
Mensagens de dois minutos 
Nova rede social, o Blaving permite 

compartilhamento de voz 

POR RENATA DE SALVI 

O
s significados de saudade e ciúme, as dificuldades de viver 

sozinho e o bom dia aos internautas. Assim como política, 

economia ou discussões sobre reality shows, assuntos come-

zinhos são compartilhados diariamente nas redes sociais. 

O que muda, em geral, é a forma de expressar os pensamentos. Além do 

Twitter, Facebook e Orkut, há alguns anos está no ar o portal brasileiro 

Gengibre, que consiste em manifestações faladas. Agora aportou por aqui 

em fevereiro o Blaving, que originado da expressão blablablá revela seu 

diferencial. É uma rede social de voz. 

Fabian de La Rua, C E O da PMovil, que desenvolve aplicações para celula-

res e foi criadora do novo site, explica que não conhecia o Gengibre que já 



tem a própria voz como forma de disseminar 

ideias na internet até lançar o Blaving. 

Para ele, além de ser diferente de outros si-

tes que estão na web, a nova rede social res-

gata algo mais genuíno. "A voz humana traz 

algo que nenhuma palavra escrita t raduz". 

Mesmo assim, entretanto, ele frisa diferenças 

fundamentais entre as duas redes sociais, que 

acabam tornando o Blaving mais atraente. Enquanto o 

Gengibre está apenas na web, o Blaving é acessado tam-

bém por meio dos celulares. Está disponível em aplicati-

vos para iPhone (iOS), Android e Blackberry. Para Java, 

a previsão é de que esteja à disposição em no máximo 

dois meses. "O futuro da comunicação está na palma das 

mãos. Estamos oferecendo o serviço para 600 milhões 

de celulares em todos os países da América Latina". Foi 

desenvolvido no ano passado e tornado disponível na 

AppStore em dezembro. 

Outra forma de postar está em desenvolvimento. Nela 

o usuário liga para um número de telefone 

e registra sua mensagem. Cinco mil usuários 

de diversos países estão cadastrados na ver-

são Beta. O objetivo, porém, é ambicioso. A 

PMovil quer atingir cinco milhões de pessoas 

em um ano. No início, vão divulgar o novo 

serviço por meio de outros produtos da em-

presa e pela imprensa, além de contar com a 

poderosa corrente colaborativa dos internau-

tas da própria rede. 

Com todo o serviço estruturado, a partir do 

segundo semestre deste ano a rede social es-

tará comercializando espaços publicitários. A 

ideia é vender três posições diferentes no site: 

na parte superior, inferior e central para ban-

ners com áudio. Caso o usuário clique, ouvirá 

a mensagem publicitária. De la Rua explica que se o ca-

dastrado estiver com o geolocalizador ligado, é possível 

ainda mapear quem entrou na mensagem e de onde essa 

pessoa é. 

Como qualquer rede social, o Blaving é uma nova marca 

que tem total liberdade de criar perfis e torná-los intera-

tivos com os outros perfis da rede. A emissora argentina 

América TV, por exemplo, já utiliza o Blaving. Recursos 

como Favoritos, Seguidores e Mais Populares também es-

tão dispostos no site. E possível subir arquivos de áudio 

em diversos formatos, como WAV, MP3, entre outros, des-

de que a gravação tenha até dois minutos.  
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