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Até bem pouco tempo atrás as blogueiras de moda, aquelas que começam um diário virtual 
informalmente, eram solenemente ignoradas pelas grifes. Ninguém queria saber delas, 
ninguém queria convidá-las para os desfiles, ninguém queria dar-lhes brindes. Mas os tempos 
mudaram. Agora, são paparicadas por estilistas, que passaram a fazer eventos especialmente 
para a turma. 
 
É um movimento novo no mercado, o do conteúdo customizado. O interessante é que as 
leitoras criam vínculo com os blogs. Trata-se de uma nova classe de formadoras de opinião 
avalia a diretora de marketing da Enjoy, Bianca Cerdeira, durante evento feito só para 
blogueiras, na última quinta-feira. 
 
Além do evento da Enjoy, as blogueiras compareceram, esta semana, a mais três lançamentos 
de coleção organizados para elas nas lojas Nag Nag e As Meninas, na quinta-feira, e na 
Basthianna, na terça. Cerca de 40 foram à Basthianna, em Ipanema, onde bebericaram 
prosecco, comeram brigadeiros, tiraram fotos, tuitaram e conversaram com a estilista, Juliana 
Marçal. O evento foi feito não apenas para, mas por elas. Julia Morales, do NossoArmario.com, 
prestou consultoria de comunicação digital, enquanto Thereza Chammas, do 
Fashionismo.com.br, trabalhou como promoter. 
 
Essa nova postura em relação às blogueiras é recente. Houve um boom observa Julia, 
jornalista e consultora de marketing digital, que recentemente deu palestras para assessores 
de imprensa para ensiná-los como lidar com essa mídia nada tradicional. 
 
O objetivo das marcas é fazer com que as blogueiras falem sobre seus produtos, uma vez que 
as leitoras são fiéis e, claro, interessadíssimas em moda. Algumas grifes optam por ir direto ao 
ponto, fazendo publicidade em blogs por meio de banners ou publiposts (elas escrevem sobre 
o produto mas recebem por isso). Toda blogueira de moda que se preze tem Blackberry pelo 
qual troca mensagens instantâneas, Facebook, Twitter e Tumblr, a rede social do momento. 
São chamadas agora de "VIB" (very important bloggers), e reclamam: 
 
Ainda têm marcas que acham que blog é coisa de menina desocupada, que basta dar qualquer 
coisa que vão falar do produto no blog. Não é assim. Tem que ter pauta, assunto, foto — avisa 
Carla Lemos, do Modices.uol.com.br. 
 
Por enquanto os eventos não têm variado muito mesmo. Comidinhas, bebidas, bate-papo com 
estilistas. A Schultz foi a mais criativa: a marca de sapatos de Alexandre Birman propôs a 
quatro blogueiras it girls que convidassem leitoras para uma venda especial em São Paulo, no 
início do mês. A blogueira Lelê Saddi, cujas leitoras compraram mais, vai assinar quatro 
sapatos para a grife. 
 
A importância que os blogs ganharam no mercado facilita a vida dessas meninas: 
 
Acho que só agora nossas mães conseguem entender o que fazemos da vida — brinca Nuta 
Vasconcellos, do blog GWSmag. 
 
Na próxima semana tem mais. Na quarta-feira, elas estarão reunidas numa das lojas da City 
Shoes, para outro lançamento.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 ago. 2010, Ela, p. 7. 


