


o final de 1997, quando o pri
meiro blogueiro da história, o 
americano Jorn Barger, lan
çou a Robot Wisdom - uma 
série de links com o singelo 

intuito de dividir com amigos os assuntos 
que ele considerava interessantes na web, 
nem de longe se imaginava a dimensão 
que uma ideia tão despretensiosa poderia 
alcançar. De lá para cá, pessoas comuns 
se tornaram populares com seus diários 
eletrônicos. O compromisso com a qua
lidade da informação, perseguida pelos 
jornalistas e veículos de comunicação, fi
cou de lado. Com a web, todos ganharam 
voz e falaram o que queriam e sobre o que 
queriam. Mas, aos poucos, essa história 
está mudando. 

Com o passar do tempo, os blogs dei
xaram o universo alternativo, ganharam 
influência nas mais variadas áreas, se 
profissionalizaram e passaram a ser v i 
trines de marcas que buscam um relacio
namento mais integrado e transparente 
na divulgação de produtos e serviços. Por 
isso, saber se relacionar com o consumi
dor na blogosfera se tornou tão vital na 
estratégia de comunicação das empresas 
quanto manter perfis nas redes sociais 
como o Twitter, o Facebook, ou vídeos em 
comunidades como YouTube ou Vimeo. 

A facilidade de criar e atualizar um 
blog dá a qualquer pessoa o poder de se 
tornar um publisher. Além da velocida
de, a web 2.0 alterou significativamente o 
modus operandi do mercado de comuni
cação. Essa divisão de poder refletiu di
retamente no conteúdo das publicações 

que deixaram o amadorismo e abriram 

caminho para equipes de jornalistas, de
signers e publicitários, que, além de pro
dutores de conteúdos, passaram a ser 
gestores de empresas online. 

Para Caio Túlio Costa, jornalista e sócio 
da M V L Comunicação, é absolutamen
te natural que empresas e jornalistas se 
apropriem da internet para a geração de 
receita de publicidade. "É evidente que 

algumas empresas de mídia tradicional 
que estão na internet também se apro
priam corretamente da possibilidade de 
seus jornalistas fazerem blogs ou, então, 
contratar aqueles blogs que deram certo 
em função da segmentação x ou y. Tudo 
isso é um movimento natural, é um movi
mento quase que absolutamente previsí
vel na internet, que é um sistema interati
vo e comunitário", avalia. 

O crescimento econômico do País e o 

acesso cada vez maior da população aos 
meios digitais - conforme atestou o ins
tituto Ibope Nielsen Online, ao mostrar 
que, no quarto trimestre de 2010, o nú
mero de pessoas com acesso à internet 
em diversos ambientes chegou a 73,9 mi
lhões - também ajuda a explicar a impor
tância que as empresas de comunicação 
de vários segmentos têm em manter blo
gs e fóruns de discussão em seus sites. 

O amadurecimento e o consequente 
sucesso de muitos blogs forçou uma mu
dança de posicionamento até para quem 
mantinha suas páginas como hobby. "Eu 
criei o blog como um hobby, mas que aos 
poucos virou negócio. O Update or Die não 
nasceu como um negócio normalmente 
nasce, com um objetivo muito bem estru
turado. Era uma vontade de dividir refe
rências entre o pessoal da McCann e os 
clientes. A gente percebeu uma aceitação 
tão grande nisso, que daí eu transformei 
em negócio", conta Wagner Brenner, CEO 
fundador do Update or Die e ex-diretor de 
criação da McCann-Erickson Brasil. 

No ar desde 2004, o coletivo Update or 
Die conta com uma rede de 50 colabo
radores nacionais e internacionais que, 
juntos, de forma voluntária, já publica
ram mais de 6.500 posts. De acordo com 
Brenner, o traço comum entre todos os 
updaters - como são chamados os edito
res - é a obsessão pela criatividade nas 
mais variadas áreas do conhecimento. 

FERRAMENTA DE BRANDING 
Além de distribuir conteúdos de quali
dade, muitos blogueiros já consolidados 
e com grande audiência começam a usar 



suas plataformas como alternativa de mí
dia para determinadas ações e anuncian
tes. "Muitas empresas que antigamente só 
chamavam a imprensa para o lançamento 
de um produto, hoje, chamam a imprensa 
e chamam blogueiros que tenham rele
vância, que sejam formadores de opinião 
e influenciadores de uma mensagem. 
Isso é muito positivo", conclui Alexandre 
Campos Silva, consultor e professor de 
Tecnologias da Inteligência e Design D i 
gital da Pontifícia Universidade Católica 
(PUC-SP). 

O blog como ferramenta de branding dá 
aos gestores a possibilidade de criarem 
novos modelos de negócios em diferentes 
segmentos, seja atuando como veículos de 
mídia ou como consultorias fornecendo 
conteúdo para empresas ou agências de 
publicidade. Esse conteúdo muitas vezes é 
de responsabilidade do gestor do blog que 
já identificou o público-alvo da empresa 
e vai entregar a informação que o consu
midor daquela marca ou serviço muitas 
vezes não encontra em call centers, por 
exemplo. O diferencial aqui é saber ba
lancear informação, criatividade e uma 
boa dose de bom senso, afinal, um simples 
post pode alavancar uma marca ou deixa-

la numa situação muito desconfortável. 
"O Brainstorm9 fala de criatividade, 

pode ser na publicidade, na internet, 
nos negócios, no cinema, na música, no 
design. Enfim, em todo lugar em que a 
criatividade estiver sendo exercida, nós 
queremos estar também, mas com res-

ponsabilidade. Evitamos acusações ou 
polêmicas gratuitas, mas comentamos 
o que as pessoas estão falando de deter
minada campanha ou marca nas mídias 
sociais. Como no caso do vídeo contra a 
Brastemp, Doritos x homossexuais e da 
LG publicando comentár ios falsos em 
blogs, e, nesses casos, sempre abrimos 
espaço para resposta caso a empresa ou 
agência queira se manifestar", afirma 
Carlos Merigo, criador e editor-chefe do 
Brainstorm9. O blog criado há nove anos 
registra 1,2 milhão de pageviews men
sais, é escrito por 14 pessoas, incluindo 
autores, colaboradores, programador e 
departamento comercial. 

Segundo Merigo, os leitores gostam de 
ver que quem escreve é como ele, tem 
paixões e gostos estabelecidos e transpa-



ProXXIma - O Gysmodo é uma editora de sites verticais que Já era referência mundial antes de 
chegar ao Brasil. O trabalho no País atendeu às expectativas do grupo? 
Adriano Silva - Sim. Nosso trabalho era estabelecer por aqui a mesma relevância que o Giz tem lá 
fora. E acho que conseguimos. Hoje o Gizmodo tem um milhão de visitantes únicos por mês. Virou 
uma referência no segmento de tecnologia, inovação e tendências digitais aqui no Brasil. Agora te
mos Jalopnik, para os amantes de carros, e Kotaku, para os amantes de games, que agregam todo 
mês mais 500 mil visitantes únicos ao mundo da Spicy Media. Estou feliz. Somos uma editora com 1,5 
milhão de visitantes únicos que tem cases de sucesso com mais de 50 dos anunciantes mais criativos 
e importantes do mercado e suas agências. 

ProXXIma - O sucesso do modelo de negócios do Gysmodo é mesclar informação de qualidade 
com anunciantes de peso? 
Adriano Silva - O sucesso de audiência que obtivemos até agora é fruto do nosso conteúdo, do modo 
como gerenciamos os sites editorialmente e também como temos nos relacionado com os usuários. 
Hoje o conteúdo nacional no Gizmodo e no Jalopnik costuma ter muito mais cliques que o conteúdo 
que adaptamos dos sites originais. O sucesso comercial que obtivemos até aqui tem a ver com o 
ineditismo do modelo de negócios que criamos, ainda em 2008, e do profissionalismo com que temos 
tentado atender a todos os nossos parceiros comerciais desde que marcamos nossa primeira reunião 
de negócios. 

ProXXIma - Vocês atuam em três segmentos: tecnologia, games e automobilismo. Qual dessas 
operações é a mais rentável no Brasil? Por quê? 
Adriano Silva - Nosso modelo de negócios é o mesmo nos três sites, com algumas adaptações. Os 
segmentos de tecnologia e de automóveis são maduros no Brasil. São duas paixões essenciais dos 
brasileiros e há um mercado anunciante bem estabelecido ao redor dessas paixões. Faltava no Brasil 
veículos que catalisassem essas duas paixões e gerassem um market place entre os geeks, os obce
cados, os aficionados e as marcas. Foi aí que entramos, fazendo essa conexão. O mercado de games 
está vivendo seu boom no Brasil agora. As grandes marcas estão chegando e consolidando sua atu
ação e sua presença. Temos 27 milhões de gamers no Brasil, um público consumidor cada vez mais 
poderoso e bem definido. O Kotaku é a grande bíblia mundial dos gamers e estamos estabelecendo 
essa referência aqui no Brasi l também. 

ProXXIma - Além do conteúdo, os sites oferecem camisetas personalizadas e a distribuição do 
conteúdo via mobile. Essa é uma forma de fortalecer a marca em várias frentes? 
Adriano Silva - A gente gosta de fazer negócio, de fazer as nossas marcas e os nossos conteúdos 

crescerem. A extensão de marca é apenas um aspecto dessa nossa vocação. 

ProXXIma - Das oito operações do Gysmodo fora dos Estados Unidos, qual é a mais rentável? O 
Brasil tem um papel relevante no grupo? Qual é essa posição? 
Adriano Silva - Hoje devemos ser a maior operação do Gizmodo no mundo, depois da operação 
americana, tanto em termos de audiência quanto em volume de negócios. O Jalopnik Brasil é a pri
meira operação com a marca fora dos Estados Unidos. E o Kotaku Brasil, o segundo licenciamento 
do Kotaku mundo afora. Temos sido pioneiros e essa sensação de estarmos conectados ao espírito 
do tempo é muito recompensadora. 

ProXXIma - Como você enxerga o negócio que você administra daqui a cinco anos? 
Adriano Silva - Vejo a Spicy Media como uma editora com uma dezena de sites relevantes, que são 
referenciais para as comunidades nas quais eles buscarão congregar ao redor de suas marcas. 



rece isso nos textos. "Nossa intenção não 
é dar notícias ou reproduzir releases, mas 
dar opinião e deixar clara a personalida
de de cada autor nos posts. Essa é a graça 
da coisa toda, não precisa ser chapa bran
ca ou imparcial", declara. 

O negócio também tem tido êxito no 
formato de portal. No mercado, são es
colhidos blogueiros que já têm audiên
cia e influência consolidadas, além de 
um tema relevante para um determinado 
anunciante. Esse blogueiro prestador de 
serviço passa a ser remunerado pelo ren
dimento publicitário alcançado na par
ceria. Outra oferta que começa a pipocar 
na rede com muita visibilidade é a venda 
de blogs para agências. Em alguns casos, 
o blog recebe uma "maquiagem", que se 
traduz na melhora da hospedagem e do 
layout, que são entregues sob medida às 
empresas ou agências de publicidade. 

Lançada na última edição da Campus 
Party, realizada em São Paulo, em janei
ro, a desenvolvedora de blogs corpora
tivos Blog Content aposta na crescente 
demanda das empresas que buscam tor
nar sua imagem mais atraente para os in-
ternautas e anunciantes. De acordo com 
Edney Souza, o diferencial na venda de 
blogs corporativos ou para agências de 
publicidade é o conteúdo. "Temos uma de 

série de produtoras e agências que já fa
zem o layout e a programação. O desafio 
é encontrar um blogueiro, um jornalista, 
um freelancer adequado para produzir 
esse conteúdo e garantir que o conteúdo 
que está sendo produzido é atraente para 
o público-alvo da empresa e alinhado 
com a política da empresa, criando uma 
influência positiva que vai ser convertida 
em vendas no futuro", destaca. 

DE BLOGUEIROS A CONSULTORES 
As consultorias também têm conquistado 
resultados promissores. A percepção por 
parte do mercado do potencial que a in
ternet tem de comunicar uma mensagem 
de maneira simples e rápida aumenta 
consideravelmente a importância do blog 
como um aliado em ações de marketing 
nas mídias sociais. Hoje, essas consul
torias usam suas plataformas como v i 
trine de conhecimento digital e analíti
co para grandes companhias, vendendo 
além dos tradicionais banners, palestras, 



workshops e treinamentos. 
Stephen Ranitz, articulista, palestran

te e consultor de empresas - mantém um 
blog pessoal onde trata de assuntos liga
dos principalmente à economia e admi
nistração - vê nas mídias sociais um bom 
termômetro para uma consultoria de Re
cursos Humanos que queira contratar um 
palestrante. "Uma empresa de Recursos 
Humanos ou alguém que está querendo 
contratar um palestrante pode ficar uma 
semana ou duas sentindo o que está sendo 
falado e quem está falando o quê. O que o 
Kanitz está falando ultimamente? Será que 
é interessante? O que o Maílson da Nóbre

ga (ex-ministro da Fazenda - 1988/1990) 
está falando?", ressalta. Apesar de preferir 
o Twitter como ferramenta de divulgação 
por ser mais ágil, Kanitz lembra que o blog 
leva vantagem quando é comparado com 
um jornal. "Então, a manchete é o Twitter 
e a matéria é o blog. E o blog tem o tama
nho que você quiser, no jornal não há essa 
possibilidade de ir estendendo o assunto 
para todo tipo de leitor", resume. 

Uma das atuações das consultorias vir
tuais é entender e traduzir aos clientes as 
possibilidades que as marcas podem al
cançar nas redes sociais. "A Bites é uma 
empresa de consultoria e planejamento 
estratégico em redes sociais. Procura
mos traduzir no blog todas essas visões 
e questionamentos que o mercado traz 
para o mundo das redes sociais. Como 
transformar isso em informação? Como 
agregar essa informação aos negócios 
dos clientes", indica Manoel Fernandes, 
publisher do blog Bites do Manoel, que há 
seis anos atua como consultoria, recebe 
cinco mi l visitas mensais, e é atualizado 

por 20 colaboradores. 
Já o coletivo de blogs Mídia Boom, no 

ar desde setembro de 2009, foca o pú
blico que quer entender como funciona 
a comunicação digital e como se tornar 
um empreendedor nas mídias sociais. 
"Nosso público-alvo são os estudantes de 
comunicação e as pessoas que buscam 
informações sobre mídias sociais. Em
preendedores que querem entender como 
o meio funciona", enfatiza Chico Monte
negro, fundador e editor-chefe. O coletivo 
tem aproximadamente 20 colaboradores 
entre estudantes da área de comunicação, 
professores e escritores. Segundo Monte
negro, a ideia era criar um coletivo volta
do para o conteúdo sem se preocupar com 
a parte comercial. "Há poucos meses, co
meçamos a desenvolver um trabalho de 
parceria com o site POP. Agora, além do 
conteúdo, iniciamos o lado comercial da 
empresa com a venda de banners e a par
ceria entre editoras", revela. 

Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 28, p. 52-57, maio 2011.




