
Brasil lê mais blogs que resto do mundo  
Bruno Romani 
 
Eleições ajudaram a alavancar a audiência das páginas brasileiras; aumento ocorreu nas cinco 
regiões do país 
 
Em outubro de 2010, mais de 2 bilhões de páginas foram vistas; recorde de internautas foi em 
novembro 
 
Enquanto fora do Brasil os blogs dão sinais de estarem ficando sem fôlego, entre os brasileiros 
a ferramenta goza de popularidade. 
 
Segundo a comScore, 71% dos internautas brasileiros acessaram blogs em 2010. A média 
mundial é de 50%. O número brasileiro é maior do que o dos sete países latino-americanos 
(incluindo México e Argentina) aos quais ele foi comparado. 
 
O Brasil também teve média superior à da América do Norte, à da Europa e à da Ásia. O 
estudo também aponta que, entre 2009 e 2010, os blogs não tiveram crescimento mundial – 
mantendo a média de 50%. 
 
Os blogs apresentaram popularidade mesmo com o aumento da presença dos brasileiros em 
redes sociais, um dos fatores apontados como responsáveis pelo declínio da ferramenta. A 
porcentagem de internautas do país em redes sociais foi de 85,3% -um aumento de cerca de 
10% em relação a 2009. 
 
A média global de pessoas em redes sociais foi de 70%. 
 
Uma das causas para a popularidade dos blogs no Brasil em 2010, aponta o estudo, foram as 
eleições. 
 
Os meses de outubro e novembro tiveram o recorde de internautas (39,3 milhões, em 
novembro) e de páginas visitadas (2,25 bilhões, em outubro). 
 
Em todas as regiões do Brasil, o número de internautas que visitaram blogs cresceu nesse 
período. No Nordeste, a porcentagem pulou de 72,8%, em julho de 2010, para 77% em 
novembro. O Centro-Oeste foi de 70,7% para 74,3%. 
 
O Norte, o Sudeste e o Sul registraram crescimento de cerca de três pontos percentuais.  
 
TRUQUES PARA MELHORAR SEU BLOG 
 
AUDIÊNCIA 
 
Com o blog criado em pt-br.wordpress.com, você poderá ver estatísticas de acesso do seu site 
na função Site Stats, na aba Painel localizada na área administrativa do blog. 
 
Também é possível usar o Google Analytics (analytics.google.com). Ao cadastrar seu site no 
serviço, você receberá um código que deverá ser inserido no tema do blog. Alguns modelos de 
tema já trazem o espaço para inserir o código do Analytics em seu menu de opções. 
 
ANÚNCIOS 
 
Já pensou em ganhar uma graninha com o site? Algumas ferramentas permitem incluir 
anúncios no seu blog. 
 
Uma delas é o Google AdSense (adsense.google.com). No site do serviço, você precisa montar 
seus anúncios e, ao fazer isso, receberá um código para inserir no blog. 
 



Não se esqueça de ler as regras do serviço, já que o Google tem regras rígidas em relação aos 
anúncios. 
 
Outras regras para ficar atento são as do serviço no qual seu site está hospedado. 
 
PLUGIN 
 
Instalar plugins no blog ajudam a dar ares mais profissionais a ele. O oQey Gallery 
(oqeysites.com), por exemplo, permite criar galerias de foto e inseri-las nas postagens. Já o 
Share and Follow (bit.ly/safplugin) adiciona botões aos posts para que eles possam ser 
compartilhados em redes sociais de maneira mais rápida. O Quick Adsense (bit.ly/qaplugin) 
ajuda a colocar anúncios no seu blog. 
 
Para instalá-los, vá a área de Plugins no painel de administração do seu blog. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 2 mar. 2011, Tec, p. F5. 


