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Você sabe o que o político britânico Tony Blair, a cantora brasileira Kelly Key e o 
transformista norte-americano Ru Paul têm em comum? 
Todos têm um blog e fazem parte de uma mudança no perfil dos diários virtuais, que 
antes eram um reduto de adolescentes e aficionados por internet. 
 
Os blogueiros tradicionais ainda comandam a maioria dos cerca de 9 milhões de sites 
do gênero, mas já dividem a atenção dos internautas com executivos de grandes 
empresas, governantes e economistas especializados no setor financeiro. 
Celebridades do mundo da música e do cinema, que muitas vezes fogem da exposição 
na mídia, também começam a publicar suas experiências na rede. Até o jornal "The 
New York Times" usou um blog para a cobertura do Festival de Cannes 
(nytimes.com/pages/movies/movieposts). 
 
O resultado dessa mudança é uma mistura de opiniões e personagens que diverte, 
informa e atrai a atenção de grandes corporações como a General Motors, a Boeing, a 
Microsoft e a IBM. 
Especialistas em marketing apontam os diários virtuais como um dos principais celeiros 
de formadores de opinião. 
 
Não é para menos: segundo um estudo realizado pela empresa de pesquisas Pew 
Internet (www.pewinternet.org), cerca de 32 milhões de norte-americanos adultos 
lêem blogs com freqüência. 
Desses, 4% dizem ler regularmente diários que tratam de política e 39% possuem o 
nível superior completo. 
 
Outro motivo que faz os blogs ganharem importância é o crescimento contínuo. 
Estima-se que, diariamente, 40 mil novas páginas sejam colocadas no ar. 
 
Blog de gravata 
Aproximar-se dos consumidores por meio de blogs é uma estratégia cada vez mais 
comum em empresas de grande porte. 
Confira alguns exemplos de casos bem-sucedidos no endereço 
www.corporateblogging.info. 
 
Outra opção é visitar páginas especializadas em reunir diários virtuais que trazem 
notícias do mundo empresarial, como a Business 2.0 Blog (business2.blogs.com) e a 
Strategic Public Relations (prblog.typepad.com). 
Há também a CorpBlogNews (del.icio.us/wacka/corpblognews), que publica uma 
coletânea com páginas que tratam da febre dos blogs como um negócio. 
 
"As empresas precisam ouvir o que os consumidores estão pensando para criar 
produtos melhores", diz o especialista em marketing Shel Israel, do blog Red Couch 
(redcouch.typepad.com). "Os blogs fazem esse papel. É como se a corporação se 
sentasse ao lado dos clientes e conversasse com eles", completa Israel, que é co-autor 
do livro "How Blogs are Changing the Way Businesses Talk with Customers" (Como os 
Blogs Estão Mudando a Comunicação entre Empresas e Seus Clientes, em português). 
 
O vice-presidente da General Motors, Bob Lutz, e o vice-presidente de marketing da 
Boeing, Randy Baseler, são alguns exemplos de executivos que estão "conversando 
com seus clientes". 



Resta agora saber se os clientes estão interessados no que os eles têm a dizer. Por 
enquanto, nenhum dos blogs corporativos citados figura nos cem mais visitados do 
buscador de blogs 
 
 
Leia mais 
 
Políticos prestam contas em seus blogs  
Juliano Barreto 
 
Políticos e grandes empresas estão usando os blogs para alcançar seus objetivos. E 
essas metas podem ser as mais variadas, indo da venda de desodorantes para 
adolescentes até a conquista da reeleição para o cargo de primeiro-ministro do Reino 
Unido. 
 
A fabricante de produtos para higiene pessoal Protect&Gamble usou um blog como 
arma de marketing. A página (www.sparklebodyspray.com) é mantida por três 
adolescentes fictícias, que devem cativar as internautas e sugerir produtos de higiene 
pessoal. 
Já a General Motors colocou seu vice-presidente, Bob Lutz, para mostrar as vantagens 
de sua nova linha de carros. 
 
A natureza democrática da internet, porém, permite que os diários dos poderosos 
sofram concorrência de sites amadores e com idéias contrárias às suas. 
Empresas como a rede de supermercados Wal-Mart (www.walmart.com) são alvos de 
vários blogs dedicados a reclamar de suas políticas de negócios. O 
walmartwatch.com/blog e o blog.wakeupwalmart.com são dois exemplos. 
 
Blogueiro eleitor 
No ano passado, as eleições presidenciais dos EUA foram marcadas pela participação 
dos blogs. 
 
Os conflitos no Iraque também movimentaram a internet, trazendo, inclusive, uma 
série de diários escritos por soldados no campo de batalha. 
Na opinião do professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Tom 
Dwyer, o fenômeno dos blogs políticos ocorreu pela comodidade da comunicação 
moderna. 
 
"Você pode chegar em casa e fazer meia hora de militância na frente do computador", 
explica. 
Sobre a relação dos políticos com os internautas, o professor se mostrou menos 
animado. 
 
"Os políticos têm uma relação superficial com a internet. Eles não têm controle das 
situações que podem acontecer em um site aberto a comentários. É como em um 
comício. O político sente que pode perder o controle e não gosta muito disso", diz. 
No Brasil, já há parlamentares usando blogs para falar com os eleitores. É o caso da 
vereadora Soninha (www.soninha.com.br) e do senador Cristovam Buarque 
(www.cristovam.com.br/blog), respectivamente do PT-SP e do PT-DF. Outro que usa 
blog é o deputado federal Inácio Arruda (www.inacio.com.br/blog.php), do PC do B do 
Acre. 
 



Também é possível ler blogs de vários representantes do PSDB de São Paulo no portal 
da liderança do partido na Assembléia Legislativa (www.lidpsdb.com.br). 
 
 
Leia mais 
 
Colunista reúne celebridades em site  
 
Uma coluna social escrita pelas próprias celebridades. Talvez essa seja a melhor 
definição para o blog coletivo The Huffington Post (www.thehuffingtonpost.com). 
Criado pela colunista e ex-candidata ao governo da Califórnia Arianna Huffington, o 
site traz opiniões de centenas de colaboradores -entre eles, personalidades do cinema 
como os atores Gwyneth Paltrow, Diane Keaton e John Cusack. 
 
Cronistas de peso, como o veterano jornalista Walter Cronkite, e diversos políticos 
também deverão escrever para o blog. 
A reportagem acompanhou a movimentação dos primeiros cinco dias do Huffington 
Post e conferiu depoimentos que falaram sobre temas variados como os bastidores da 
Casa Branca, fofocas de Hollywood e as tendências políticas do novo Papa. 
Em seu primeiro dia no ar, o Huffington Post foi visitado por cerca de 8 milhões de 
pessoas. 
 
No segundo dia, o foco foi para os conflitos no Iraque. 
Nos demais dias, a miscelânea tomou conta da programação. 
Entre os textos que se empilharam no site, foi possível ver links para um texto sobre 
maternidade abaixo de outro que falava sobre "um sentimento mundial de 
insegurança". 
 
O primeiro foi escrito por Cheryl Saban, esposa do presidente da empresa de 
investimentos Saban Capital Group. O outro, pelo ex-senador Gary Hart. 
Em comum, ambos só devem ter uma gorda conta bancária. 
 
Origem 
Arianna ficou famosa em 1994, quando seu marido, o político Michael Huffington, 
perdeu US$ 28 milhões em uma campanha para o Senado. Quatro anos mais tarde, 
Huffington assumiu ser bissexual e o casal se divorciou. 
Atualmente, ela segue carreira como ativista e política independente. Sua participação 
mais notável foi nas eleições para o governo da Califórnia, quando obteve 1,6% dos 
votos. 
 
O lançamento do Huffington Post foi, em parte, motivado por uma disputa ideológica 
com Matt Drudge, criador do www.drudgereport.com, portal que supostamente 
privilegia o partido republicano. 
 
 
Leia mais 
 
Convenção busca aperfeiçoamento de páginas  
 
Os blogueiros, esses escritores sem regras da internet, estão lutando contra os críticos 
que consideram seus diários não-confiáveis, difamatórios ou simplesmente amadores. 



Em uma convenção que teve mais de 300 participantes (nashvillefiles.com/blog), eles 
se reuniram na cidade de Nashville, nos EUA, para ensinar técnicas de jornalismo e 
aperfeiçoar suas técnicas de produção de reportagens. 
 
Entre as diversas aulas e palestras que aconteceram durante os dois dias de evento, 
havia um seminário que ensinava como ter acesso e como analisar as estatísticas 
divulgadas pelo governo. 
O organizador da conferência, Bill Hobbs (www.billhobbs.com), classifica o ato de 
escrever em um blog como "citizen journalism" (o equivalente em inglês para 
"jornalismo cidadão"). 
 
"Se a liberdade de imprensa é restrita somente aos repórteres, os blogs estão aí para 
expandir essa liberdade", afirmou Hobbs. 
 
Visões de liberdade 
Melhorar o conteúdo dos comentários publicados e exaltar a independência das notícias 
contidas na internet foi outra atividade dos participantes do evento. 
A estudante Shelley Henderson disse que foi ao evento com a intenção de aperfeiçoar 
sua capacidade de comentar notícias. 
 
Henderson é de Los Angeles e contribui para um blog de notícias que luta pela 
liberdade de expressão na internet (quarens.usc.edu/traces). 
Já Blake Wylie, de Nashville, estava entre os participantes que ignoram as críticas 
feitas por políticos e profissionais da mídia. 
Wylie acredita que, ao contrário do que dizem, os blogs não trazem informações 
imprecisas, pois eles deixam que o leitor acesse a mesma fonte de informação que o 
autor dos textos. 
 
Hobbs confirmou essa posição e afirmou que isso permite que blogs tenham mais 
precisão nas notícias do que outros tipos de mídia. "Nós escrevemos e então nossos 
leitores nos editam", disse. 
 
Para a colunista do jornal "The Rocky Mountain News" 
(www.rockymountainnews.com), Linda Seebach, os meios tradicionais de mídia já 
começaram a experimentar os serviços de blogueiros em seus noticiários. 
O jornal de Seebach lançou uma série de 40 blogs com informações e serviços para a 
comunidade da região de Denver. 
Iniciativas de cooperação entre blogs e outros veículos como essa devem se 
intensificar. 
 
Segundo Hobbs, o envolvimento entre o noticiário independente da internet e os meios 
tradicionais é natural e tende a aumentar. A relevância dos sites aumentará quando 
serviços de diários com notícias globais se integrarem. Um exemplo desse tipo de 
atuação ocorreu durante os maremotos na Ásia, quando fotos da catástrofe foram 
publicadas na internet antes do que em jornais e em revistas. 
 
 
Leia mais 
 
Empresas de tecnologia dão apoio a diários  
 
Empresas como a HP, a Sun e a IBM incentivam os seus funcionários a criar blogs. 



A idéia por trás dessa iniciativa é tornar os clientes mais próximos das corporações e, 
principalmente, dar uma versão oficial sobre as fofocas de blogs independentes. 
Dias depois do afastamento de Carly Fiorina da presidência da HP, sites divulgaram 
que muitos executivos ficaram felizes ao vê-la ir embora. 
 
No diário virtual do vice-presidente da área de servidores da HP, Rich Marcello 
(h20276.www2.hp.com/blogs/marcello), um texto desmentia os boatos. 
"As reações internas depois do afastamento de Carly foram variadas. Muitas pessoas 
acreditavam que ela era uma líder extraordinária e eu era uma dessas pessoas", 
escreveu Marcello. 
 
 
Leia mais 
 
Famosos mostram intimidade na rede  
 
Os mais diversos tipos de artista já começaram a colocar blogs no ar. Para uma 
demonstração dessa diversidade, basta acessar o blog da atriz mirim Marina Ruy 
Barbosa (marinaruybarbosa.blogspot.com), que interpreta Chapeuzinho Vermelho no 
teatro, e depois visitar o diário do transformista norte-americano RuPaul 
(www.rupaul.com/weblog.shtml). 
 
Muitas outras surpresas estão reservadas para quem se aventurar pelos blogs de 
celebridades. Ao publicar seus diários na internet, as personalidades do cinema, da TV 
e da música adotam um discurso mais íntimo e, muitas vezes, revelador. 
Um caso de reinvenção é o de Bárbara Paz. Ex-participante do programa "Casa dos 
Artistas", do SBT, a atriz se dedica a publicação de poesias e ensaios no blog 
inquietacoes.blog.uol.com.br. 
 
As disputadas apresentadoras Fernanda Lima (www.fernandalima.com.br/blog.html) e 
Luana Piovani (www2.uol.com.br/luanapiovani/2004/mundo/palavra.htm) também 
conversam em tom confessional com os leitores de seus diários pessoais -que são 
atualizados com pouca freqüência. 
 
Outra beldade que tem blog é a tenista Anna Kournikova 
(www.kournikova.com/journal). 
A russa, porém, deve contar com pouca disposição para manter o site. Em 2004, ela 
escreveu apenas duas vezes. Neste ano, até agora, Kournikova só lembrou dos fãs 
uma vez, em fevereiro. 
 
Outra utilidade que os famosos encontram nos blogs é divulgar seus trabalhos. Um dos 
protagonistas da série "Arquivo X", o ator David Duchovny usa a internet 
(lionsgatedirectors.com/duchovny/index_flash.html) para falar sobre o filme no qual 
trabalha como diretor. 
 
O mesmo expediente é usado por Robie Zombie, ex-vocalista da banda White Zombie. 
Atualmente ele é diretor de um filme, ainda sem tradução para o português, chamado 
"The Devils Rejects" (lionsgatedirectors.com/zombie/index_flash.html). 
 
Músicos 
Quem gosta das músicas calmas e instrumentais de Moby vai estranhar a acidez dos 
textos políticos feitos pelo cantor e DJ norte-americano em seu blog 
(www.moby.com/journal). 



Inimigo assumido dos republicanos, Moby escreveu certa vez que "George W. Bush se 
parece com um garoto de escola muito despreparado". 
 
O discurso politizado pode até ser maçante, mas é mais interessante do que os relatos 
de viagens e shows que artistas como Casey Spooner, do grupo de música eletrônica 
FischerSpooner, faz em seu site (www.fischerspooner.com/blog.aspx). Raramente 
Spooner fala de alguma coisa que não seja viajar e fazer um show em algum lugar 
"maravilhoso". 
 
Os músicos blogueiros do Brasil representam os ritmos mais variados. Tanto a cantora 
Kelly Key (intimidadeskellykey.zip.net) quanto o grupo de mangue-beat Mombojó 
(www.mombojo.com.br) têm seus próprios diários. 
 
Músicos de gerações diferentes como Léo Jaime (leojaime.blog.uol.com.br) e Pitty 
(www.pitty.com.br/blog/blog.asp) são mais uma amostra do perfil indefinido dos 
famosos que têm blog. 
 
O roqueiro, aliás, merece destaque por atualizar seu site quase todos os dias -fato raro 
entre os músicos. No site do cantor Maurício Manieri (mauriciomanieri.blog.uol.com.br) 
são publicados, no máximo, três textos novos por mês, uma média bem parecida com 
a da cantora Wanessa Camargo (wanessa.camargo.blog.uol.com.br).  
 
 
Leia mais 
 
Conheça sites sobre jornalismo  
 
Boa parte dos blogs independentes são criados por jornalistas ou escritores iniciantes. 
Por outro lado, cresce o número de profissionais experientes que publicam seus 
trabalhos na internet para escrever com mais liberdade. 
 
Esse é o caso dos editores Steve Rosenbush 
(blog.businessweek.com/the_thread/partylines), da "Business Week", David Corn 
(www.davidcorn.com), da "The Nation" e Peter Bart (www.variety.com), da "Variety". 
 
No Brasil não faltam exemplos, como Ricardo Noblat (noblat.blig.ig.com.br), que 
trabalhou em muitos dos principais jornais e revistas do país, o colunista da Folha 
Marcelo Leite (cienciaemdia.zip.net) e Cláudio Humberto 
(www.claudiohumberto.com.br), perito em notícias sobre os bastidores da política. 
 
Outra tendência são os blogs coletivos. Há uma seleção de jornalistas em sites como o 
no mínimo (nominimo.ibest.com.br) e o Observatório da Imprensa 
(observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/blogs). 
 
Com um misto de profissionais conhecidos e iniciantes, o serviço Blog-se (www.blog-
se.com.br) reúne vários blogs que falam sobre ética na imprensa e outros assuntos. 
Entre as opções citadas, ele é o único que aceita novos membros. 
 
 
Leia mais 
 
Anunciantes procuram por influenciadores  
 



 
O blog de notícias Engadget (www.engadget.com) chamou a atenção dos fãs de 
videogames ao anunciar que a Microsoft daria milhares de consoles Xbox 360 para os 
participantes de uma promoção da Pepsi. 
 
Os comentários gerados a partir dessa notícia se multiplicaram e as duas empresas 
não responderam se tal promoção existia ou não. 
Apesar de parecer um furo de reportagem do blog, esse é apenas uma das novas 
técnicas usadas por especialistas em marketing. 
 
Espalhar boatos sobre um produto meses antes de seu lançamento é uma estratégia 
para analisar a resposta do público ao produto. 
"O apelo dos blogs é a audiência de nicho. Eles alcançam pessoas que os outros 
veículos não alcançam", explica o diretor da empresa de anúncios Starcom IP, Dan 
Buczaczero. 
 
Ao menos 64% dos anunciantes estão interessados em propaganda para blogs. De 
acordo com estudos do Forrester Research (www.forrester.com), o investimento 
dessas empresas em propaganda pela internet será de US$ 14,7 bilhões. 
 
"Os anunciantes gastam milhões de dólares para identificar os "influenciadores" que 
estão entre os consumidores comuns", diz Todd Copilevitz, da agência especializada 
em internet Omnicom. 
 
Segundo o vice-presidente da agência de mídia interativa Avenue A/Razorfish, Jeff 
Lanctot, há "uma pequena, porém crescente audiência que trocou o jornal "Washington 
Post" pelo blog político www.wonkette.com". 
 
A Gawker Media, empresa que responsável pela publicação tanto o Wonkette quanto o 
Engadget, já criou um sistema para publicar anúncios em blogs e espera aumentar 
seus lucros substancialmente neste ano. 
 
 
Leia mais 
 
Empresas reagem contra blogueiros  
 
O pioneirismo e o bom humor dos blogueiros nem sempre são recompensados. De olho 
na influência dos diários virtuais, empresas como a Microsoft e o Google já demitiram 
funcionários que tinham sites indiscretos. 
 
Já a Apple começou uma batalha judicial que pode vir a definir as regras para a 
imprensa na internet. Complicado, o caso ainda não teve desfecho. 
Em março, a fabricante de iPods processou os blogs Power Page.org, AppleInsider.com 
e ThinkSecret.com por publicar detalhes sobre produtos que ainda não haviam sido 
lançados. 
 
A empresa exige saber como eles obtiveram tais informações, mas os blogueiros 
afirmam que estão protegidos pela lei. 
 
Já a Microsoft, apesar de incentivar seus programadores a criar blogs, não hesitou em 
demitir Michael Hanscom (www.michaelhanscom.com). Tudo o que ele fez foi publicar 
uma foto que mostrava uma das salas do escritório da Microsoft. 



Um pouco mais ousado foi Mark Jem, que reclamou que seu empregador, a Google 
Inc., não oferecia um bom plano de saúde. Também disse que a comida de graça 
disponível na empresa era um meio para que todos trabalhassem até mais tarde. A 
ONG Electronic Frontier Foundation (www.eff.org) representa os blogs nos tribunais 
contra a Apple. 
 
 
Leia mais 
 
Serviços para criação de blogs são grátis  
 
Criar o seu próprio blog não é uma tarefa difícil. Existem vários portais que oferecem 
esse serviço em português e de forma gratuita. 
 
Para quem busca algo mais pessoal e discreto, é possível restringir o acesso da página 
a usuários cadastrados e desabilitar o link para publicação de comentários -o UOL Blog 
é um entre os que oferecem essas opções. 
 
Por outro lado, quem optar por escrever um diário coletivo pode configurar o serviço 
para que vários usuários sejam habilitados a publicar textos. 
 
De uma forma ou de outra, a configuração do blog não leva muito tempo. O passo-a-
passo a seguir descreve os ajustes do Blogger.com (não confundir com 
www.blogger.com.br, do portal Globo.com, que é pago). A criação tem três etapas e 
todos os botões e configurações iniciais estão em português. 
 
Criação 
Acesse o endereço do site (www.blogger.com) e clique sobre a seta laranja com o 
texto Crie o Blog Agora. 
Na primeira tela que aparecer, você deve informar seu endereço de e-mail 
corretamente, dizer qual será seu nome de usuário e sua senha e depois clicar sobre o 
link Continua. Essa senha é de uso pessoal. 
Se outra pessoa for publicar textos no seu blog, ela deverá criar uma outra conta no 
site. 
 
Na segunda etapa, é preciso escolher o título do blog e seu endereço. No caso do 
serviço oferecido pelo Blogger.com, prefira um nome curto e não use pontos ou traços. 
O nome escolhido será seguido pela extensão .blogspot.com, ou seja, o endereço do 
seu blog será nomedoblog.blogspot.com. 
 
Para finalizar essa parte do processo, é preciso copiar a seqüência de letras e números 
que aparece ao lado da frase Word Verification e, depois, clicar no link Continuar. 
Agora é hora de escolher como será a aparência do blog. 
Há doze opções, que podem ser personalizadas. Escolha Preview Template para ver 
uma versão de demonstração de cada modelo. 
 
Após decidir qual irá usar, clique sobre ele e, mais uma vez, clique no link Continuar. O 
sistema demorará alguns instantes enquanto registra e publica seu blog. 
Aguarde até que apareça uma página com a mensagem "O seu blog está pronto". 
Se você desejar colocar a primeira mensagem no ar, basta clicar no botão Iniciar 
postagem. 



Para ajustar outros detalhes, como quantos textos aparecerão na primeira página, 
clique sobre a opção Alterar Definições, que aparece logo após a primeira vez que você 
sai e volta para o site. 
 
Personalização 
Dar um toque pessoal ao seu blog exige um pouco de paciência e de experiência em 
programação. Antes de escolher um site para cadastrar seu diário, confira se o serviço 
de publicação permite a edição do código e se ele tem uma seção de ajuda em 
português. 
 
Dependendo do serviço, é possível criar uma página nova em um programa editor de 
HTML (como o Front Page ou o Dreamweaver) e publicá-la como blog. 
Para tanto, é preciso recortar e colar partes do código da página original na nova 
página. 
 
No endereço blogger.globo.com/br/help.jsp, há detalhes de como fazer isso.  
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