
De olho no seu blog
Como páginas pessoais hospedadas na web chamam a atenção de
marcas renomadas e acabam se tornando lucro para os blogueiros
por Rodrigo Lara

Aprimeira referência do que
hoje conhecemos como
blog teria surgido em 1997,

quando o programador norte-
americano Jorn Barger criou uma
página pessoal na Internet e refe-
riu-se a ela como "weblog". O que
o programador não imaginava era
que seu diário, criado com o intuito
de relatar experiências do coti-
diano, daria início a uma tendência

que hoje reúne cerca de 133 milhões
de páginas nos mais diversos idio-
mas. O dado é da Technorati, que
monitora a blogosfera há sete anos.
Desde 1997, além da quantidade de
usuários, o perfil desses espaços
virtuais também mudou. No lugar
dos "diários", entram blogs volta-
dos à informação. Também surgem
cada vez mais casos de blogueiros
sendo remunerados para manter

páginas corporativas ou participar
de ações de marketing.

O conceito de blog, amplamente
difundido, está totalmente ligado
à praticidade, o que permite que
qualquer pessoa tenha o seu. A faci-
lidade de criação e gerenciamento
de uma página como essa atrai cada
vez mais pessoas, que enxergam
nelas uma maneira de expor suas
idéias, relatar e debater fatos com os
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seus leitores, já que elas permitem
essa interação por meio da seção de
comentários. E não falta audiência
para os blogs. Segundo a agência
de comunicação norte-americana
Universal McCann, 346 milhões de
pessoas, o que corresponde a 77%
dos usuários ativos da Internet,
visitam esses espaços.

Esse grande número de leitores
e de páginas acaba por chamar a
atenção de empresas, que passaram
a vê-las como uma forma de promo-
ver seus negócios e comunicar-se

sultora para a venda de produtos
Natura. "O espaço foi feito apenas
no anseio de expressar tudo que
eu estava aprendendo sobre bem-
estar com a Natura. Tinha vontade
de escrever, de me expressar, de
mostrar para as pessoas que todos
têm um poder de melhorar tudo ao
seu redor."

O sucesso da página de Luciana
entre os consultores da marca e
sua constante aparição entre os
primeiros resultados em mecanis-
mos de busca chamou a atenção da

Segundo a Technorati, referência
mundial em monitoramento de blogues,
existem hoje cerca de 133 milhões de
páginas nos mais diversos idiomas

diretamente com seus consumi-
dores. Para tal, elas apostam tanto
em blogs corporativos como em
parcerias com blogueiros que têm
em suas páginas algum conteúdo
relacionado à sua área de atuação
ou aos seus produtos. Cria-se assim
uma oportunidade para os donos
de blog transformarem seu hobby
em uma maneira de obter renda.

Profissional do bem-estar
Foi nesse contexto que a publi-

citária Luciana Soldi Bullara, hoje
responsável pela página sobre bem-
estar blogConsultoría, da Natura,
atraiu os olhares da empresa de cos-
méticos. Ela criou seu blog pessoal
no início de 2007. "Eu procurava
uma recolocação profissional na
época, principalmente no mercado
de Internet, onde comecei minha
carreira. Depois de alguns anos em
queda, o mercado dessa área tinha
voltado a reaquecer", diz.

Luciana conta que desenvolveu
sua página após se tornar uma con-

empresa, que decidiu convidá-la
para administrar um blog piloto da
marca. A experiência rendeu e se
transformou no blogConsultoria,
que possui pouco mais de um ano
e meio de vida. Ele traz dicas sobre
bem-estar e também funciona
como um canal de comunicação
entre a Natura e suas consultoras.

Gol de placa
Caso similar aconteceu com o jor-

nalista Rodrigo Barneschi. Movido
pela paixão a um time, ele decidiu
criar um blog, em 2003. "Queria
expor minhas idéias sobre futebol
e o Palmeiras."

Nesse tempo, a página acumulou
leitores e ganhou grande visibili-
dade. Hoje, ela possui uma média
de mil acessos diários. Rodrigo
salienta que sua meta não era cole-
cionar seguidores, e sim gerar um
debate qualificado sobre o time
para o qual torce.

No entanto, essa exposição
acabou por despertar o interesse
da Samsung, patrocinadora da
equipe. Para divulgar o lançamento
de um novo celular, a empresa apro-
veitou sua ligação com o Palmeiras
para convidar blogueiros que
escrevem sobre o time - a chamada
"Mídia Palestrina" - a participar de
uma ação de marketing. Para tal, os
convidados deveriam inserir, em
suas páginas, palavras escritas em
um formato típico de mensagens
trocadas por celular.

Uma das principais preocupações
de Rodrigo ao receber o contato da
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Samsung era, ao aceitar a proposta,
descaracterizar seu espaço.

"Conversei com pessoas interadas
da relação entre blogs e empresas.
Cheguei à resposta que me impor-
tava: a linha editorial e a liberdade
para escrever não seriam afeta-
das." O blogueiro, então, decidiu
participar da campanha e, em con-
trapartida, a empresa ofereceu um
teste do novo telefone, em primeira
mão, para ele e os demais partici-
pantes do projeto.

Mídias complementares
Gerente de marketing de rela-

cionamento da Samsung, Rodrigo
Moretz defende a utilização de
blogs e as demais mídias sociais
como uma forma de complementar
ações nessa área.

"Quando planejamos uma cam-
panha, não pensamos se vamos
investirem mídia tradicional ou Web
2.0. Buscamos sempre uma sintonia
fina. Temos a certeza de que não é
possível apostar em apenas uma."

Moretz salienta que os resulta-
dos de ações em um tipo de mídia
influem diretamente na outra. Para
as empresas, isso significa levar sua
mensagem para uma quantidade

muito grande de pessoas. A esco-
lha de buscar o apoio da "Mídia
Palestrina" para lançar o celular
deu-se pela relevância que os blo-
gueiros têm junto ao público-alvo
do produto. "Um tiro certeiro",
define o gerente. A ação também
envolveu a camisa do time: o logo-
tipo da Samsung remetia ao formato
das mensagens de celular.

"Foi uma escolha positiva, de
grande repercussão e mostrou
que, ao abrirmos um diálogo mais
próximo com os consumidores da
nossa marca e desenvolvermos par-

cerias eficientes, todas as partes
saem ganhando."

Quem compartilha da opinião de
Moretz é Wagner Martins, sócio
da Espalhe, agência de comunica-
ção voltada a ações inovadoras na
área de marketing. Ele avalia que a
Internet se tornou uma ferramenta
tão importante para as empresas a
ponto de ser impossível ignorá-la.

O publicitário salienta, contudo,
que o caminho não é se aventurar.
"É preciso ter conteúdo relevante,
que interesse a quem está do outro
lado. Também é necessário traduzir
uma comunicação que a princípio
foi pensada para funcionar em mão
única, nos meios tradicionais, e
fazer o seu conceito principal assu-
mir características de diálogo."

A parceria com blogueiros tam-
bém permite maior controle sobre
a exposição das empresas. Martins
sustenta que as empresas podem
ter nos blogs seu principal canal de
comunicação "com seus clientes,
parceiros e, principalmente, com
qualquer pessoa que esteja bus-
cando na web algo relacionado ao
seu negócio". Portanto, bloguei-
ros, fiquem espertos: as empresas
podem estar de olho no seu blog.
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