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Diários sobre
vida pessoal ou
veículos para
expressar
indignação com
empresas, os
blogs ganharam
respeito pelos
efeitos que
podem causar,
Mas o que eles
vendem mesmo
são os próprios
blogueiros
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chamam a atenção para
si mesmos ao se
exporem na web.
Pesquisa do Ibope
Níelsen Online
divulgada cm janeiro
aponta: 11,6 milhões de
internautas brasileiros
navegam por blogs.

Essa vitrine sem
fronteiras é exigente,
qualquer deslize
melindra o leitor e
condena o autor. Mas
mesmo sendo uma

. atividade arriscada e
ainda mau pagadora,
blogar pode compensar
quando um dos leitores
se tornar seu próximo
empregador. Ou cliente.

A estratégia
compensou para
Alexandre Inagaki,

que passou de caixa
de banco a

executivo do mundo virtual em
sete anos. Mesmo sem aparecer
em revistas de fofoca ou na
novela das oito, se tornou uma
pequena celebridade. Atual
sócio e diretor de conteúdo
da Pólvora Comunicação,
Inagaki criou o blog "Pensar
Enlouquece, Pense Nisso".

Antes disso, ele publicava
textos em sites de terceiros.
Em 2002, quando os blogs
apareceram no Brasil, veio a
idéia de criar um, para onde
arrastou três mil leitores que
já o acompanhavam. Foi o

com o tempo ganhou
contornos sérios. Com textos
que abordam vários assuntos
escritos segundo a ótica de
Inagaki, "Pensar Enlouquece"
atrai em média diariamente
cinco mil visitantes. São
pessoas acostumadas a passar
no blog só para saber a opinião
do autor. Eles comentam,
debatem em cima dos
comentários alheios e aí é
criada a comunidade em torno
daquela página.

Por ser um dos primeiros
blogs a entrar na lista de

Milhões de usuários criam seus blogs e
esperam ser lidos. O Technorati aponta 133
milhões de diários virtuais indexados em seu
banco de dados. Mas as estimativas indicam
1 bilhão de páginas do tipo em todo o mundo

primeiro degrau da escada
da fama.

Até então, nada de dinheiro
na conta. Inagaki conciliava
trabalho, site e estudos.
Seis horas por dia em uma
agência bancária, onde foi
operador de caixa; mais quatro
nas aulas de jornalismo da
Faculdade Cásper Libero, em
São Paulo. O tempo livre era
para o blog.

Visto como uma válvula de
escape pelo criador, a criatura

favoritos dos internautas
brasileiros, o de Inagaki se
tornou referência para os

: demais. De lá para cá, foi
indicado quatro vezes (2003,
2004, 2005 e 2008) ao prêmio
iBest de melhores blogs do País,
entre vários outros prêmios.

Inagaki não está só na
calçada da fama virtual. Ao seu
lado, estão astros como
Rodrigo Fernandes, do blog
humorístico "Jacaré
Banguela", Antônio Tabet, do
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"Kibeloco", ou Carlos Merigo,
do //Brainstorm#9", que
aborda o mercado publicitário.
Todos os quatro aparecem
entre os dez blogs brasileiros
mais linkados por outros na
lista da consultoria Technorati.

Estrelas dos bits e bytes,
os blogueiros acima podem
tirar o sustento apenas com a
receita dos anúncios. Com o
surgimento dos profissionais
dos blogs, as empresas
estão interessadas em associar
suas marcas a esse tipo de
veículo e enchem o bolso
de seus autores.

Mas Inagaki, assim como a
maioria dos blogueiros
brasileiros, não ganha um
centavo com seus posts. No caso
dele, não por falta de propostas.
Foi uma escolha pessoal. No
início, o retorno veio com os
pedidos para escrever em
algumas publicações.

"Estou aqui"
Um blog pode mudar a

vida de qualquer pessoa, até
mesmo de uma garota de
programa. Raquel Pacheco,
conhecida como Bruna
Surfistinha, era uma jovem de
classe média alta que se
prostituía e decidiu em
2005 narrar seus programas
em um diário virtual.

Os internautas fizeram de
Raquel um fenômeno. O blog
da Surfistinha obteve média
diária de 15 mil visitas e, no
auge, chegou a ter cem mil

acessos em 24 horas. Raquel
apareceu em revistas, jornais,
programas vespertinos da
televisão e até no "The New
York Times".

A ex-garota de programa,
aproveitou a exposição e
lançou o livro "O Doce
Veneno do Escorpião". Sucesso
de público, chegou ao topo dos
mais vendidos em 2005 e
passou das 250 mil cópias.
Cruzou fronteiras e foi parar
em Portugal e na Espanha. O
cinema é o próximo passo: o
Ministério da Cultura decidiu
apoiar um filme sobre a
história e deu uma verba de
R$ 4 milhões.

Raquel/Bruna é uma
exceção. Em geral, os astros
blogueiros não têm carreiras
tão meteóricas. Inagaki
construiu lentamente uma
rede de contatos na internet
até aparecerem oportunidades.
Geralmente elas partem dos
próprios leitores. Em 2006, o
diretor da agência de
criação Light chamou
Inagaki para conversar.
Leitor antigo, o
executivo convocou o
blogueiro para cuidar
de campanhas
relacionadas às
novas mídias. Mais
um degrau acima.

Em muitos casos/ o
blog é uma estratégia
criada simplesmente
para aparecer. Fal
Azevedo sonha em
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forma independente. Vendeu
cem cópias.

Quatro anos mais tarde,
conheceu a blogosíera e abriu
seu próprio diário virtual.
No blog, narra contos em
linguagem coloquial de no
máximo dez linhas - daí o
nome "Drops da Fal", pequenas
pílulas lidas por mil pessoas
diariamente. Em 2005, saiu
seu segundo livro,
"O Nome da Cousa", com
propaganda restrita ao blog. Já
vendeu mais que o primeiro.

No ano passado, uma leitora
especial chamou Fal para
escrever um livro. Era Anna
Buarque, da Editora Rocco,
e Fal publicou "Minúsculos
Assassinatos e Alguns Copos de
Leite", um romance. A primeira
tiragem esgotou. Colunista e
palestrante, Fal ganha a vida
como tradutora porque o ofício
de escritora ainda não lhe da o
suficiente para se sustentar. Fal
está no meio da escada.

Mais próximo do topo está
Didi Ferreira, que com mais
duas amigas - Polly e Lele -
escrevem o "Te Dou um
Dado?", blog de 80 mil cliques
por mês. Eles ganham dos
anunciantes, o portal Vírgula
paga para tê-los em sua lista e,
além disso, aparecem convites
de empregos fora da internet.
Didi apresenta o "Gay Show",
programa para o público
homossexual no site da MTV.
E, neste mês, estreou na
emissora jovem o programa

"Furo MTV", no qual Didi vai
a festas e faz as vezes de
Amaury Jr. Gay. Ele sobe cada
degrau com a ajuda do blog.

Inagaki também não quer
parar. No meio de 2008, Mario
Soma, um dos sócios da
assessoria de comunicação
RMA, o convidou, junto com
outros blogueiros, para criar a
Pólvora Comunicação, que

ensina como criar campanhas
voltadas para o público de blogs
e redes sociais. Em sete meses
de atuação, a Pólvora faturou
mais de R$ l milhão. Em 2009
ele pretende dobrar
o número.

A Pólvora tem 20
funcionários, entre eles os
outros blogueiros sócios de
Inagaki: Edney Souza, criador
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do "Interney" e primeiro
colocado entre os brasileiros
na lista do Technorati, e
Gustavo Jreige, do "Outros
Olhos". E há também gente
de todas as áreas: jornalistas,
publicitários, biólogos,
veterinários. Todos são
usuários ferrenhos de mídias
sociais. Inagaki, além de sócio,
responde pela criação e pelo
conteúdo. Assina feeds de 300
blogs e fica dez horas por dia
on-line via desktop, laptop ou
smartphone - tudo para ficar
informado sobre possíveis
tendências. Com tanta coisa
para fazer, Inagaki consegue
colocar um ou dois posts
novos no "Pensar
Enlouquece" por mês. Blogar
ainda é seu hobby preferido.

Loteria
Inagaki acha que blogs são

formigas com megafone.
Um post pode destruir uma
marca ou criar um novo hit,
como a "Dança do Quadrado'7

divulgada no "Kibeloco".
O público sabe disso e
milhões de usuários criam
seus blogs esperando ser
lidos. No estudo "State of
Blogosphere", realizado em
2008, o Technorati apontou
133 milhões de diários
virtuais indexados em seu
banco de dados. Estimativas
sugerem a existência de um
bilhão de páginas, a maioria
deles inativo.

Manoel, do "BlogBlogs":
blogosfera brasileira tem
5 milhões de páginas

No Brasil, o BlogBlogs -
um Technorati nacional - tem
200 mil blogs cadastrados.
Manoel Netto, gerente da
empresa, estima que existam
no País cerca de cinco milhões
de blogs, sendo que dois
milhões devem estar ativos.
Entre os temas, humor sai em
primeiro lugar, seguido por
tecnologia, literatura e vida

pessoal. A maioria é tocada
por uma pessoa só.

Todos esses são leitores de
outros blogs e procuram
conselhos dos mais
experientes para chegar ao
sucesso. E por essa razão que
o "Interney", em que Edney
Souza dá dicas para ter
sucesso com blogs, é o blog
mais lido do Brasil.

Inagaki recebe pedidos
de iniciantes para colocar
banners no "Pensar
Enlouquece", todos querendo
montar seu próprio
megafone. Mas gritar não
adianta muito se o que é dito
vale pouco. E preciso oferecer
conteúdo muito diferente de
revistas e portais da web. É
preciso escrever sobre um
tema bem específico ou ter
discussões bem
fundamentadas. Para Inagaki,
o importante é escrever com
paixão. Para Didi, é melhor
não copiar ninguém e criar
um estilo próprio. Assim se
chega no topo da escada.
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