Six Apart facilitando um caminho de migração da Movable-
Type para ela mesma. Além disso, a fácil migração foi assistida
pelos procedimentos de instalação do WordPress, que foi bem
mais fácil do que instalar a MovableType.

A Movable Type rapidamente percebeu seu erro e a versão
3.2 restaurou a capacidade de criar um número ilimitado de we-
blogs em todos os níveis de licenciamento. Apesar de uma livre
e ilimitada licença weblog, blogueiros continuaram a criticar o
tipo de licença comercial da Movable Type e, em junho, a Six
Apart relançou movabletype.org, com o objetivo de desenvol-
ver uma versão Open Source, lançada no final de 2007.

_Além da plataforma padrão da Movable Type, a Six Apart
também oferece uma plataforma empresarial: Movable Type
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Enterprise Solution (MTES, Solução Empresarial da Movable
Type). Desenvolvido tendo em mente a classe empresarial e os
ambientes de TI, ela inclui suporte a diretórios LDAP (para co-
nexão com servidores de diretório LDAP compliant) e oferece
suporte para o Microsoft SQL Server e bancos de dados Ora-
cle. Muitas organizações utilizam MTES, incluindo a Adobe, a
CXReilly, a American Express e a Boeing, para citar algumas.

O WordPress também oferece uma plataforma empresarial,
mas não foi originalmente desenvolvido com enfoque para em-
presas, já que a norma de sistema WordPress é limitado a uma
instalação weblog. No entanto, o WordPress MU (multi usuário)
foi posteriormente desenvolvido como uma bifurcação do códi-
go base WordPress, permitindo a criação de vários blogs por ins-
talação. Essa versão tornou-se uma plataforma de publicação
weblog popular em muitas empresas e organizações de mídia,
incluindo a Xerox, CNN e o jornal francês Lê Monde.

Enquanto a Movable Type e o WordPress oferecem suas pró-
prias abordagens para publicações como weblog, não é possível
escolher uma das duas para conceder o prêmio de melhor pla-
taforma, uma vez que o julgamento seria altamente subjetivo
e dependeria das necessidades de negócios de cada organiza-*
cão. Embora o WordPress já oferecesse vários benefícios funcio-
nais antes da Movable Type, incluindo a facilidade de instala-
ção, modelo de edição e usabilidade, essa lacuna foi em grande
parte fechada com o lançamento da Movable Type v4. No en-
tanto, convém lembrar que a MTES permite uma integração
"de prateleira" com serviços de diretório LDAP e servidores de
dados Oracle/SQL.

Também é importante considerar os tipos de licenças da
Movable Type (comercial) versus WordPress (livre). Enquan-
to licenças gratuitas podem interessar a muitos, elas geral-
mente não oferecem suporte técnico direto, confiando assim
em diferentes níveis de suporte da comunidade on-line atra-
vés de fóruns e grupos de discussão. A Movable Type ofere-
ce suporte técnico direto, que é freqüentemente um requisito
para as organizações onde os blogs servem como sistemas de
informações críticas de negócio.

integrados
A classificação integrado refere-se a sistemas de blogging
não-autônomos que estão integrados como parte de uni siste-
ma de gestão empresarial. Muitos desenvolvedores de sistemas
estão começando a incorporar suporte para weblog, publican-
do junto com outras funcionalidades computacionais sociais,
incluindo wikis, codificação e perfis de usuários. Integrar blogs
ern uma plataforma de gestão empresarial permite que infor-
mações sejam universalmente pesquisadas e recuperadas em
um repositório de informações globais da empresa.

A IBM oferece a capacidade de publicação weblog através do
Lotus Connections, um módulo de comunidade social para o

sistema de gestão da Lotus Information. O Connections in-
clui tagging, comunidades, perfis e administração de tarefas,
permitindo integração estreita à plataforma de gestão de in-
formações da Lotus. A Microsoft oferece publicações weblog
junto com wikis e perfis como parte de seu conteúdo da plata-
forma de gestão Sharepoint, que por sua vez integra-se com o
Business Data Catalog do SharePoint.

O provedor da infra-estrutura de software BEA oferece um
portfolio sólido de empresas de computação social nas páginas
AquaLogic, Pathways e Ensemble, que deram acesso de negócios
aos blogs, wikis, tagging, nuvens de tag (N.T. lista hierarquizada
visualmente — é uma forma de apresentar os itens de conteú-
do de urn website) e um quadro para a construção de aplicações
mashup (N.T. combinação de conteúdos de múltiplas fontes da
web com integração web).

A Oracle oferece publicações weblog e outras capacidades co-
laborativas sociais de computação através de seu portal Web-
Center. Construído como uma extensão middleware à platafor-
ma Oracle, esse portal permite integração estreita com outras
aplicações da mesma Oracle.

Vários outros sistemas de gerenciamento de conteúdo que
são construídos para editoras de jornais integram ou plane-
jam integrar weblogs, incluindo Pongrass, Terá, Atex e Pro-
tecMedia. A Atex fornece atualmente apoio ao blogging atra-
vés do Hermes, um sistema de gerenciamento de conteúdo. O
workflow editorial do Hermes utiliza um "pacote de história"
formatado como um recipiente para todas as imagens, arti-
gos de referência, fontes e outros materiais relacionados com
a história de um indivíduo.

Esses pacotes, que servem como um contêiner comum para
todos os canais de publicação on-line e off-line, também podem
ser usados como fontes de informação para a autoria de posts,
permitindo a descoberta da mídia relativa em outros pacotes
de histórias com um motor de busca comum. O suporte do
blogging no Atex também inclui base de permissão ao acesso
aos blogs, restringindo tanto autoria quanto leitura de blogs
individuais através de um quadro de autenticação. Os outros
fornecedores têrn a intenção de apoiar blogs no futuro.

ESCOLHENDO O SISTEMA
DE PUBLICAÇÃO CERTO
A chave para encontrar o sistema de publicação é testar antes
de comprar. Quase todos os sistemas hospedados e instalados
oferecem licenças livres ou para testes. Você deve entender
como a sua organização vai usar os blogs e então avaliar os re-
cursos e funcionalidades dos diferentes sistemas. Uma vez que
você comece a usar blogs, migrar entradas e modelos entre os
sistemas geralmente não é fácil. Assim, você deve tomar uma
decisão consciente em relação à escolha do sistema certo para
a sua organização, antes de ter início o blogging.
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Se você está atingindo tanto o público interno quanto o ex-
terno, pode ser que seja apropriado ficar com dois sistemas se-
parados de blog. Você pode usar um sistema de blog integral
como parte de uma administração empresarial para blogs in-
ternos, permitindo buscas por todas as fontes de informações
da empresa. Mas você provavelmente vai querer manter fora
do seu firewall corporativo o sistema instalável ou hospedado
de blog que atenderá a seu público externo.

RESUMO

Os blogs estão modificando a forma com a qual nos comuni-
camos. As comunidades sociais geraram um público diferen-
te e as empresas necessitam se adaptar ao modo com que elas
conversam com seus consumidores para se integrar a esse
novo nicho de consumidores sociais. Apesar das empresas de-
verem adotar o blogging dentro de sua estrutura, elas devem
fazê-lo por conta própria e não como uma reação "sem pen-
sar" em direção ao mercado ou por pressão da concorrência.
Blogs criam uma identidade para urna organização e ela deve
falar com seu público com sinceridade, não apenas corno um
linguajar funcional da comunicação corporativa.

Apesar de o número de blogs criados todos os dias estar cres-
cendo vertiginosamente, também cresce o número de blogs que
são abandonados. Os bloggers são rápidos para iniciar uma con-
versa e igualmente rápidos para perder o entusiasmo. Blogs não
atingem o sucesso da noite para o dia; ao crescer, um blog ne-
cessita de um mínimo de seis a nove meses para se estabelecer,
e ao menos um ano para usufruir de benefícios diretos razoá-
veis. A chave para um blog ter sucesso é a perseverança. Come-
ce um blog e a sua audiência vai chegar. Talvez. Aguarde.

É também importante monitorar a efetividade do seu blog,
o que se faz facilmente através das numerosas possibilidades
de sistemas de busca e os mecanismos de classificação que
eles proporcionam. Monitorar o que outros bloggers estão di-
zendo sobre o seu blog é particularmente útil para editores e
organizações de mídia, que precisam entender o perfil de sua
audiência e o que ela anda dizendo.

O imediatismo, a flexibilidade e a autenticidade dos blogs
os fazem um meio perfeito para engajar o consumidor social
de hoje. Sua organização necessita entrar no mundo da blogos-
fera quando estiver pronta para tal. A partir do momento em
que seu pessoal estiver blogando, monitore o que eles fazem e
buscam para os casos de blogorrhea. Enquanto o blogging pode
ser efetivo, pode também ser destrutivo. Você só precisa ficar
de olho nos blogaholics e ter certeza de que eles não vão passar
a se esquecer de seus trabalhos.
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Text Box
Fonte: Tecnologia Gráfica, a. 12, n. 61, p. 46-53, 2008.




