
Comunidades em Sites como o Orkut, MySpace, Facebook, blogs e o YouTube
foram responsáveis pelo stort da inovação que os anunciantes precisam. Isso porque os
usuários de redes sociais têm maior probabilidade de acessar um site ou adquirir um

produto por recomendação de outros usuários.

Com a chegada da Web 2.0, foram criados vários serviços gratuitos de blogs, entre eles
o Blogspot e o WordPress, popularizando rapidamente esse formato de mídia. Dados do
Ibope mostram que 11,6 milhões de brasileiros acessaram blogs em 2008, um crescimento
de 22,1% em relação a 2007. Isso decorre da utilização dos blogs como fonte de pesquisa
e informação, principalmente pelo seu conteúdo específico.

O Adsense, do Google, abriu espaço para veiculação de anúncios e uma conseqüente

remuneração dos blogs. É verdade que o tráfego é menor do que nos portais, mas
os blogs têm provado ser uma importante alternativa para os anunciantes pela sua
capacidade de segmentação cie público.

Um exemplo disso foi o acordo da Realmedia Latin America, especializada em
tecnologia para marketing on-line, com o Gizmodo Brasil, o segundo blog mais
influente do mundo para a comercialização de anúncios nas páginas do site, conforme
o ranking Technorati. O blog também será integrado à rede da Realmedia-MediaSpace-
que reúne mais de 450 sites e portais divididos em 30 categorias. O intuito é oferecer
aos anunciantes canais de mídia em sites verticais diferenciados e com um público
altamente Qualificado.

O Gizmodo, considerado um dos 50 blogs mais influentes do país, conforme a revista
Época, já conta com cerca de 1,5 milhões de pageviews e 250 mil visitantes únicos que
formam uma grande base de usuários apaixonados por novidades do mundo da tecnologia.

Os blogs, assim como os sites de comunidades virtuais, mudaram a maneira dos
consumidores posicionarem-se perante as marcas, bem como o processo de decisão
de compra. Para manterem-se relevantes na decisão dos consumidores, os varejistas
precisam achar uma forma de incorporar a mídia social, como redes sociais e blogs, em
suas estratégias de marketing.
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