
popularização dos blogs, nos últimos 
Lanos, tem mudado a forma como as 

pessoas têm acesso à informação. Se a 
audiência está mais dividida, o mercado 
ainda aprende a se relacionar com esses 
novos veículos: em vez de grandes empre
sas de mídia, estruturas pequenas (mui
tas vezes compostas apenas do criador da 
página); no lugar dos formatos comerciais 
tradicionais, a possibilidade de inserções 
customizadas como publiposts, análogo 
aos publieditoriais da mídia impressa ou 
o merchandising da TV. 

Esse novo formato, por sua vez, apro
xima (e por vezes concentra na mesma 
pessoa) a produção de conteúdo e a ven
da de espaços comerciais, tornando ain
da mais tênue a linha que separa infor
mação e publicidade. Diversos cases têm 

ensinado o mercado, por vezes de forma 
traumática, sobre como lidar com a ques
tão. A polêmica atual envolve a rede de 
lojas de cosméticos Sephora. Dois meses 
depois de inaugurar sua primeira unida
de no País, no shopping JK Iguatemi, em 
São Paulo, a rede enfrenta uma crise de 
imagem. Denúncias de consumidores le
varam o Conar a instalar investigação a 
respeito de possível pagamento pela pu
blicação de informações disfarçadas de 
conteúdo espontâneo (sem a identifica
ção como material publicitário) em três 
populares blogs de moda e beleza (Blog 
da Thássia, Blog da Mariah — este, per
tencente à FHits, rede de blogs de moda 
dos empresários Alice Ferraz, Carol Quin
teiro e Mauro Maluf — e Blog da Lala e 
Maria Rudge). O motivo da celeuma foi 

a não identificação de que as "dicas pes
soais" das blogueiras supostamente ha
viam sido pagas pela empresa. Apenas 
Mariah se pronunciou, dizendo que ha
via se esquecido de dizer que seu post t i 
nha caráter publicitário. Enquanto a de
cisão do Conar não sai, o mercado vol
ta a discutir quais são as melhores prá
ticas para mediar a relação entre mar

cas e blogs. E, além disso, quão eficaz é 
maquiar, com ares de conteúdo, aquilo 
que é material publicitário. 

"A venda de post é uma forma legítima de 
sustentar um blog e é uma boa estratégia 
para as marcas, porque vivemos o 
momento do conteúdo. O que não pode 
acontecer é não falar que está sendo pago 
para escrever. Isso é antiético. O blog que 
tem audiência, gera conteúdo e monetiza 
isso, tem de ter responsabilidade ética. 
Você recebe dinheiro, é um formador de 
opinião e as pessoas confiam em você, 
então é uma obrigação deixar claro que está 
sendo pago. Existe a crença de que dizer 
que é pago faz o conteúdo perder força. 
Mas acho que, se o conteúdo for bom, com 
ou sem publieditorial aquilo fará sentido 
para as pessoas. Independentemente da 
decisão que tomar, já é muito importante 
ver o Conar discutindo a questão. Não 
há regulação sobre isso na blogosfera, 
apesar de ser um mercado maduro, com 
gente comprando e vendendo espaço. 
Já recebi convite para ir à inauguração 
de uma loja e, caso eu tirasse duas fotos 
no Instagram, postasse dois tuítes e 
uma mensagem no Facebook, ganharia 
uma calça daquela empresa. É uma 
promiscuidade louca. A marca é utilitarista 
e oportunista: se consegue comprar mídia 
por uma calça, por que não fará isso? O 
erro é de quem se vende. Se a mídia não 
se valorizar, isso continuará acontecendo. 
Tenho amigos blogueiros, inclusive, que 
falam em criar uma associação que regule 
o mercado, para combater gente que adota 
esse tipo de prática." 

"Post pago é que nem merchan: se for mal 
feito, a única coisa que a marca 'ganha' é 
a audiência que está atingindo. Para ter 
valor, precisa ter relevância. Não adianta 
fazer propaganda de algo que não tenha 
nada a ver com o assunto que o blog trata. 
Lembro-me de um case negativo, de 
muito tempo atrás, de fora do Brasil. Um 
blog especializado em PlayStation falou 
bem da Sony sobre um aspecto pontual e 
descobriu-se, depois, que era algo pago. 
Foi uma situação estranha, porque o que 
é velado fica esquisito. Por outro lado, 
há coisas benfeitas: o Jovem Nerd faz, no 
Nerdcast, um merchandising superbenfeito 
e pertinente. É assumido e eles até tiram 
sarro disso quando 'chega a hora do jabá' 
O que acontece, e já ouvi muito sobre o 
mercado de blogs de moda, é que as meninas 
ganham presentes o tempo inteiro. Ganha 
uma bolsa de R$ 40 mi l e fala bem. Aí, me 
pergunto: o que aquilo agrega à marca? Isso 
é bom? Qual é a qualidade do que está sendo 
oferecido? Eu prefiro que as coisas fiquem 
claras, que o blogueiro diga, por exemplo, 
que tem um patrocinador que permite 
a ele oferecer um conteúdo bacana. 
Acho legal o viés de dar liberdade para 
as pessoas falarem o que elas realmente 
pensam. Mais do que replicar a lógica da 
mídia 'tradicional! defendo que se replique 
a lógica do ser humano. É importante existir 
uma regulamentação sobre isso." 

"É preciso desmistificar o post pago nos 
blogs. Nós acreditamos no post pago, 
sabemos a força que tem para as marcas e 
comercializamos como mais um formato 
publicitário. Há uma norma de conduta 
ética que determina que todos os posts pagos 
devem ser identificados. Como os layouts 
dos blogs variam, a forma de informar 
o post pago cabe ao dono de cada blog. 
Incentivamos este tipo de parceria sempre 
que há sinergia e aderência entre a marca 
e um dos 24 blogs da nossa rede. No caso 
da blogueira que não identificou (alvo da 
investigação do Conar), o post começou de 
forma espontânea. Ela tinha acabado de 
voltar de uma viagem e descobriu vários 
produtos, incluindo alguns da Sephora. No 
meio do caminho, como a marca é uma 
parceira, a blogueira puxou uma sardinha 
para os produtos e colocou links (para a loja 
virtual). Nesse momento, a linha ficou tênue. 
Por um lado, há toda uma argumentação 
de ser legítimo, porque foi espontâneo. 
Mas, por outro, ela deveria se retratar — 
como o fez. Toda a história está contada em 
detalhes no blog. A Mariah tem um histórico 
de credibilidade e audiência muito antigas, 
o blog tem sete anos. A Sephora, em uma 
prática que é normal no mercado, manda 
produtos quando os lança. Outras marcas 
fazem o mesmo, para formadores de opinião, 
celebridades, jornalistas. Mas os blogs vivem 
um momento muito delicado e vêm sendo 
criticados. Muitos se incomodam com o 
sucesso e não perdem a oportunidade de 
malhar as blogueiras." 

"Quando pensamos em uma campanha 
que envolve publiposts, já avaliamos 
os blogs e quais conteúdos desses 
sites conversam com o que queremos 
divulgar. Em todos os casos, nossa política 
é solicitar que o blogueiro publique 
uma identificação de que se trata de 
publicidade. Identificar a natureza do post 
é justo para todos os lados, e o leitor sabe 
lidar e aproveitar esse tipo de publicidade, 
que já vem sendo feita há anos. Não é 
vergonha fazer publieditorial — esse 
pensamento é antigo e ainda persiste no 
mercado por causa de cases negativos. 
Vergonha é mentir, dizer que o blogueiro 
gostou do que ele nem experimentou. 
Ninguém entende mais o público do que 
o autor do blog, e ele é o responsável 
por construir sua relação com o leitor. 
Se preferir não explicar que é publi e 
outros dez blogs identificarem que é, sua 
credibilidade estará em jogo. A marca, 
por sua vez, também tem um compromisso 
com a transparência. A questão é que, ao 
contrário do que ocorre no jornalismo, a 
relação dos blogs com as ações de relações 
públicas ainda não é tão madura, de um 
modo geral. No caso dos blogs de moda, 
eles têm muito potencial comercial e uma 
enorme influência sobre as leitoras (como 
nenhum outro segmento tem). Algumas 
dessas meninas respiram cifras e marcas — 
que elas compram, ganham ou são pagas 
para usar e falar. Fica fácil confundir 
as coisas." 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1525, p. 18, 3 set. 2012.




