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Li o artigo de Paul Boutin (Kill Your Blog), na última edição da revista "Wired", não apenas 
como profissional da área, mas como blogueira provocada: matar meu blog? Por quê? É cool? 
Tendência? Onde eu me perdi? Pois ele me convenceu Ele diz que os blogs perderam o 
encanto. O que fez com que explodissem, em meados de 2004, já não exerce fascínio. 
Naquela época, ao fazer uma busca no Google, um blogueiro desconhecido surgiria em 
primeiro lugar, antes da mídia. Agora, wikipedia e blogs corporativos, feitos por pessoas pagas 
para escrever, estão no topo. Blogs estão se profissionalizando, vitimados por marketeiros, 
tornando-se ferramentas-chave para a comunicação das marcas com seus públicos.  
 
Assim, blogueiros veteranos largaram desta vida. Passaram a escrever em grupos fechados de 
e-mail para falar de algo mais profundo ou complexo, e utilizar o Twitter para semear idéias de 
140 caracteres. Facebook e Orkut servem de apoio, por meio de seus grupos e comunidades, 
Flickr e YouTube para expressões visuais. Tais recursos podem ser adicionados a blogs hoje e, 
segundo Boutin, isso desvirtua a ferramenta de sua função inicial: permitir que até leigos no 
mundo digital conseguissem escrever em um espaço simples com interface amigável.  
 
Refletindo sobre isso e o fato de as redes sociais estarem em voga, minha conclusão é velha: 
vivemos tempos de mudanças extremamente rápidas. Nada novo. Mas mesmo sabendo disso, 
vemos estas mudanças com olhos lentos e viciados em outras percepções. Sendo mais clara: 
blogs surgiram com pessoas assumindo o poder da voz, de opinar, dar furos, compartilhar 
idéias. Errados os que pensaram que isso pararia por aí.  
 
Se sua explosão como veículo de comunicação foi grande, natural que se tornassem alvo de 
marcas, planejadores e mídias. E com isso, seu conteúdo passa a ser parcialmente controlado 
por quem está pagando. Logo, a função inicial do blogueiro é desvirtuada, e ele busca refúgio 
para seus anseios em outros "veículos", que por sua vez, já estão se tornando alvo também. É 
cíclico. Aqueles blogs que conhecemos há anos podem merecer morrer, se assim o público 
pedir: se pararem de ler, de comentar, de alimentar esta ferramenta. Mas eles são uma nova 
linha nos planos de mídia, não? Se transformaram.  
 
E se não ficarmos atentos a este tipo de mudança de função e de formato, continuaremos 
escrevendo sobre mortes e nascimentos de ferramentas como se elas fossem meramente os 
fins encontrados para expressão, e não meios de geração de conteúdo que se modificam 
conforme a conversa gerada muda, de acordo com a evolução da interação. Marshal McLuhan 
falava dos meios de comunicação como extensões do homem. Hoje, vivemos a maior prova 
disso. Homens se expressando cada vez mais rapidamente através de meios que mal temos 
tempo de conhecer. E nos incomoda não termos políticas de atuação e de remuneração claras.  
 
Pergunto: qual será o futuro próximo do Twitter, que tem sido aclamado como substituto aos 
blogs? Como trabalhar uma marca, por minuto, neste ambiente? O exercício deve ser feito a 
partir da compreensão da necessidade que gerou a ferramenta e de como ela tem sido vista 
por aqueles que comunicam marcas nós. Não somos predadores das tecnologias, e sim 
aproveitadores de oportunidades, no bom sentido.  
 
Ainda acredito que nada se cria, tudo se transforma. Bem-aventurado o que conseguir 
antecipar esta transformação; ou, pelo menos, acompanhá-la à altura de sua agilidade. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 dez. 2008, Empresas & Negócios, p. C5. 


