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Sites de relacionamento, blogs, fotoblogs e videoblogs explodem no mundo 
 
 
O acesso aos sites de relacionamento, blogs, fotoblogs e videoblogs está explodindo no mundo 
todo. Segundo dados do IBOPE/NetRatings, cerca de 30% do tempo de uso domiciliar da rede 
no Brasil é dedicado para estas atividades, e o tempo de uso médio individual da categoria 
“comunidades” mais do que dobrou em um ano, atingindo 3 horas e 46 minutos em março.  
 
Outros países, como França, Japão e Espanha também apresentam índices expressivos, 
enquanto o mais recente estudo sobre a situação da “Blogosfera”, aponta que mais de 75 mil 
blogs são criados por dia (em uma conta rápida, chegamos a 52 novos blogs por minuto), com 
um índice de atualização regular de 50,5%, resultando em mais de 50 mil “posts” (notas) por 
hora. 
 
 

Audiência Domiciliar dos sites de Comunidades 

País 
Internautas residenciais 
que visitaram a categoria 

Alemanha 40% 

Brasil 74% 

Estados Unidos 51% 

Espanha 56% 

França 68% 

Itália 45% 

Japão 68% 

Reino Unido 50% 

(Fonte: IBOPE/NetRatings - Março/06) 
 
A web hoje está repleta de “becos e vielas” legais e tecnológicas, que mantém grupos de 
pessoas com interesses comuns relativamente fora do alcance das estruturas tradicionais de 
comunicação e poder.  
 
As comunidades digitais permitem que um grupo de pessoas com interesses comuns troque 
informações e apoio mesmo que não se conheçam pessoalmente.  
 
Um dos campos que está sendo mais afetado por este comportamento é o da medicina: basta 
uma busca rápida em sites de relacionamentos ou blogs para ver a quantidade de grupos de 
apoio e discussões sobre os mais variados tipos de doenças.  
 
É claro que muito do que “circula” é informação de caráter duvidoso, ou mesmo absurdo, mas 
o fato é que os doentes hoje não mais “pacientes”: ao invés de ficar esperando a próxima 
consulta, eles partem em busca de informações sobre suas doenças.  
 
A política é outra área que vai sofrer profundas transformações por conta deste 
comportamento. Mal comparando, as comunidades virtuais podem ter para algumas 
instituições tradicionais o mesmo impacto que a invenção da prensa gerou sobre o monopólio 
que a Igreja Católica detinha na produção, reprodução e circulação das informações na Idade 
Média. 
 
É claro que as instituições tradicionais não vão assistir passivamente ao fenômeno: basta ver 
como as empresas de mídia se apressaram em criar e divulgar os blogs de seus jornalistas, 
procedimento que agora está sendo seguido pelas grandes (e pequenas) corporações nos mais 
variados setores. 



 
Os consumidores também estão se organizando em torno de comunidades contra ou a favor de 
determinadas empresas e produtos.  
 
Ao contrário do sistema de comunicação tradicional, aonde para ser “ouvido” o consumidor 
insatisfeito precisava ter capital, na web ele precisa de muito pouco – se tiver criatividade ao 
contar sua história, pode afetar seriamente os negócios de uma grande empresa. E não existe 
atualmente formato tradicional de propaganda, publicidade ou contestação jurídica que possa 
dar conta disto. 
 
Embora exista muito romantismo em torno da noção de “comunidade” e da sua autonomia, o 
poder político e econômico sempre esteve ligado ao controle, estímulo ou repressão deste tipo 
de estrutura social.  
 
O avanço no uso da rede, a disseminação do acesso em banda larga e as melhoras nas 
tecnologias de software permitem, potencialmente, novas formas de contestação. Como 
governos, empresas e organizações tradicionais vão reagir a esta ameaça ao seu poder será 
um dos capítulos mais interessantes da história da internet no século XXI. 
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