
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO 

NATHALIA DE OLIVEIRA NUNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONETIZAÇÃO E VALORES CONSTRUÍDOS NA BLOGOSFERA 

UM ESTUDO SOBRE O BLOG ABDUZEEDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto Alegre 
 

2010 



 

 

 

 

NATHALIA DE OLIVEIRA NUNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONETIZAÇÃO E VALORES CONSTRUÍDOS NA BLOGOSFERA 

UM ESTUDO SOBRE O BLOG ABDUZEEDO 

 
 
 
 
 
 

 
Trabalho apresentado junto ao Curso de Comunicação 
Social, da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, 
como requisito parcial à obtenção do título de bacharel em 
Publicidade e Propaganda. 
 
Orientador: Prof. Dr. Alex F. Teixeira Primo 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Porto Alegre 

 
2010 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 A Deus, por todas as coisas maravilhosas na minha vida e por poder concluir todos os 

passos desta pesquisa de maneira satisfatória. 

 Aos meus pais, Carlos Alberto e Ana, por todo o amor e incentivo que me deram e por 

terem me ensinado a dar o meu melhor em tudo aquilo que eu fizer.  

 Aos meus irmãos, Carlos Henrique e Luciana, e à minha cunhada Jane, pelo 

companheirismo e apoio, sempre dispostos a debater questões acadêmicas e a compartilhar 

comigo dicas e sugestões para essa pesquisa. Especialmente à minha irmã, muito obrigada por 

todos os momentos de diversão e amizade ao longo desse semestre atribulado. 

 Ao meu pequeno sobrinho Gabriel, que alegrou meus finais de semana de estudo com 

seus sorrisos e brincadeiras inocentes. 

 Ao meu grande amigo Felipe, com quem compartilhei todas as angústias e inquietações da 

vida pessoal, profissional e acadêmica ao longo de todos esses anos de universidade. E pelo apoio 

especial nesse período final, durante o qual estivemos juntos trabalhando para o sucesso em 

nossas pesquisas. 

 Ao meu orientador, professor Dr. Alex Primo, pela atenção, empenho e orientações 

necessárias a esse trabalho, assim como pelo exemplo de sucesso na área acadêmica. 

 À minha gestora Mariana Giuliani, por toda a compreensão e boa-vontade nas vezes em 

que fui liberada do trabalho para fins acadêmicos. 

 Aos blogueiros do Abduzeedo, especialmente o Fábio e o Paulo Gabriel, pela 

disponibilidade e atenção em participar dessa pesquisa, fornecendo os dados necessários e se 

mostrando abertos a todas as minhas necessidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

RESUMO 
 

 
Os blogs constituem uma mídia que tem se consolidado no contexto da web 2.0, passando por 

diversas mudanças em sua estrutura e formas de uso. Dentre essas aplicações recentes está a 

escrita profissional, modalidade pela qual se constrói uma marca e se obtém rendimentos por 

meio de um blog. Esse é o caso do Abduzeedo, um blog de design conhecido em toda a 

comunidade criativa, criado pelo webdesigner gaúcho Fabio Sasso. Com o objetivo de investigar 

a estratégia profissional adotada por esse blog organizacional, o presente trabalho realizou 

entrevistas em profundidade com dois escritores do Abduzeedo e analisou a estrutura do blog, 

buscando identificar os desafios enfrentados no processo de monetização e obtenção de reputação 

na blogosfera. Como resultado, descobriu-se que a produção de conteúdo e consolidação de uma 

comunidade são pontos chaves na estratégia do Abduzeedo, cuja monetização é feita na maior 

parte por anúncios publicitários, veiculados a um alto valor em função da autoridade do blog 

como referência em inspiração visual na internet.  

 

Palavras-chave: blogs, Abduzeedo, monetização, reputação, profissionalização. 
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1
、
 INTRODUÇÃO 

 

   Os blogs são uma mídia relativamente recente, existindo há aproximadamente dez anos. 

Durante esse período, muito foi discutido a respeito do uso da ferramenta que, por um bom 

tempo, foi vista como um diário íntimo no qual os escritores publicavam suas experiências de 

vida e considerações particulares. Seu surgimento deu-se com a web 2.0, um modelo da internet 

que impulsionou a cultura participativa e colocou a colaboração como um fator de grande 

importância no desenvolvimento de produtos e serviços digitais.  Com o passar dos anos, essa 

mídia foi aprimorada e, atualmente, muitos conglomerados midiáticos fazem uso dos blogs, que 

estão sempre em constante aprimoramento. Dessa maneira, surgem os probloggers – blogueiros 

profissionais, que administram seu espaço como uma marca, buscando a obtenção de lucros por 

meio do blog. 

 O processo de consolidação de um blog profissional (ou organizacional, conforme a 

classificação aqui adotada) é recente na blogosfera, de forma que foi alvo de poucos estudos. A 

profissionalização dos blogueiros foi assunto tratado na dissertação de Honscha (2009), mas, 

apesar disso, ainda não foi feito estudo algum no que tange às competências necessárias para 

monetizar um blog e obter reconhecimento em função dele. 

 O interesse por esse tema nasceu dos hábitos da pesquisadora, que costuma ler muitos 

blogs voltados para o design e a comunicação, percebendo que muitos deles conseguiram se 

consolidar como referências no assunto. Alguns deles projetaram profissionalmente seus autores 

e alcançaram lucros significativos, como é o caso do Abduzeedo. O Abduzeedo é um blog criado 

pelo designer gaúcho Fábio Sasso, no ano de 2006, que ao longo desses quatro anos conseguiu 

alcançar reputação e autoridade na internet, figurando em diversas listas e matérias a respeito de 

blogs de design.  

 Como objetivo geral de compreender a estratégia profissional adotada pelo Abduzeedo 

enquanto blog organizacional, busca-se: a) avaliar como o blog produz conteúdo e as fontes que 

utiliza para tanto; b) determinar os pontos por meio dos quais o Abduzeedo interage com seu 

público e a relevância da colaboração; c) apontar como se dá a administração do blog como 

empreendimento profissional.; d) investigar a relação entre a reputação do Abduzeedo como 

fonte de inspiração na blogosfera e o lucro obtido pelo blog; e) compreender como o blog se 

insere no contexto das mudanças ocorridas na economia virtualizada.   
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 Para tanto, parte-se de uma análise do processo colaborativo na internet, contextualizando 

os blogs dentro da web 2.0 para, por fim, explorar a inteligência coletiva e a sabedoria das 

multidões como conceitos-chave por trás da construção de blogs. Serão identificadas as principais 

características da inteligência coletiva, assim como as condições que Surowiecki (2006) 

determina como necessárias para se obter sucesso ao trabalhar com multidões.  

 O segundo capítulo busca mapear o panorama econômico da internet, identificando as 

mudanças provocadas pelos processos assinalados no primeiro capítulo. Parte-se da virtualização 

da economia, com base em Lévy (1996), rumo a modelos de análise dessas transformações, como 

a Economia da Atenção e a Economia da Gratuidade, buscando apoio em autores como 

Goldhaber (1997) e Anderson (2008).  

 Com base nos modelos propostos no segundo capítulo, trata-se do impacto que as 

multidões e a cultura colaborativa exercem sobre a economia, explorando a Cauda Longa 

(Anderson, 2006) e a cultura amadora, movimento de grande influência no processo de 

popularização dos blogs. Por fim, estuda-se o crowdsourcing, modelo de produção que usa a 

inteligência coletiva e a sabedoria das multidões para obter retorno financeiro em diversos ramos 

do mercado. 

 O quarto capítulo, por fim, consiste em uma análise do processo de profissionalização dos 

blogs, traçando um pano de fundo histórico, de maneira a entender como se deu o seu surgimento 

e os mais variados gêneros característicos nos dias de hoje. Além disso, busca entender as formas 

de monetização adotadas, com base na pesquisa realizada por Honscha (2009), para por fim 

traçar uma relação com os conceitos de autoridade e reputação na economia política dos links. 

 O quinto e último capítulo é dividido entre uma primeira parte, na qual são expostos os 

procedimentos metodológicos, fazendo-se uma análise da entrevista em profundidade e 

explicando o método. Para realizar esse trabalho, a pesquisadora realizou duas entrevistas em 

profundidade com colaboradores do Abduzeedo e participou de uma palestra realizada por toda a 

equipe brasileira do blog na Semana Acadêmica da Comunicação. A segunda parte expõe os 

resultados da pesquisa, juntamente com uma reflexão a respeito do Abduzeedo. Nessa reflexão 

constarão os itens relacionados como objetivos específicos, assim como uma descrição de todo o 

processo de consolidação e construção do blog.  
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2
、
 O PROCESSO COLABORATIVO NA INTERNET 

 
O presente capítulo analisará os desdobramentos da internet na cultura da colaboração, 

retratando o histórico de surgimento da web – e o período chamado de web 1.0 - até o surgimento 

de sistemas mais participativos, constituindo aquilo que se convencionou chamar de web 2.0. As 

características da web 2.0 serão abordadas, para que por fim seja estabelecida uma relação com 

os conceitos de Inteligência Coletiva e Sabedoria das Multidões, de maneira a demonstrar como 

estes influenciam a produção coletiva no ambiente virtual. 

A internet, como conhecemos hoje, é fruto da interação de várias forças. Segundo Castells 

(2002), essas forças foram a ciência, por meio das pesquisas de professores universitários, os 

programas militares dos Estados Unidos e a contracultura libertária. O poder militar financiou a 

internet e fez dela seu programa de pesquisa (a Arpanet) – sem que houvesse uma aplicação 

especificamente militar – e os cientistas utilizaram-na para estudos tecnológicos e criação de 

redes. Já o movimento libertário buscou na internet um instrumento para se desprender do Estado 

e do poder empresarial. Assim como muitas outras invenções que alteraram significativamente a 

comunicação e a cultura, Lemos (2002) afirma que a internet é responsável por uma revolução 

sem precedentes na história, possibilitando ao homem a troca de informações em tempo real e 

sob alcance global, nas mais diversas formas. 

Manoel Castells (2002) vai nomear essa nova fase que se segue à era industrial de 

Sociedade Informacional, cujos pilares centrais estão na globalização, tecnização e crescente 

valorização do conhecimento, por meio de inovações tecnológicas que vieram com a 

microeletrônica, a informática e as tecnologias de comunicação. Essas mudanças, é claro, 

geraram reflexos nas relações sociais e políticas, das quais as que mais interessam aqui são as 

sociais. Outro ponto interessante na abordagem de Castells é como ele define o modo de 

produção informacional, que seria a ação do conhecimento no próprio conhecimento. Essa noção 

vai ao encontro do que Lemos (2002, p. 124) julga ser a versão da aldeia global aplicada à 

internet: “um ponto onde a consciência humana converge, uma unidade central criando um 

organismo coletivo inteligente”.  

É importante ressaltar que essa nova forma de organização se revela muito claramente na 

internet, já que a apropriação social é mais determinante para o processo do que as estratégias de 

cima para baixo, que vêm como produto de fatores tecnológicos. Para demonstrar a influência da 

apropriação no aperfeiçoamento da internet, basta apenas que observemos a evolução da web ao 
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longo de todos esses anos. Lemos (2002) vai dizer que a internet é uma verdadeira incubadora 

midiática, uma vez que já em seu início contava com vários dispositivos de comunicação: o e-

mail, a conexão remota, o FTP (protocolo para transferência de arquivos), as ferramentas de 

mensagem instantânea (que no início eram o IRC – Internet Relay Chat e o ICQ, entre outros) e, 

por fim, a web – a parte multimídia e mais popular, pela qual podemos navegar por homepages 

com conteúdo informacional apenas com o uso de um navegador.  

A World Wide Web tornou-se acessível ao público em 1993, no mesmo ano em que, 

segundo Pinho (1999), as restrições de uso comercial da internet foram abolidas, possibilitando a 

popularização do projeto até então governamental americano. Iniciou-se então o padrão chamado 

de web 1.0: um modelo no qual as características de broadcast das mídias tradicionais eram 

mantidas, ou seja, o conteúdo era empurrado pelo emissor rumo ao receptor. Apesar do grande 

constraste em relação a outros meios de comunicação, o conteúdo na internet não era, em sua 

maioria, fruto da participação coletiva. Sites pessoais, buscas por diretório, enciclopédias on-line 

e aplicativos fechados podem ser citados como exemplos de serviços que fizeram parte dessa 

geração. A maior parte da interação presente nos sites da web 1.0 era fruto de fóruns e livros de 

visitas: o usuário deixava sua opinião naquilo que seria um painel dentro do site. Tratava-se de 

um modelo fechado, que restringia a troca de informação entre os usuários, assim como os e-

mails e o sistema do IRC (Internet Relay Chat). Ainda assim, muitos profissionais apostaram que 

o futuro das empresas estaria no comércio on-line, o que alavancou os investimentos do mercado 

financeiro em ações de corporações virtuais, até o estouro da bolha no início dos anos 90. Depois 

de todos os problemas que as empresas virtuais enfrentaram – e de muitos críticos condenarem-

nas ao fracasso – um novo paradigma foi se erguendo, de maneira que foi possível identificar que 

todos aqueles que sobreviveram ao estouro da bolha desenvolveram características em comum, 

fruto de uma visão diferente do relacionamento entre o internauta e os aplicativos virtuais. 

 

2.1 Introdução a Web 2.0 
 

O conceito de web 2.0 surgiu de uma conferência entre a O’Reilly Media e a Media Live 

International. Discutia-se o fato de que o estouro das empresas ponto com, fruto da onda de 

valorização de empresas virtuais no mercado financeiro, não tinha sepultado qualquer 

possibilidade de investimento na rede mundial de computadores. Pelo contrário, observou-se que 

as empresas sobreviventes tinham traços e aplicações em comum. O’Reilly (2005) afirma que 



 

 

12 

 

esse tipo de crise é comum como marco nas revoluções tecnológicas: antes que a inovação tome 

conta, é preciso eliminar os impostores, para que restem apenas aqueles que estão realmente 

adaptados para a mudança.   

O termo web 2.0 passou a ser utilizado para definir as tais característica em comum 

dessas empresas, como aplicativos e sites inovadores e diferenciados. Apesar disso, não havia 

muito consenso quanto ao verdadeiro significado dessa expressão, de forma que ele foi 

inicialmente formulado através do exemplo presente na FIG. 1: 

 

 
FIGURA 1: Aplicativos Web 1.0 e seus correspondentes de Web 2.0 
FONTE: O’Reilly, 2005, online. 
 

Já Primo (2007) define a web 2.0 como a segunda geração de serviços on-line, na qual as 

formas de publicação, compartilhamento e organização de informação são potencializadas, 

garantindo maior proximidade e interação entre os usuários. Primo faz questão de destacar a 

diferença entre as técnicas informáticas que dão origem a esse processo do aspecto 

mercadológico e comunicacional que engloba todo esse período diferenciado na tecnologia. A 

web 2.0 tem repercussões sociais muito relacionadas à inteligência coletiva, assim como à 

circulação de informação e conhecimento baseados em uma construção social. 

O’Reilly (2005) afirma que o conceito não é feito de fronteiras rígidas, e o esclarece por 

meio da seguinte analogia: a web 2.0 é um conjunto de práticas na forma de um sistema solar. 

Sites e aplicativos podem possuir algumas, muitas ou até mesmo todas essas práticas, estando a 

distâncias variadas do centro. Neste centro, estariam as competências mais relevantes para os 

aplicativos. Por meio da FIG. 2, a analogia do sistema solar pode ser melhor compreendida. 
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FIGURA 2: Mapa de noções da Web 2.0 
FONTE: O’Reilly, 2005, online. 

 

O’Reilly (2005) se concentra em esmiuçar os pontos que ele considera fundamentais na 

web 2.0, abordagem que também será aqui adotada. O primeiro deles, considerado como 

posicionamento estratégico, é a web como plataforma. Os aplicativos web 2.0 têm que, 

necessariamente, oferecerem serviços de rede, e não mais produtos fechados pelos quais o 

usuário paga e depende de atualizações compatíveis da mesma marca. Os sistemas devem ser 

orientados para a comunicação, agindo como facilitadores entre o usuário e a experiência on-line.  

Podemos mencionar como exemplo os comunicadores instantâneos via web, que possibilitam ao 

usuário desprender-se de softwares específicos. O MSN, aplicativo gratuito para troca de 

mensagens em tempo real da Microsoft, está disponível também diretamente na web, de forma 

que mesmo em um computador no qual o software não esteja instalado, o usuário pode trocar 

mensagens com seus contatos.  

Esse uso da web como plataforma para serviços é um reflexo daquilo que O’Reilly (2005) 

chama de arquitetura da participação, ou seja, o entendimento de que as empresas têm que 

estar abertas ao uso e a experiência dos usuários, aceitando suas sugestões/críticas para o 

aperfeiçoamento de seus aplicativos. A web 2.0 não é baseada em um modelo unidirecional, no 
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qual o usuário não pode participar e nem interferir naquilo que recebe. Pelo contrário, as 

contribuições são muitas vezes responsáveis pela evolução, detecção de falhas e mudanças nos 

aplicativos Um exemplo disso são os sistemas operacionais de código aberto, como o Linux, e até 

mesmo navegadores como o Firefox, que desenvolvem suas versões atualizadas com base na 

experiência do usuário e no retorno que ele oferece à empresa. Assim, podemos dizer que os 

aplicativos web 2.0 estão em versão beta eterna – quanto mais os usuários fazem uso deles, 

melhores eles se tornam.   

Outro consenso a que os pesquisadores da O’Reilly Media chegaram é de que a noção da 

web como um espaço de publicação, semelhante a visão inicial de outros meios de comunicação, 

como o jornal e o rádio, ficou para trás nos anos 90, dando espaço crescente para a noção de 

participação. O consumidor quer estar no comando e obter controle de seus próprios dados, e 

deve ser primordial para essas empresas otimizarem o auto-serviço do cliente. O modelo único do 

processo de comunicação, no qual o emissor tem todo o poder e o receptor é um agente passivo 

perde terreno cada vez mais na Internet.  

A participação do usuário é tão intensa e relevante que deu origem à folksonomia, um 

novo estilo de categorização colaborativa, oposto ao conceito tradicional de taxonomia. 

Folksonomia, segundo Primo (2007), é um neologismo que teve origem com o arquiteto da 

informação Thomas Vander Wal, misturando os termos folk e taxonomia. Assim, não fica difícil 

entender que se trata de uma classificação feita em grande parte por leigos, de baixo para cima e 

com bem menos influência de especialistas. Nesse sistema, os usuários usam tags para etiquetar 

conteúdo com base em associações livres, não determinadas por nenhuma regra em específico. 

Primo (2007, p.5) afirma  

No tagging, em vez do cadastramento padronizado de informações como “autor” e “ano 
de publicação”, os internautas ao incluírem um novo link em sua lista pública de 
bookmarks podem registrar quaisquer palavras que julgarem ser associadas a um certo 
material.  
 

Howe (2009), ao discutir sobre o processo de aplicação de tags na web, afirma que elas 

são palavras-chave aplicadas a determinado conceito ou material segundo um julgamento livre, 

que surgiram com os blogs e rapidamente se espalharam para outras formas de mídias sociais. 

Esse processo ocorre porque a quantidade de informação disponível on-line é tão imensa que 

sobrepuja a capacidade de um indexador ou algum indivíduo sozinho para classifica-la. Dessa 
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forma, a liberdade que se dá aos usuários para que estes categorizem os itens de acordo com a 

própria opinião é um fator de organização de conteúdo na Internet. 

A categorização social serve como alavanca para um processo de organização da 

informação chamado de social bookmarking, presente em sites como o Delicious e o Technorati. 

Na FIG. 3 podemos observar como a folksonomia funciona no Flickr. O usuário posta uma foto 

do Museu de Arte Contemporânea e insere tags relacionadas aos aspectos considerados por ele 

como mais relevantes. Assim, no exemplo vemos as seguintes tags: Rio de Janeiro, Museu, Arte 

Contemporânea, Oscar Niemeyer e Niterói.  Já na FIG. 4, é possível ver o funcionamento das 

tags no Delicious. O usuário se cadastra no sistema e pode salvar a sua lista de favoritos em uma 

página personalizada, relacionando cada url com tags, para que elas possam ser compartilhadas e 

encontradas mais facilmente por outros usuários. 

 

 
FIGURA 3: Tags típicas da Folksonomia no Flickr 
Fonte: http://www.flickr.com/photos/felipeneves/2317042138/in/set-72157623980082846/ 
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FIGURA 4: Social Bookmarking no Delicious 
Fonte: http://delicious.com/natenunes 
 

Outro ponto decorrente da ênfase na participação é o aumento dos weblogs, ou 

sinmplesmente blogs, que cresceram em progressão geométrica na era da web 2.0. Os blogs, 

segundo Chris Anderson (2006) representam um avanço na democratização das ferramentas de 

produção, uma vez que agora qualquer usuário é capaz de criar o seu blog, publicando conteúdo e 

compartilhando suas ideias com o restante dos internautas. Até o formato de circulação das 

informações foi alterado, passando do modelo push (no qual o conteúdo é empurrado para a 

audiência) ao pull (quando a audiência tem domínio sobre o conteúdo que recebe, fazendo valer 

suas preferências e exigências). Primo (2007), ao comentar sobre o assunto, afirma que a web 2.0 

criou um formato híbrido das tecnologias pull e push. Um exemplo disso é o RSS, ou Real 

Simple Syndication, sistema que reúne em um agregador as atualizações de todos os sites que o 

usuário desejar, livrando-o da necessidade de acessar um site de cada vez para obter novas 

informações. Basta apenas cadastrar-se para assinar o conteúdo de qualquer blog, podendo 

visualizar todos de uma vez só, por meio do leitor de feeds. Muitas vezes, nesse processo, o 

usuário sequer conhece a interface do blog que assina, pois só está em contato com o agregador 

(como Google Reader ou Netvibes).  

 Por último, vale ressaltar que um dos maiores pilares da web 2.0 está no emprego da 

inteligência coletiva para a transformação e atualização dos serviços. Como já foi mencionado 

anteriormente, o beta eterno, a folksonomia, o avanço dos blogs e outras características são 

resultado direto daquilo que Surowiecki (2006) chama de Sabedoria das Multidões. O’Reilly 
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(2005) chega a afirmar que a web se transforma em um cérebro global, no qual a antiga 

audiência, até então preterida pelo modelo padrão de broadcasting, toma partido e decide o que é 

importante. É interessante notar que essas afirmações vão ao encontro do que os autores 

anteriormente mencionados sustentam como motor principal das transformações ocorridas na era 

tecnológica em que nos encontramos: o conhecimento gerando conhecimento. A inteligência 

coletiva é determinante não só no sentido social, mas também no econômico dentro da própria 

web, uma vez que é por meio dela que muitos blogs, aplicativos e sistemas tornam-se lucrativos. 

Mas antes de analisarmos as implicações econômicas dessa mudança, vamos nos deter mais 

profundamente sobre o conceito de inteligência coletiva aqui abordado.  

 

2.2 Inteligência Coletiva e Sabedoria das Multidões 
 

A expressão inteligência coletiva será usada com base na definição de Lévy (1998 p. 28): 

“... uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em 

tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências”. A seguir alguns pontos 

considerados relevantes para o conjunto dessa definição são mencionados. 

A inteligência coletiva é uma inteligência distribuída por toda parte. Não existe um 

especialista, nem alguém que detenha completo domínio sobre a informação. O que existe são 

pessoas possuem algum conhecimento, e quando reunidas são capazes de gerar um reservatório 

maior do que qualquer especialista. Esse postulado é visto em prática na web, sendo a base 

daquilo que Chris Anderson (2006) irá chamar de Cauda Longa – uma infinidade de nichos 

agregando informação de forma tão substancial que é capaz de fazer frente aos grandes 

produtores, rivalizando com a visão de broadcast tradicional na comunicação.   

Essa inteligência é incessantemente valorizada. É fato que ela está distribuída por toda 

a parte, mas ainda assim a inteligência não é valorizada como deveria ser. Não chegamos à 

consciência de que até mesmo os supostos ignorantes são inteligentes em determinado contexto, 

o que muitas vezes origina um desperdício de um recurso mais precioso do que outros com os 

quais estamos mais preocupados: economia, petróleo, etc. Um dos poucos ambientes nos quais se 

valoriza a inteligência de todos é a internet: todas as vozes se fazem ouvir, e o mercado de nichos 

é uma garantia de que sempre existe espaço para determinado tipo de informação. Ou seja, a 

inteligência pode ser encontrada nos mais variados contextos.  
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Outro ponto é a coordenação das inteligências em tempo real, que requer um espaço 

para interação de conhecimentos e conhecedores coletivamente inteligentes. O conhecimento, 

como o próprio Pierre Lévy (1996) afirma, é desterritorializado, portanto exigiria um espaço que 

suportasse tal característica do virtual: o ciberespaço. Essa coordenação e interação requerem 

adaptações dos sistemas de comunicação, o que de certa forma já se vê naquilo que Henry 

Jenkins (2008) irá chamar de Cultura da Convergência.  

Lévy (1998) também valoriza o reconhecimento das competências de cada pessoa, uma 

vez que os saberes ativos representam uma minoria dos que estão disponíveis no todo. Ele 

defende que o ideal da inteligência coletiva exige uma valorização em diversos âmbitos para que 

se desencadeie um reconhecimento das competências como um todo. Usando o exemplo dos 

direitos autorais, que incentivaram a produção intelectual e a inovação, o autor acredita que a 

regulamentação da inteligência coletiva poderia servir para encorajar uma mudança na sociedade, 

já que ela estaria na fonte dos maiores potenciais contemporâneos.  

Mas permanece uma questão: é possível nos valermos da inteligência coletiva de forma 

multiplicadora, sem que as capacidades se anulem? Sabemos que em uma multidão, as 

inteligências tendem a chegar ao menor denominador comum, dividindo-se, ao invés de se 

multiplicarem. Surge então a necessidade de descobrir uma maneira de coordenar os grupos sem 

soterrar as individualidades de cada um dos seus componentes, tirando qualidade da quantidade. 

Uma vez que, conforme já debatemos, a web 2.0 é bem-sucedida ao tirar partido da inteligência 

coletiva nos seus empreendimentos, devem existir soluções para aquilo que Lévy  (1996) chama 

de problema da inteligência coletiva. 

James Surowiecki (2006) traz luz sobre o assunto ao tratar da Sabedoria das Multidões. 

Para ele, é possível sim determinar circunstâncias sob as quais trabalhar com grupos 

coletivamente inteligentes, sem a necessidade de um especialista exercendo qualquer relação de 

poder ou dominação para com os outros componentes do grupo. Ainda que a maioria não seja 

grandemente informada a respeito de determinado assunto, é possível que a decisão do coletivo 

como um todo venha a ser sábia. Ou seja, estamos retornando à valorização incessante da 

inteligência, a uma consciência de que podemos encontrar a sabedoria até mesmo nas porções 

julgadas ignorantes. 
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Em oposição ao ponto de vista de Surowiecki (2006) está a abordagem de Garret Hardin 

(1968), ao descrever um processo que ele denomina de tragedy of the commons
1. Hardin afirma 

que, em um ambiente comunitário (como no exemplo que ele usa, um pasto), a ganância de cada 

usuário em maximizar o seu lucro leva à ruína do ambiente. Tal fato ocorre em função do 

contraste entre a limitação do ambiente – no exemplo um pasto, mas na prática qualquer outro 

local compartilhado, até mesmo a internet – e a necessidade que o sistema impõe ao homem de 

ampliar ilimitadamente o seu ganho. Nesse ponto, Hardin é um pessimista: para ele, a liberdade 

em um ambiente comum tende a levar à destruição. 

Seguindo em uma linha mais otimista, Surowiecki (2006), levanta quatro condições 

básicas para as multidões inteligentes: diversidade de opinião, independência, descentralização e 

agregação. Essas características também estão presentes nos mercados de decisão, o que nos leva 

a pensar que, colocada da maneira correta, a inteligência coletiva tem potencial para influenciar 

inclusive os negócios e a economia em nossa sociedade. Esses pontos serão avaliados com mais 

profundidade, a fim de identificar a sua relação com a web 2.0, e esclarecer de que maneira eles 

são adequadamente aproveitados por ela. 

A diversidade de opinião mencionada por Surowiecki não está restrita ao sentido 

sociológico com o qual estamos acostumados, mas é mais direcionada ao aspecto cognitivo e 

conceitual. É preciso que as pessoas tenham ideias diferentes, informações e opiniões individuais 

a respeito do assunto. Enfim, trata-se da contribuição que cada ser humano tem a trazer para um 

tema como fruto de sua individualidade e experiências de vida. A vantagem dessa característica 

reside no fato de que, quanto mais as ideias forem semelhantes, menor é a possibilidade de que 

alguém no grupo invista em uma opção radical e contrária ao senso comum. Ainda sobre esse 

ponto, Surowiecki (2006, p. 55) justifica: 

 

(....) o simples fato de fazer com que um grupo seja heterogêneo faz com que ele seja 
melhor na solução de problemas. Isso não significa que a inteligência é irrelevante. (...) 
Significa que, no nível do grupo, apenas a inteligência não é suficiente, pois a 
inteligência sozinha não garante a você diferentes perspectivas para um problema. 

                                                 
1 O processo ocorre da seguinte maneira: em um pasto comunitário, espera-se que cada pastor tente manter o maior 
número de gado possível. Tal sistema pode funcionar por anos devido a guerras, desastres naturais e doenças que 
mantêm o gado abaixo do número máximo que o pasto pode suportar. Mas, finalmente, chegará um momento em que 
cada pastor conclui que precisa adicionar mais animais à terra para maximizar seu lucro. Como todos têm a mesma 
ideia, o resultado é a destruição do pasto. Assim, Hardin conclui que os homens estão presos em um sistema que os 
compele a aumentar o rebanho de maneira ilimitada, em um ambiente que é limitado – que resulta em uma 
destruição do sistema comunitário. 
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A importância da diversidade não está restrita ao nível de informação que um novo 

membro possa acrescentar ao grupo. Pelo contrário: ainda que a informação não seja de fato tão 

importante, o simples fato de haver uma voz destoante garante que o grupo vá considerar outras 

possibilidades antes de tomar uma decisão final. Essa argumentação é totalmente contrária a ideia 

que temos de que os especialistas detêm uma vantagem imensa na busca por soluções, pois a 

especialidade é um fator que estreita o escopo de alternativas, impedindo a tomada de decisão 

correta.  

O argumento de Surowiecki (2006) encontra respaldo em Howe (2009) e Shirky (2008), 

que concordam que há uma espécie de conhecimento que não pode ser encontrado nos 

especialistas. As visões divergentes servem para questionar conceitos, impedindo que as 

multidões cheguem a decisões totalmente equivocadas. Shirky (2008) também afirma que o 

processo de diversidade tem um papel relevante na produção jornalística: quando o mundo da 

produção editorial não contava com a opinião de pessoas de fora do círculo comum, como 

blogueiros, as decisões sobre o que publicar e quando publicar eram muito mais restritas. Hoje, 

um assunto pode chegar a uma reunião de pauta de uma grande emissora de televisão porque teve 

repercussão em meio aos blogs.  

A diversidade nos protege do risco que Irving Janis (1972) chama de pensamento grupal. 

O pensamento grupal é fruto da homogeneidade dos grupos, quando as ideias estão tão 

concatenadas em torno de uma mesma visão, que qualquer pessoa que pense o contrário se 

sentirá inibida em expressar sua opinião. O exemplo mais clássico de pensamento grupal deu-se 

na explosão da nave espacial Challenger, incidente que poderia ter sido evitado se os cientistas 

não tivessem primado pela concordância e abafado qualquer voz contrária que tentou expor os 

problema do equipamento. Este exemplo demonstra claramente que existe uma pressão no 

sentido da conformidade, um esforço para manter a coesão do grupo. Essa pressão é facilmente 

quebrada a partir do momento que uma pessoa se dispõe a expor o seu pensamento diante dos 

outros: estudos apresentados no livro de Surowiecki (2006) demonstram que a iniciativa de 

apenas um é capaz de encorajar aqueles que pensam diferente e sentiam-se inibidos com isso. 

Dessa forma, o simples fato de haver alguém com opinião divergente é garantia de que as 

opiniões não irão convergir para um único ponto, sufocando as vozes contrárias. 

A outra característica que Surowiecki (2006) julga necessária para as multidões 

inteligentes é a independência. As opiniões das pessoas não devem ser influenciadas por aquelas 
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de terceiros – o que não significa isolamento, mas sim, reduzir a influência dos outros nas 

decisões e opiniões apresentadas por alguém.  

As vantagens desse item já foram mencionadas também na questão da diversidade, mas é 

importante ressaltar que a independência impede que os erros das pessoas sejam correlacionados. 

Em outras palavras, enquanto cometo algum erro de julgamento fruto de minha própria visão, ele 

não afeta a decisão do grupo e é anulado pelas outras opiniões. Isso não ocorre quando as pessoas 

exercem influência umas sobre as outras: os erros são propagados, e a possibilidade de várias 

pessoas estarem, conjuntamente, apostando na alternativa errada é imensa. Outra vantagem está 

no fato da independência permitir que novas informações sejam acrescentadas ao grupo, em lugar 

daquelas com as quais a maioria já está familiarizada. Por fim, resumindo toda a argumentação, o 

autor afirma: “Um segredo para decisões grupais bem-sucedidas é fazer com que as pessoas 

prestem muito menos atenção ao que todos os outros estão dizendo”.(SUROWIECKI, 2006, p. 

96) 

O terceiro ponto considerado inerente aos grupos coletivamente inteligentes é a 

descentralização, ou seja, a capacidade das pessoas de se especializarem e trabalharem com 

conhecimentos locais, fora de um centro diretivo. Surowiecki (2006) defende a tese de que um 

controlador onisciente não tem poder nem conhecimento sobre as necessidades locais, e que, 

muitas vezes, é preciso que o conhecimento específico dos indivíduos entre em ação e resolva 

questões com base em um conhecimento erroneamente taxado de “limitado”.  

Esse conhecimento específico é chamado de conhecimento tácito – aquele que diz 

respeito a uma experiência específica, que não pode ser transmitida aos outros facilmente. Ou 

seja, quanto mais próxima está uma pessoa de determinado problema, maior é a chance dela 

conseguir resolvê-lo (ao contrário de um líder que comanda tudo à distância). A descentralização 

encoraja a independência e a especialização, e permite que as pessoas coordenem suas atividades 

e resolvam seus problemas.  

Apesar disso, há um problema a ser apontado: não existe garantia que essa informação 

periférica seja capaz de avançar sistema adentro, chegando na parte central com a mesma 

relevância e qualidade inicial. Em outras palavras, é preciso garantir que a informação local seja 

parte integrante do coletivo – sem perdas durante o processo.  A resposta encontra-se em um 

sistema que seja capaz de agregar as informações das partes ao todo. Surowiecki finaliza: 
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 Portanto, agregação – que pode ser vista como uma forma curiosa de centralização – 
é paradoxalmente importante para o sucesso da descentralização. É possível, e 
desejável, ter decisões coletivas tomadas por agentes descentralizados. 
(SUROWIECKI, 2006, p. 107). 
 
 

Sabendo que a web 2.0 utiliza de maneira bem-sucedida a inteligência coletiva, infere-se 

que as características citadas por Surowiecki (2006) estão presentes nessa geração de serviços. 

Uma grande parcela dos mais variados mercados de nichos são baseados na sabedoria das 

multidões, uma vez que neles são encontrados diversidade de componentes, independência, 

descentralização e também agregação. Uma das características mais marcantes da internet está 

em constituir um espaço descentralizado e democrático, tanto no que tange à diversidade de 

usuários, como no que diz respeito à independência dos mesmos. A agregação se dá por meio 

daquilo que Anderson (2006) irá chamar de filtros, que empurram a demanda pela cauda longa 

abaixo. Com base nesse conhecimento prévio, analisaremos a seguir como tais mudanças 

exercem impacto sobre a economia. 
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3
、
 A VIRTUALIZAÇÃO DA ECONOMIA 

 

Segundo Pierre Lévy (1996), a economia contemporânea é uma economia da 

desterritorialização ou da virtualização. Antes de abordarmos os efeitos da virtualização na 

economia, cumpre compreender melhor o fenômeno que o autor chama de virtualização. Para 

Lévy, trata-se de uma mutação de identidade, um processo por meio do qual um elemento 

encontra sua consistência essencial em um campo problemático, ao invés de se definir pela 

atualidade (ou solução). No caso específico da economia, a característica mais presente está na 

desterritorialização, ou seja, o não estar presente. Esses fatores também são evidentes em nossa 

sociedade, como podemos ver pelo investimento no setor do turismo e dos transportes, mas 

também ganham destaque no setor das telecomunicações e da informática.  

Além desses setores mencionados, Lévy (1996) afirma que a atividade econômica 

encontra sua principal fonte de produção de riqueza em bens muito particulares: a informação e o 

conhecimento. Poderíamos dizer que essas sempre foram as bases da economia, e que não 

experimentamos nenhum tipo de mudança em relação a elas em nossa sociedade atual. Ocorre 

que, hoje, as profissões não mais repousam em saberes estáveis, como era o caso de um artesão 

na Idade Média, e sim na aprendizagem permanente. Shirky (2008) afirma que a escassez do 

método produtivo de diversas profissões (ele usa o exemplo da escrita) fizeram com que o 

domínio da técnica fosse o bastante para definir alguém como profissional. A situação já não é 

mais a mesma, uma vez que o ciclo de renovação das profissões é cada vez mais curto. Assim, 

muitas pessoas são capazes até de transitar entre vários ofícios diferentes, valendo-se de novos 

aprendizados. Além disso, a profusão da informação também tem um papel de extrema 

relevância: não estamos mais presos aos especialistas, pelo contrário, uma massa cada vez maior 

de “amadores” produzem conhecimento e compartilham em seu cotidiano.  Os novos recursos 

apontados por Lévy – informação e conhecimento - são regidos por duas leis que vão em direção 

completamente oposta ao raciocínio da economia clássica: “consumí-los não os destrói, e cedê-

los não faz com que sejam perdidos”. (Lévy, 1996, p. 55). 

Benkler (2006), ao estudar a relevância da produção social na economia, afirma que, em 

função das mudanças ocorridas no sistema da economia da informação, houve um aumento da 

importância relativa do compartilhamento social e da troca como modos de produção 

econômicos. Padrões de comportamento que até então estavam restritos às relações sociais, 
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preenchendo necessidades psicológicas e emocionais, agora desempenham um papel importante 

na economia também. Ele credita isso à viabilidade de produzir conhecimento, informação e 

cultura por meios sociais, através da produção cooperativa e da ação individual coordenada. 

Dessa forma, o grande capital da economia da informação seria o conhecimento, em oposição aos 

bens financeiros. Ao longo de sua análise, Benkler contrasta o comportamento humano frente à 

cooperação em sistemas voltados para o mercado com sistemas cujo foco é social.  

Esse tipo de comportamento é visível em produções como a Wikipedia, nas quais não há 

qualquer tipo de recompensa financeira pela colaboração dos usuários. As pessoas colaboram 

simplesmente por uma necessidade social. Esse novo fundamento para a economia encontra 

apoio na abordagem de Tapscott e Williams (2007), ao defenderem o peering, ou produção 

colaborativa, como uma forma emergente de produção de informação.  

Esse modelo de produção entra em contraste com a economia clássica, uma vez que toda a 

sua base encontra-se no postulado da raridade dos bens: a função social da economia está em 

administrar os recursos escassos que ocorrem em função da demanda ilimitada. Essa escassez 

está fundamentada, segundo Lévy (1996) no caráter destruidor do consumo, e na natureza 

privativa da aquisição. Uma vez que a informação e o conhecimento são fontes das mais variadas 

formas de riqueza, podemos chamar essa forma de economia sob a qual estamos vivendo de 

economia da abundância. Ora, o próprio termo já vai de encontro aos conceitos clássicos, 

representando a dimensão da ruptura que estamos travando com as definições econômicas de 

épocas anteriores.  

Mas, em face às afirmações de Pierre Lévy, alguém poderia se perguntar por que o 

consumo da informação não é destrutivo e nem sua posse é exclusiva. Para responder a essa 

pergunta, Lévy (1996) recorre aquilo que ele diz ser um dos principais distintivos da virtualização 

– seu desprendimento de um momento em particular. Assim, quando um bem é virtual, como é o 

caso da informação, a desterritorialização permite que possamos oferecê-lo aos outros sem nos 

desfazermos dele.  

O mercado também passa por um processo de virtualização. Os sistemas de compra on-

line já dão prova disso, pois são o símbolo máximo da desterritorialização: ali não existem 

barreiras geográficas. Os bancos de dados também permitem que os consumidores tenham acesso 

a informações até então restritas aos profissionais, o que dilui a fronteira entre produtores e 

consumidores. Tais transformações podem ser vistas como fruto da exigência por parte do 
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consumidor de um mercado mais transparente: ele quer ter respostas em tempo real, e estar em 

contato cada vez mais próximo com o produtor, expressando suas vontades e alterando a 

dinâmica da demanda. Ao debater o assunto, Lévy (1996, p. 63) afirma: 

 

O consumidor não apenas se torna coprodutor da informação que consome, mas é 
também produtor cooperativo dos “mundos virtuais” nos quais evolui, bem como 
agende de visibilidade no mercado para os que explorar os vestígios de seus atos no 
ciberespaço. Os produtos e serviços mais valorizados no novo mercado são interativos, 
o que significa, em termos econômicos, que a produção de valor agregado se desloca 
para o lado do “consumidor”, ou melhor, que convém substituir a noção de consumo 
pela coprodução de mercadorias ou serviços interativos.  
 
 

Tapscott e Williams (2007) discorrem sobre produtos criados quase que totalmente por 

seus clientes, de maneira que os consumidores se transformam em produtores – sendo chamados, 

por isso, de prosumers. Nesse novo modelo, os consumidores participam ativa e continuamente 

da criação dos produtos, co-inovando e produzindo aquilo que consomem. Mais do que 

customizar os seus produtos ou manifestar as suas exigências para o mercado, os consumidores 

estão se auto-organizando para criar aquilo que lhes agrada. A geração dos prosumers “trata o 

mundo como um lugar de criação, e não de consumo” (Tapscott, Williams, 2007, p. 160). Um 

exemplo que poderíamos citar no que diz respeito aos prosumers encontra-se no site Camiseteria, 

um modelo de negócios por meio do qual os consumidores enviam os designs de camisetas e os 

submetem a uma votação, em que os melhores projetos se tornam estampas. Em um negócio 

assim, vemos claramente a interferência do consumidor na produção de conteúdo: é o público 

quem define o visual das camisetas que mais lhes agradam e, por conseguinte, aquelas que eles 

desejam comprar. Na FIG. 5, pode-se observar os passos necessários para submeter uma estampa 

ao Camiseteria. 
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FIGURA 5: Funcionamento do Camiseteria 
Fonte: http://www.camiseteria.com/submit.aspx 

 

Dos pontos anteriormente apresentados, é de vital importância para este trabalho 

compreender que a economia virtualizada é vista como uma economia da abundância, uma vez 

que está baseada na informação e na disponibilidade deste bem em nossa sociedade. O termo 

economia da abundância também é encontrado no trabalho de Chris Anderson (2006), ao 

discorrer sobre a Cauda Longa, assunto que será tratado em um capítulo posterior a esse. Por ora, 

cumpre entender que a informação e o conhecimento estão disponíveis em larga escala pelas suas 

propriedades de virtualização e desterritorialidade. Mas, ao contrário dos autores aqui 

mencionados, há uma corrente que sustenta os postulados da economia clássica, buscando 

encontrar no quadro em que vivemos algum bem que seja realmente escasso.  

 

3.1 A economia da atenção 
 

Michael Goldhaber (1997) concorda com Lévy (1996) no que tange ao fato de estarmos 

entrando em um novo modelo de economia. Essa nova realidade exige que os antigos conceitos 

sejam revistos, uma vez que não mais têm valor diante das mudanças pelas quais passamos. 

Novos padrões de atividade e relacionamento entre as pessoas estão emergindo, por isso é preciso 
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pensar de uma maneira diferente para entender como essas novas interações entre as pessoas, 

impulsionadas pela cibercultura e pela virtualização, podem afetar a economia.   

Primeiramente, Goldhaber (1997) nos coloca a seguinte questão: sobre o que está baseada 

essa nova economia? Lévy (1996) certamente responderia que os pilares estão na informação e 

no conhecimento, mas Goldhaber aponta uma impossibilidade: a informação não é uma base 

possível para uma economia, uma vez que as economias sempre são baseadas em recursos 

escassos. Ora, a informação é tão presente na web que é inclusive responsável pelo uso da 

expressão economia da abundância, em referência ao recurso amplamente disponível no ambiente 

virtual. Qualquer pessoa que tem acesso a determinado tipo de informação pode publicar na web, 

ou compartilhar com seus amigos e contatos interessados. Ou seja, qual seria o motivo para 

organizarmos nossas vidas ao redor da informação, se ela já existe em todo o lugar? Goldhaber 

sugere que a base dessa nova economia possa estar em algo que flui em direção oposta à 

informação: a atenção, que é um recurso intrinsecamente escasso. 

Segundo Goldhaber (1997) obter atenção é muito desejável, uma vez que, quanto maior a 

audiência, melhor. É exatamente por isso que vemos as emissoras de televisão, jornais e diversos 

meios de comunicação travando batalhas pela atenção dos consumidores. Em uma sociedade 

como a nossa, na qual temos uma superprodução de informação, é economicamente rentável 

obter a atenção do consumidor. Para os grandes conglomerados, atenção significa audiência, que 

por sua vez significa propaganda e rentabilidade. Apesar dessa enorme demanda, é muito difícil 

obter atenção em virtude de sua escassez intrínseca. Essa combinação nos leva a uma força 

potencialmente capaz de atuar como motor da nova economia.  

Goldhaber (1997) afirma que os bens materiais e o ato de produzí-los se tornam 

secundários na economia da atenção. O que realmente importa é a atenção na forma de 

manutenção de cada palavra ou gesto, ou seja, a atenção não é mais vista como uma propriedade 

momentânea, mas como algo que pode ser armazenado e utilizado para se obter relevância e 

audiência na sociedade. Dessa forma, estamos falando de um determinado tipo de riqueza, uma 

forma de poder que coloca os seus possuidores em uma posição de referência para usufruir os 

benefícios econômicos. É sabido que, em todos os modos de produção, aquele que possui o 

recurso motor da economia está em condições de obter poder político e tantas outras formas de 

influência social.  O próprio Goldhaber afirma que, no período de transição entre diferentes 

formas de economia, o tipo antigo de riqueza passa para aqueles que possuem o novo tipo. Dessa 
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forma, a atenção seria a riqueza relevante na economia virtual – o bem por meio do qual é 

possível possuir a riqueza antiga, ou seja, o dinheiro - e, nas palavras de Goldhaber, a 

propriedade em si mesma.  

É interessante ressaltar que, apesar do dinheiro fluir com a atenção, o contrário não é 

verdadeiro. Para obter atenção já não é mais suficiente pagar, é preciso apresentar conteúdo 

relevante, mostrar-se atraente para a audiência. Essa premissa encontra respaldo ao lembrarmos 

dos prosumers citados por Tapscott e Williams (2007). O consumidor da web 2.0 é muito mais 

crítico com relação aos pontos nos quais depositará sua atenção, e exige que os aplicativos se 

adaptem as suas necessidades e sejam relevantes para sua realidade. Anderson (2006) reforça 

essa ideia ao dizer que os novos formadores de preferências somos nós mesmos, milhões de 

pessoas comuns. A propaganda boca a boca é um motor de grande impacto no processo de 

escolha daquilo que os indivíduos assistem ou não: ela os ajuda a encontrarem o que desejam em 

meio a uma oferta assustadoramente grande.  

Com base em todos os pontos citados sobre a economia da atenção, Goldhaber (1997) 

afirma que uma das bases desse modelo está na originalidade e criatividade, uma vez que é 

praticamente impossível obter atenção repetindo aquilo que outras pessoas já fizeram. Essa 

afirmação poderia ser vista como uma justificativa para a profusão de conteúdo criativo que 

temos visto por meio de mídias sociais e outras plataformas, conteúdo este muitas vezes reunido 

sob a expressão “gerado pelo usuário”. 

 Anderson (2006) rebate as críticas sobre um possível contra-senso entre o conceito de 

escassez e uma economia de abundância, afirmando que os recursos abundantes constituem 

apenas um fator de produção, em meio a um sistema que ainda é regido sob as regras da escassez. 

Nesse ponto, a abordagem dele encontra a de Goldhaber (1997), ao afirmar que, mesmo em meio 

às escolhas ilimitadas que a tecnologia pode nos oferecer, ainda assim temos recursos escassos 

como o tempo, atenção e renda. George Gilder (apud ANDERSON, 2006) afirma que em toda a 

revolução há uma substancial redução do custo de algum fator de produção providencial. Na 

Revolução Industrial, esse fator teria sido a força física e, na situação em que vivemos, seria a 

informação – o atual recurso abundante. Por fim, Anderson (2006) afirma que, mesmo que a 

economia não consiga encontrar uma explicação teórica para esse fenômeno, isso não significa 

que na prática ele já não esteja acontecendo. 
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3.2 A economia da gratuidade 
 

Em uma economia em que a informação e o conhecimento são os bens mais preciosos – e 

na qual o peering é uma das grandes fontes de produção de conteúdo, é bem possível que os 

custos de produção caiam a um nível considerável em relação aos praticados anteriormente. 

Anderson (2008) aborda essa questão ao afirmar que o custo de grande parte dos produtos cairia a 

um custo marginal praticamente zero. Assim, estamos entrando em uma economia da gratuidade, 

onde os grandes meios de lucro não residem mais no valor cobrado pelos produtos e serviços 

prestados.  

O palco para essa “era do grátis”, que Anderson (2008) chama de freeconomics é a 

internet. Isso ocorre em função da diminuição progressiva dos custos de produção, 

armazenamento e da largura de banda. Assim, Anderson propõe seis tipos de modelos de 

negócios possíveis para a era do free: freemium, publicidade, subsídio, custo marginal zero, 

permuta de trabalho e economia do dom.  

O modelo freemium compreende os serviços que são completamente gratuitos, nos quais o 

usuário paga por uma versão mais completa, rápida ou com funcionalidades extras. Nesse 

modelo, o maior beneficiado é o usuário de versões básicas. Como exemplo, podemos citar sites 

de armazenamento de conteúdo como o Megaupload, que oferece ao usuário premium 

armazenamento, velocidade e largura de banda ilimitados. 

No modelo da publicidade, os produtos/serviços gratuitos são oferecidos a todos os 

usuários com a exibição de anúncios publicitários vinculados ao conteúdo, softwares ou serviços 

oferecidos. Esse modelo é adotado por grande parte dos blogs, que exibem banners pagos por 

anunciantes, e também pelo Google, em serviços como o Orkut e o Gmail. 

Já no sistema de subsídio cruzado, o consumidor obtém um produto ou serviço 

gratuitamente, mas paga por um outro serviço relacionado. Honscha (2009) exemplifica esse 

modelo usando o exemplo das companhias de telefonia celular, que oferecem aparelhos novos 

aos clientes em troca de contratos de fidelidade com a empresa, exigindo um tempo mínimo de 

uso do serviço.   

O custo marginal zero ocorre quando o custo de produção de determinados bens é nulo, de 

forma que a produção de outras unidades e sua conseqüente distribuição gratuita não implica em 

perda nenhuma. Esse é o caso da maioria dos produtos digitais, dentre os quais podemos citar as 
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músicas que muitos artistas disponibilizam gratuitamente na internet, a fim de divulgar o seu 

trabalho.  

Na permuta de trabalho, serviços são oferecidos gratuitamente ao usuário para que ele 

contribua com o aperfeiçoamento do mesmo. Esse é o caso dos aplicativos beta, que são 

fornecidos sem custo aos usuários para que estes colaborem identificando erros ou dando dicas de 

aperfeiçoamento. 

Por fim, há a economia do dom, na qual produtos são oferecidos gratuitamente sem 

esperar alguma recompensa em troca. Esse tipo de negócio tem motivações não-monetárias, e 

nele se encaixam exemplos como os aplicativos open source, no qual muitos usuários contribuem 

simplesmente pela colaboração, ou algumas vezes para ganhar reputação junto à comunidade.  

Assim, neste capítulo foi feita uma análise das configurações econômicas predominantes 

no ambiente da internet. Com base nos pontos tratados, no capítulo seguinte será analisada a 

maneira pela qual as multidões e o cenário participativo oriundo da web 2.0 interferem na 

economia, criando novos modelos de negócio e obtenção de lucro. 
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4
、
 O IMPACTO ECONÔMICO DAS MULTIDÕES 

 

Em virtude da web 2.0, uma grande quantidade de novos modelos de negócios tem 

surgido, sustentando-se na colaboração e nas multidões como forma de obtenção de lucro. Em 

uma economia virtualizada, é preciso que novas estratégias sejam traçadas a fim de trabalhar com 

o conhecimento e a informação como base de um novo modelo de produção. Assim, no presente 

capítulo serão abordadas teorias que demonstram como é possível obter rendimentos em um 

cenário cada vez mais dinâmico. 

 

4.1 A Cauda Longa 
 

Chris Anderson (2006) afirma que a cultura de massa está enfrentando um período nunca 

antes visto. A internet possibilitou acesso ilimitado a diversas culturas, eliminando as restrições 

que o sistema tradicional de broadcast trazia sobre nós. Há não muito tempo atrás, era provável 

que uma grande parcela de residências brasileiras estivesse assistindo ao Fantástico em um 

domingo à noite, o que levaria todos a comentarem sobre os mesmos assuntos na segunda-feira. 

Hoje, há inúmeras opções competindo pela nossa atenção: MP3, celulares, iTunes e até mesmo o 

TiVo, que permite que uma pessoa assista seus programas favoritos no horário em que lhe for 

mais conveniente. Tudo isso diminuiu a demanda pela cultura de massa – que, é claro, ainda tem 

espaço junto ao público - e abriu caminho para o mercado de nicho.  Ao iniciar o assunto, 

Anderson (2006, p. 5) comenta: “O estilhaçamento da tendência dominante em zilhões de 

fragmentos culturais multifacetados é algo que revoluciona em toda a sua extensão os meios de 

comunicação e a indústria do entretenimento.” 

Ao investigar os números da indústria do entretenimento, Anderson (2006) descobriu que 

a regra tradicional do mercado – 20% dos produtos responde por 80% das vendas – não se 

aplicava aos produtos digitais. Essa proporção valia para os produtos tradicionais, que constituem 

aquilo que Anderson chama de economia de hits, uma conseqüência direta da escassez do 

mercado. Apesar disso, com o aumento das opções e a diminuição dos custos de produção os 

consumidores voltam sua atenção para praticamente tudo, valorizando o investimento na cultura 

de nichos. Dessa forma, todos os não-hits reunidos poderiam formar uma massa capaz de 

rivalizar com o mercado dos campeões de venda, uma vez que ambos encontram-se ao alcance do 

consumidor. 
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Por fim, ao inserir os dados de faturamento de empresas de negócios online, como o 

Rhapsody e o Netflix, Anderson obteve uma curva de demanda diferente do tradicional. Os hits 

ocupavam o topo da curva, que rapidamente caía ao retratar os itens de menor venda. O curioso 

no gráfico é que, apesar de cair continuamente, a curva nunca atinge o zero. Curvas assim são 

chamadas de distribuições de cauda longa, uma vez que seu prolongamento inferior é muito mais 

comprido do que o topo. Na FIG. 6 podemos acompanhar a representação gráfica descoberta pelo 

pesquisador. 

 

 
FIGURA 6: Anatomia da Cauda Longa 
Fonte: ANDERSON, 2004, online 

 

A descoberta de Chris Anderson é o motor de uma nova abordagem econômica, que 

derruba as barreiras entre o produtor e o consumidor, aproximando a oferta e a demanda. O 

resultado dessa mudança é a maior disponibilidade de uma infinidade de produtos ao alcance do 

usuário. Anderson (2006) vai ao encontro da abordagem de Lévy (1996) quando chama esse 

fenômeno de economia da abundância. O ponto novo estaria no fato de que esse tipo de 

fenômeno, segundo Anderson, ocorre quando os gargalos da distribuição são eliminados do 

processo produtivo.   

A Cauda Longa tem grande afinidade com os conceitos que já foram aqui mencionados, 

como a inteligência coletiva e a sabedoria das multidões. Essa ligação ocorre porque, com o 
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acesso ilimitado à infinidade de produtos que a economia nos oferece, é preciso que haja algum 

tipo de filtro para diferenciar aquilo que é relevante daquilo que não nos interessa. Anderson 

(2006) afirma que a Cauda Longa é movida por três fatores: democratização das ferramentas de 

produção, democratização das ferramentas de distribuição e ligação entre oferta e demanda.  

As ferramentas de produção tornaram-se extremamente acessíveis ao consumidor, como 

podemos confirmar ao analisar as mudanças provocadas pelo computador pessoal. Com ele, o 

usuário passivo foi transformado em produtor de conteúdo. Um número enorme de pessoas agora 

pode desenvolver seu próprio material sem grande domínio sobre um assunto. Jeff Howe (2009) 

complementa o assunto ao explicar que, nesse sistema, a única propriedade importante é a 

qualidade do trabalho. Não interessa se o produtor não é um especialista, ele pode atuar em 

qualquer área desde seu trabalho seja suficientemente qualificado. Howe (2009) nomeia esse 

processo de “meritocracia perfeita” ao contrastar esse sistema de produção com o fordismo – o 

uso inteligente da sabedoria das multidões parte da premissa de que temos um conjunto de 

talentos muito maior do que a estrutura econômica vigente nos permite expressar. Na FIG. 7, 

podemos observar o efeito da democratização das ferramentas de produção na Cauda Longa. 

 

 
FIGURA 7: Democratização das Ferramentas de Produção 
Fonte: ANDERSON, 2006, p. 52 

 

A segunda força por trás da Cauda Longa é a democratização das ferramentas de 

distribuição. Não basta que sejamos produtores de informação, é preciso que de alguma forma 

possamos compartilhá-la com outras pessoas para que esse sistema obtenha relevância. 

Ferramentas mais baratas não teriam a menor importância se não tivéssemos acesso ao 
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conhecimento necessário para utilizá-las, como Jeff Howe (2009) exemplifica citando o caso dos 

tutoriais disponíveis na internet. Há alguns anos atrás, um estudante que quisesse aprender sobre 

cinema teria que se matricular em um curso especializado, ao passo que hoje é possível obter 

grande parte das informações necessárias pela web. A internet aparece então como o maior 

catalisador nesse processo, de maneira que Howe (2009) chega a dizer que ela é o maior 

mecanismo de distribuição já visto pelo mundo. Anderson (2006, p. 53) explica os efeitos do 

acesso ampliado às ferramentas de distribuição no gráfico da Cauda Longa da seguinte maneira: 

 

A internet simplesmente torna mais barato alcançar mais pessoas, aumentando 
efetivamente a liquidez do mercado na Cauda, o que, por sua vez, se traduz em mais 
consumo, elevando efetivamente o nível da linha de vendas e ampliando a área sob a 
curva.  

 
Podemos observar os efeitos citados por Chris Anderson (2006) na FIG. 8: 

 

 
 
FIGURA 8: Democratização das Ferramentas de Distribuição 
Fonte: ANDERSON, 2006, p. 53 

 

Por fim, a terceira força por trás da Cauda Longa é a ligação entre a oferta e a demanda, 

que direciona os consumidores aos novos bens disponíveis no mercado.  Essa força é 

representada pelos filtros, que reduzem os custos de busca e levam os consumidores a separar 

aquilo que lhes interessa daquilo que eles consideram lixo. Por filtros, Anderson (2006) se refere 

aos mecanismos de busca do Google, às recomendações boca a boca e até mesmo aos blogs. 

Assim, esses intermediários empurram a demanda cauda abaixo, facilitando o acesso aos nichos. 

Na FIG. 9, observamos o efeito da ligação entre oferta e demanda no gráfico da Cauda Longa.  
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FIGURA 9: Ligação entre oferta e procura 
Fonte: ANDERSON, 2006, p. 54 

 

Essas três forças representam novas oportunidades no mercado de Cauda Longa, 

conforme podemos ver na TAB. 1, criada por Anderson (2006): 

 

  Força Negócio Exemplo 

1 
Democratização da 

produção 

Produtores e 
fabricantes de 
ferramentas de    
Cauda Longa 

Câmeras de vídeo digitais, 
software para  edição de música 
e vídeo, ferramentas de blogging 

2 
Democratização da 

distribuição 
Agregadores da     

Cauda Longa 
Amazon, eBay, iTunes, Netflix 

3 
Ligação da oferta e 

demanda 
Filtros da               

Cauda Longa 

Recomendações do Google, dos 
blogs e da Rhapsody, e listas de 
best-sellers 

 
TABELA 1: Forças da Cauda Longa, negócios envolvidos e exemplos. 
Fonte: ANDERSON, 2006, p. 55 

 

4.2 A cultura amadora e a colaboração 
 

A democratização das ferramentas de produção e de distribuição proporcionaram 

circunstâncias favoráveis ao renascimento do amadorismo, que por muitos anos foi uma 

expressão utilizada de maneira pejorativa. Howe (2009) afirma que a participação em massa na 

internet nos impôs a necessidade de encontrar uma definição mais flexível para o termo 
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“amador”.  Ele menciona o trabalho de Charles Leadbeater e Paull Miller (apud HOWE 2009), 

que criaram o termo Pro-Am para designar os amadores que operam de acordo com padrões 

profissionais – pessoas instruídas e capacitadas, que estão à frente do aumento em qualidade e 

quantidade do trabalho amador nos últimos anos. O conceito é complementado com a afirmação 

de que “o amadorismo é menos uma denominação do que um espectro” (Howe, 2009, p. 23). 

Além do acesso às ferramentas de produção e distribuição mencionadas por Anderson (2006), 

Howe (2009) cita o aumento exponencial da educação como outra força responsável pela 

explosão criativa dos amadores. A qualificação e a diversidade aumentam, mas a exigência 

profissional se eleva no mesmo nível. Assim, é possível que uma massa de excelente formação 

profissional esteja insatisfeita profissionalmente, e buscando na web atividades mais 

gratificantes, ainda que fora do seu espectro de formação.  

Clay Shirky (2008) analisa a situação da seguinte maneira: as profissões sempre estiveram 

ligadas a um fazer técnico, de maneira que os profissionais representavam os guardiões de uma 

prática desconhecida para as pessoas. A escassez do trabalho é o que determinava a qualificação 

profissional de certas pessoas, como no caso dos escribas. Como grande parte da população não 

sabia ler, a função de reproduzir textos era considerada de grande importância em meio à 

sociedade. Sobre esse processo, Shirky (2008, p. 69) afirma: “Um profissional freqüentemente se 

transforma em um controlador, provendo uma função socialmente necessária ou desejável, mas 

também controlando essa função”.2 Quando a prática da profissão é desmistificada, como ocorreu 

com os escribas na invenção do tipo móvel, uma parcela da população – os amadores – obtém as 

qualificações necessárias para desempenhar funções até então desconhecidas. 

Shirky (2008) e Howe (2009) utilizam como exemplo da explosão da cultura amadora o 

site iStockphoto, ou, mais genericamente, a prática de troca de fotos amadoras entre usuários na 

internet. A facilidade com que os usuários têm acesso a tutoriais sobre fotografia, câmeras 

digitais e a praticidade para distribuir esse tipo de informação na web criaram comunidades 

dedicadas ao aprimoramento. Esse processo redefiniu o que se entende pela profissão de 

fotógrafo: a renda já não é mais um filtro adequado para definir uma profissão, uma vez que 

muitos amadores obtêm um lucro profissional em sites como esse. Assim, é preciso rever o que 

se entende por amador. É claro que a diferença entre um profissional e um amador continuará 

                                                 
2  Tradução da autora: “A professional often becomes a gatekeeper, by providing a necessary or desirable social 
function but also by controlling that function.” 
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existindo, mas, como Shirky (2008) afirma, ela deixa de ser uma brecha e se transforma em um 

gradiente confuso, no qual não podemos determinar o que é começo e o que é fim.  

Todo o potencial dessa multidão de amadores é facilmente encontrado na internet sob a 

designação pobre de “conteúdo gerado pelo usuário”. Howe (2009) argumenta que houve uma 

época em que a maior parte das descobertas científicas eram realizadas por não-profissionais, 

pessoas que nos dias de hoje seriam consideradas amadoras. O que de fato contribuiu para 

estabelecer uma distinção entre a produção profissional e a produção amadora foram as 

ferramentas de reprodução em massa, criadoras daquilo que Anderson (2006) chama de cultura 

dos hits. A produção de bens culturais massivos fez com que houvesse a necessidade de uma 

divisão entre produtores e consumidores, uma vez que os bens exigiam um consumo mais 

passivo.  

Shirky (2008) argumenta que as ferramentas sociais que fazem parte do processo de 

democratização da mídia, cujo grande expoente encontra-se na web 2.0, removeram os obstáculos 

para a expressão pública – os antigos gargalos da mídia de massa já não existem mais. O custo 

para encontrar pessoas que pensam da mesma maneira diminuiu muito. Nos dias de hoje é 

possível fazer uso da Cauda Longa para encontrar diversos grupos de pessoas que se reúnem em 

torno de um gosto em comum: fanfictions, gastronomia, mangas, etc. Os nichos estão disponíveis 

em grande quantidade na internet, de maneira que há uma oferta cultural muito maior. Anderson 

(2006) afirma que a Cauda Longa oferece escolhas infinitas e fragmentação máxima, de forma 

que todas as possibilidades estão à distância de um clique do consumidor.   

 Com a democratização do acesso às ferramentas de produção e distribuição, os amadores 

ganham visibilidade em meio ao público e passam a representar uma força – ainda que em 

crescimento – ameaçadora para os grandes conglomerados midiáticos. Conforme foi visto na 

abordagem de Surowiecki (2004) em relação ao pensamento grupal, pessoas que partilham de 

muitos interesses em comum sofrem com a tendência de se chegar a consensos muitas vezes 

falhos. No mundo dos editores jornalísticos isso é muito possível. Shirky (2008) afirma que 

muitas informações que poderiam ser relevantes ao público não chegam a ser publicadas – não 

porque haja algum esforço para escondê-las, mas simplesmente porque os editores acabam tendo 

uma visão semelhante na hora de definí-las como impublicáveis. Esse tipo de pensamento grupal 

é facilmente eliminado se incluirmos a opinião dos blogueiros, entre os quais imperam os mais 

variados interesses, formações e conhecimentos. Shirky afirma que um dos efeitos da cultura do 
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amadorismo na publicação é eliminar as limitações que advêm de contar com apenas alguns 

grandes veículos de comunicação. Dessa forma, é possível obter filtros muito mais apurados no 

cenário midiático. 

 

4.3 Filtros e conteúdo gerado pelo usuário 
 

Grande parte da relevância dos blogs se deve ao fato deles atuarem como filtros em meio 

ao conteúdo disperso pela web. Chris Anderson (2006) aponta que existe uma ligação entre a 

oferta e a demanda disponíveis na internet, de maneira que os blogs empurram o leitor em direção 

ao nicho que ele deseja, facilitando a busca pela informação adequada. 

Há uma certa confusão em relação ao termo “conteúdo gerado pelo usuário”, no que tange 

aos novos produtores de informação que despontaram com a democratização de ferramentas de 

produção. Shirky (2008) afirma que o simples fato de existirem ferramentas que facilitam a 

produção criativa não é suficiente para definir esse conteúdo. Há que se analisar os meios pelos 

quais as pessoas distribuem suas criações para os outros, como o Flickr, a Wikipedia e os blogs. 

Para que um conteúdo seja considerado como produção feita por um usuário é necessário que ele 

encontre uma audiência, ou seja, faça uso de ferramentas de distribuição – a segunda força da 

Cauda Longa mencionada por Anderson (2006). Shirky (2008) ainda afirma que o conteúdo 

gerado pelo usuário é um fenômeno grupal e amador, constituindo um produto de relações 

sociais.  

Essa mesma audiência, à qual Walker (2000) relaciona com o caráter do blog (profissional 

ou social) em sua grande maioria é pequena. A grande parcela dos blogueiros atinge uma 

audiência de amigos e conhecidos próximos, sem grandes pretensões de adquirir reputação. 

Shirky (2008) afirma que há uma dificuldade em entender esse processo, pois muitos usuários 

tendem a encarar a blogosfera como mais um meio de broadcast, quando de fato podemos 

encontrar ali qualquer tipo de conteúdo – desde o direcionado aos grandes públicos até aquele 

destinado a um nicho, um recipiente em particular. O autor ainda afirma que, em uma mídia 

assim, a comunidade (amigos, conhecidos, etc) se confunde com a audiência.  

É interessante notar que essa mesma comunidade é responsável por filtrar os conteúdos de 

acordo com as suas necessidades, exercendo, de certa forma, um papel de formadores de 

preferências, conforme Anderson (2006) observa. Se antigamente, no modelo da mídia 

tradicional, quem formava a preferência era uma super-elite, hoje qualquer blogueiro pode 
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participar desse processo por meio da filtragem de conteúdo. Shirky (2008) constata que essa 

filtragem era muito mais regulada no sistema da mídia tradicional, em função dos custos de 

produção. Qualquer tipo de conteúdo deveria passar por uma análise refinada antes de ser 

produzido, uma vez que o ônus de não atingir a uma audiência significativa era muito alto.  

Esse sistema de filtro não era necessariamente bom ou ruim, era simplesmente adequado 

ao modelo econômico existente na época. Com a abundância de conteúdo disponível na internet e 

a ampliação do amadorismo, surgiu a necessidade de um filtro mais abrangente do que o operado 

pela mídia tradicional. Anderson (2006, p. 105) complementa o assunto ao afirmar que “à medida 

que se expandem nossos interesses, (...) a demanda por esses conselhos esclarecidos e confiáveis 

agora se estende para nichos mais estreitos”. Ao analisar a mudança econômica que ocorre com o 

aumento no volume de informação, fruto da facilidade com que as pessoas podem criar e 

distribuir conteúdo, Shirky (2008) conclui que nenhum grupo de profissionais é suficientemente 

adequado para filtrar esse material. Ele ainda afirma:  

 

O amadorismo em massa na publicação tornou o amadorismo na filtragem um 
movimento forçado. O modelo filtre e depois publique, quaisquer que sejam suas 
vantagens, residia na escassez de mídia que agora ficou no passado. A expansão das 
mídias sociais significa que o único sistema adequado é o publique e depois filtre. 
(Shirky, 2008, p. 98)3 
 
 

Com certeza, o fato do modelo filtre-depois-publique ter se tornado antiquado para os 

padrões atuais é um dos grandes responsáveis pela proliferação de blogs sobre os mais diversos 

conteúdos. Uma vez que as barreiras de custos de produção e veiculação foram derrubadas, 

qualquer usuário pode experimentar escrever em um blog, sem se preocupar em arcar com os 

custos de um eventual “fracasso”. Isso ocorre também devido ao fato de que, conforme Shirky 

(2008) aponta, muitos autores de blogs não escrevem para audiências qualificadas, como nos 

meios de comunicação tradicionais, mas sim para amigos – uma espécie de comunicação no 

modelo many-to-many.   

Anderson (2006) utiliza o termo filtro para definir quaisquer tipos de recomendações e 

ferramentas que auxiliam o usuário a encontrar conteúdo na Cauda Longa. Ele ainda afirma que o 

principal resultado desses filtros é permitir que as pessoas consigam se deslocar do mundo que 

                                                 
3 Tradução da autora: Mass amateurization of publishing makes mass amateurization of filtering a forced move. 
Filter-then-publish, whatever its advantages, rested on a scarcity of media that is a thing of the past. The expansion 
of social media means that the only working system is publish-then-filter. 
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conhecem – a cultura de hits – para aquele até então desconhecido, ou seja, os nichos, onde 

podem encontrar conteúdo ajustado sob medida para suas preferências. Esse tipo de 

recomendação exerce uma influência tão forte sobre a demanda quanto a propaganda, com a 

diferença de custar praticamente nada. Nesse sentido, é possível observar aquilo que Shirky 

(2008) define como uma mistura das características do modelo de ferramentas de comunicação 

(telefone, carta, etc) para o broadcast. Ele afirma que os dois padrões constituem um gradiente, 

existindo juntos como parte de um único ecossistema interconectado – a principal fonte do 

conteúdo gerado pelo usuário. Shirky (2008) ainda sugere que esse gradiente entre os dois 

sistemas possibilita que blogs – produtos destinados a nichos específicos – possam alcançar uma 

audiência tão significativa a ponto de serem chamados de meganichos. Essa nomenclatura 

engloba o fato de que muitos blogs se encaixam na categoria nicho por serem dirigidos a grupos 

extremamente específicos, mas atingem um público tão grande que não podem mais ser 

considerados tão inferiores em relação á mídia tradicional. 

 Anderson (2006) faz uma categorização entre pré e pós-filtros, com base na mesma 

diferença que vem aqui sendo discutida sobre as mídias tradicionais e o modelo adotado pela 

blogosfera. Se na cultura de hits era necessário definir o que entraria e o que ficaria de fora do 

mercado, hoje só precisamos encontrar aquilo que há de melhor na respectiva área de interesse. 

Os pré-filtros eram utilizados antes de algum produto entrar no mercado, como uma ferramenta 

de previsão, ao passo que os pós-filtros atuam como canalizadores de escolhas. Anderson (2006, 

p. 121) afirma que, “em vez de prever a preferência, os pós filtros, como o Google, medem a 

preferência”. Essa diferença entre pré e pós-filtros é bem semelhante à diferença que Shirky 

(2008) define entre os modelos filtre-depois-publique e publique-depois-filtre.  

 

4.4 Crowdsourcing 
 

Jeff Howe, jornalista e editor da revista Wired, é o criador e responsável pela 

popularização do termo crowdsourcing, uma referência ao modelo de produção que usa a 

inteligência coletiva e a sabedoria das multidões para alavancar os negócios, resolvendo 

problemas e apresentando soluções para questões das mais variadas espécies. Esse fenômeno, 

conforme Howe (2009) explica, se origina de um novo padrão de comportamento social, no qual 

as pessoas se reúnem para executar tarefas (na maioria das vezes sem obter qualquer tipo de 



 

 

41 

 

remuneração) que anteriormente estavam restritas a especialistas ou empregados designados para 

tanto.  

Segundo Howe (2009), o crowdsourcing se tornou conhecido com o movimento dos 

softwares de código aberto, cujo principal expoente foi o Linux, a primeira iniciativa bem-

sucedida em reunir uma comunidade a fim de construir um sistema operacional. O pesquisador 

ainda afirma: 

 
O código aberto revelou uma verdade fundamental sobre os humanos que passou muito 
tempo despercebida até a conectividade da internet realça-la: o trabalho geralmente 
pode ser organizado de modo mais eficiente no contexto da comunidade do que no 
contexto corporativo. (HOWE, 2009, p. 7) 
 
 

A internet nos coloca diante dos mais variados exemplos de crowdsourcing, como a 

Threadless, empresa que comercializa camisetas cujas estampas são enviadas e escolhidas pelos 

usuários, e o iStockphoto, banco de imagens que se abastece essencialmente de fotos amadoras. 

Ambos tem sua base fundamental na comunidade, que fornece conteúdo para o sistema pelo puro 

prazer de cooperar. Howe (2009) afirma que eles são exemplos daquilo que constitui uma 

revolução cultural e comercial, que culminará mudando a maneira como a internet, o comércio e 

as próprias pessoas são vistas. A seguir, nas FIG. 10 e FIG. 11, vemos como funcionam a 

Threadless e o iStockphoto.  

 

 

FIGURA 10: Sistema de votação no Threadless 
Fonte: http://www.threadless.com/submissions 
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FIGURA 11: Home do iStockphoto 
Fonte: http://www.istockphoto.com/index.php 

 
Tapscott e Williams (2007) abordam o conceito de crowdsourcing de maneira mais 

ampla, como parte de um novo modo de produção da economia, no qual os conceitos de abertura 

e compartilhamento seriam os principais motores de riqueza. Esse modelo é chamado de peer 

production, ou peering – “uma descrição do que acontece quando grupos de pessoas e empresas 

colaboram de forma aberta para impulsionar a inovação e o crescimento em seus ramos” 

(TAPSCOTT E WILLIAMS, 2007, p. 21).  

Howe (2009) afirma que o crowdsourcing está enraizado em um comportamento humano 

que é muito anterior ao surgimento da internet: a ação em coletividade. A web é apenas um 

catalisador de tudo isso, interligando a multidão em um organismo capaz de dividir tarefas 

gigantescas em partes pequenas, como no caso da Wikipedia. O mérito do crowdsourcing está em 

capitalizar a natureza social humana, levando as pessoas a colaborarem umas com as outras sem 

levar em conta variáveis como localização geográfica, formação acadêmica ou capacidade 

profissional. Ao comentar sobre as origens do crowdsourcing, Howe (2009, p. 88) afirma:  

 

Quatro desdobramentos criaram um terreno fértil para o surgimento do crowdsourcing. 
O nascimento de uma classe amadora, acompanhado pela criação de um modo de 
produção - software de código aberto - que fornece inspiração e direcionamento prático. 
A proliferação da internet e de ferramentas baratas deram aos consumidores um poder 
antes restrito às empresas de vastos recursos financeiros. Mas foi a evolução das 
comunidades on-line, com capacidade de organizar pessoas de modo eficiente em 
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unidades economicamente produtivas, que transformou os três primeiros fenômenos em 
uma força irrevogável. 

 

As comunidades on-line são o fator principal de agregação em projetos como o 

Threadless e o iStockphoto: os dois não definem o seu bem mais valioso como designs de 

camisetas ou fotos amadoras, mas sim como a comunidade. As pessoas não trabalham mais tanto 

por gratificações monetárias (é claro que elas sempre são bem-vindas), como pelo 

reconhecimento e valorização diante da comunidade. Para um usuário, pode ser mais importante 

ser reconhecido como um colaborador e produtor de conteúdo relevante, do que como um 

funcionário ou freelancer de algum empreendimento. Afinal, o crowdsourcing se vale do tempo 

que as pessoas dedicam para interesses diferentes de suas áreas de atuação, como em um hobby. 

Por incrível que pareça, Howe (2009) afirma que muitas pessoas ficam felizes simplesmente em 

colaborar, criando algo que beneficie a comunidade ou simplesmente praticando o ofício no qual 

se consideram talentosas. Ele finaliza: “no contexto de crowdsourcing, a colaboração é a própria 

recompensa (HOWE, 2009, p. 13)”. 

Para entender o mecanismo do crowdsourcing é preciso resgatar conceitos já 

mencionados: a inteligência coletiva e a diversidade como motor da sabedoria das multidões. 

Conforme já foi visto na obra de Surowiecki (2004), só se pode tirar proveito da sabedoria dos 

grandes grupos uma vez que os mesmos mantenham a diversidade. Para isso, é vital que essas 

pessoas não discutam opiniões, pois no que tange ao crowdsourcing, a discussão leva ao 

consenso – o que apaga a diversidade. É preciso que haja opiniões diferentes para que se faça uso 

correto da inteligência coletiva, atrelando o conhecimento das pessoas para resolver problemas e 

até mesmo direcionar negócios. Dito isso, Howe (2009) elege três formas básicas de 

crowdsourcing: 

A) Os mercados de previsões, nos quais os investidores compram resultados futuros em 

relação a algum evento especial, como um jogo de futebol ou o vencedor do Oscar. 

Esse exemplo, também citado por Surowiecki (2004) é semelhante ao mercado 

acionário; 

B) A solução de problemas ou crowdcasting, modelo no qual uma pessoa encaminha um 

problema para uma rede maior de possíveis solucionadores, como é o caso da 

Innocentive. A Innocentive é uma comunidade de 140 mil cientistas “amadores”, para 
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a qual grandes empresas encaminham problemas de Pesquisa e Desenvolvimento, na 

esperança de que a multidão encontre a solução.  

C) A terceira categoria de crowdsourcing é a Idea Jam, que corresponde a uma sessão 

coletiva de brainstorm on-line, com a diferença de ocorrer ao longo de várias semanas. 

Howe (2009, p. 118) afirma que a Idea Jam tem um maior apelo à adesão do que o 

crowdcasting: “em vez de tentar resolver um problema específico, as idea jams são 

usadas para gerar ideias novas de qualquer natureza”. Essa categoria seria mais ou 

menos uma versão da antiga caixa de sugestões habilitada para a internet. Como 

exemplo, podemos citar o IdeaStorm da Dell, uma iniciativa para encontrar soluções a 

questões que ainda não surgiram, ou seja, um sistema de colaboração e ouvidoria do 

cliente.  

Tais classificações de crowdsourcing não são estanques, pois é muito comum que os 

aplicativos envolvam características de mais de um sistema. O que realmente importa nesse tipo 

de empreendimento é a criação de uma comunidade, uma conexão que leve as pessoas a 

colaborarem motivadas por algo além de dinheiro. Howe (2009) afirma que um sistema de 

sucesso baseado no crowdsourcing envolve, necessariamente, a satisfação da camada mais 

elevada da hierarquia de necessidades de Maslow (1970). Para que um indivíduo participe, é 

necessário que alguma de suas necessidades venha a ser atendida. Para as empresas, isso significa 

rever a mentalidade: o maior benefício que as pessoas podem receber é terem suas necessidades 

satisfeitas, é participar da criação de uma comunidade em que elas possam ajudar, criticar e 

compartilhar o trabalho umas das outras. É claro que as gratificações são bem vindas, mas elas 

não são o motor desse tipo de iniciativa. Essa idéia vai ao encontro da abertura que Tapscott e 

Williams (2007) afirmam ser necessária para as empresas adaptem-se a nova cultura colaborativa.   

Ao analisarem-se as diversas maneiras pelas quais a colaboração e as multidões têm 

impacto sobre a economia, foi construída uma base para que se possa discutir a influência dos 

blogs nesse cenário. O próximo capítulo tratará das dinâmicas de monetização, analisando o 

processo de profissionalização pelo qual os blogs estão passando. 
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5
、
 PROFISSIONALIZAÇÃO E MONETIZAÇÃO EM BLOGS 

 

Os blogs, apesar de serem considerados uma mídia recente, evoluíram muito nos últimos 

dez anos – características, definições e funções passaram por inúmeras atualizações. O termo 

blog foi cunhado por Jorn Barger em dezembro de 1997, em uma referência ao seu jornal virtual 

RobotWisdom e a outros sites que procuravam por links interessantes na web e os divulgavam 

(BLOOD, 2000).  Web + log descreve a atividade de logging the web, (AMARAL, RECUERO E 

MONTARDO, 2008), ou seja, arquivar o conteúdo disponível na internet. Até aquela data não 

havia nenhum tipo de aplicativo especial para publicação de blogs, de maneira que o blogueiro 

necessitava dominar a linguagem HTML e ter alguma experiência com programação para editar o 

seu blog. Apesar das dificuldades de publicação, os blogs começaram a crescer e a se popularizar 

em um bom ritmo, especialmente com a lista publicada por Brigitte Eaton em 1999, por meio do 

Eatonweb Portal. Brigitte aceitava inscrições de todos os sites que consistissem em entradas 

datadas, o que constituiu a primeira definição de blog conhecida (BLOOD, 2000).  

 A popularização dos blogs se deu com o surgimento das primeiras ferramentas de 

publicação, como o Pitas e o Blogger. Blood (2000) afirma que após o lançamento do Pitas 

surgiram centenas de ferramentas semelhantes. Em agosto do mesmo ano, a Pyra lançou o 

Blogger. A facilidade dessas ferramentas gratuitas, cujo principal objetivo era permitir que 

qualquer pessoa pudesse publicar seu blog, provocou uma explosão do fenômeno. A proposta 

inicial do blog, que consistia uma compilação de links, comentários e pensamentos do editor 

passou por uma mudança, tomando a forma de um diário reduzido. Blood (2000) atribui esse 

processo à chegada do Blogger. A autora explica: 

 

Esses blogs, geralmente atualizados inúmeros vezes por dia, eram, ao contrário, um 
registro do pensamento dos blogueiros (...) É essa interface livre combinada com a 
absoluta facilidade de uso que, em minha opinião, fez mais para alavancar a mudança 
do estilo de weblog filtro para o estilo blog diário que qualquer outro fator. (BLOOD, 
2000, online).4 
 

 Paralelamente a esse crescimento surgiu o questionamento: o que caracteriza o blog? A 

cultura do diário íntimo constituiu uma resposta para essa questão, mas com o passar dos anos 

percebemos que muitos blogs não se encaixam mais nessa definição. Assim, após esse breve 

                                                 
4 Tradução da Autora: These blogs, often updated several times a day, were instead a record of the blogger's thoughts 
(…)It is this free-form interface combined with absolute ease of use which has, in my opinion, done more to impel 
the shift from the filter-style weblog to journal-style blog than any other factor. 
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histórico sobre a origem dos blogs e seus primeiros desdobramentos, cumpre discutir o que de 

fato constitui um blog, e por que a definição de diário íntimo já não é mais pertinente para 

descrever o fenômeno.  

 

5.1 Definições e gêneros de blogs 
 

 As definições de blog foram se refinando com o passar dos anos, de maneira que serão 

apresentados os primeiros conceitos, para que seja possível debater o que se entende por blog na 

atualidade. Schmidt (2007) os descreve da seguinte forma: 

 

Weblogs, ou blogs, são websites freqüentemente atualizados onde o conteúdo (texto, 
figuras, som, arquivos, etc) é postado em uma base regular e apresentado em ordem 
cronológica inversa. Os leitores quase sempre têm a opção de comentar em qualquer 
post individual, o qual é identificado por uma URL única. Através desses comentários e 
referências para outras fontes online nos posts, assim como links para blogs favoritos na 
barra lateral (a blogroll), blogs formam uma rede agrupada de textos interconectados: a 
“blogosfera”. (SCHMIDT, 2007, online).5 
 

A ordem cronológica inversa, os comentários e os posts individuais com link próprio são 

características freqüentemente mencionadas como essenciais para se definir um weblog. Amaral, 

Recuero e Montardo (2008) afirmam que a quantidade de elementos que constituem a definição 

pode variar, uma vez que muitos autores não se referem à ferramenta de comentários como parte 

extremamente importante. Blood (2000) também questiona o critério da freqüência, uma vez que 

não se pode quantificar o número exato de atualizações que qualifica um site como blog. Outro 

questionamento que Amaral, Recuero e Montardo (2008) levantam é se um blog que não é mais 

atualizado deixa de ser blog apenas por esse motivo. Dessa forma, muitos autores procuram 

reduzir ao máximo os elementos necessários para se definir o que é um blog, alguns adotando 

critérios estruturais, enquanto outros os definem pela apropriação e uso. 

Lemos (2002a) fez coro à definição que, de certa forma se tornaria senso comum entre os 

críticos especializados, ao afirmar que os blogs se tratavam de diários íntimos ou ciberdiários, 

nos quais os usuários escreviam sobre suas vidas privadas, interesses pessoais e outros aspectos 

                                                 
5 Tradução da Autora: “Weblogs, or "blogs," are frequently updated websites where content (text, pictures, sound 
files, etc.) is posted on a regular basis and displayed in reverse chronological order. Readers often have the option to 
comment on any individual posting, which is identified by a unique URL. Through such comments and references to 
other online sources in the postings, as well as through links to favorite blogs in the sidebar (the "blogroll"), blogs 
form a clustered network of interconnected texts: the "blogosphere."” 
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de foro íntimo. Primo (2008b) afirma que essa definição é reducionista e não contempla a 

heterogeneidade das práticas da blogosfera, Os diários pessoais têm um caráter intrapessoal, ao 

passo que muitos blogs também visam o interpessoal, ou seja, apresentam características grupais.  

Recuero (2002) define blogs pelo seu formato: microconteúdo, ou seja, pequenos textos 

inseridos em doses discretas, e atualização freqüente. Ao falar em microconteúdo, Recuero 

refere-se aos posts, blocos de texto identificados por título, data e hora, que segundo Gillmor 

(apud AMARAL, RECUERO e MONTARDO, 2008) são a unidade mínima de um blog. Para 

criar um blog, o usuário dispõe de inúmeras ferramentas, das quais segundo Honscha (2009) as 

mais populares são o Blogger e o Wordpress. Nelas, o usuário pode escolher a URL, o nome do 

blog e também o layout. Por layout, entende-se não somente a parte estética do blog, mas também 

a organização dos elementos, com as colunas laterais e a quantidade em que estarão disponíveis. 

Na FIG. 12 vemos as opções de layouts disponíveis no Blogger. 

 
FIGURA 12: Organização de layout no Blogger 
Fonte: http://www.blogger.com 
 

Segundo Honscha (2009) as colunas laterais ou sidebars permitem que estejam dispostos 

outros elementos que caracterizam a publicação, como o blogroll. Primo e Smaniotto (2006) 

afirmam que o blogroll é o recurso mais antigo, uma vez que surge praticamente junto com os 

blogs. Ele desempenha uma função semelhante à barra de favoritos, listando outros blogs e sites 

que os blogueiros costumam visitar. É importante ressaltar que, a despeito desse tipo de lista ser 

chamada de blogroll, muitos blogueiros utilizam outros nomes como links, parceiros, etc. 
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Honscha (2009) prossegue listando outros recursos comuns nas sidebars, como as listas de 

categorias ou tags, caixas de busca e arquivo. A FIG. 13 mostra a disposição dos elementos na 

sidebar do blog.  

 

 
FIGURA 13: Elementos da sidebar 

a) Categorias 
b) Blogroll 
c) Arquivo 

Fonte: http://www.perestroika.com.br 

 

 Além dessas funcionalidades, as ferramentas de publicação de blogs permitem que os 

usuários adicionem widgets ou gadgets, que ficam disponíveis geralmente na barra lateral do 

blog. Eles podem ser inseridos pelo editor do blog (como o Wordpress ou Blogger) ou por sites 

de terceiros, implantando um código HTML/Javascript.   

 No que tange à conversação, os blogs oferecem não só os comentários, como também 

permalinks e trackbacks. Os permalinks são links específicos para cada postagem no blog, uma 

vez que o caráter dinâmico do mesmo inviabiliza a utilidade de um link específico para a página 

inicial. Os posts estão sempre sendo atualizados, de maneira que aquilo que um usuário vê em 

determinado momento pode passar para o arquivo do blog em questão de alguns dias. Primo e 

Smaniotto (2006) afirmam que o permalink contribui com o leitor, uma vez que indica de onde 

emergem as ideias descritas no post, e também com o autor, dando o devido crédito para a 

postagem.  
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 Já o trackback, segundo Primo e Smaniotto (2006) funciona como um rastro, avisando 

caso o blog de um terceiro comente o post, e oferecendo um link para lá. Essa ferramenta é 

importante para dar ao blogueiro um feedback, assim como fornecer aos visitantes informação a 

respeito da repercussão de determinado post.  

 Primo (2008b) acredita que há uma confusão em se definir o conteúdo de um blog pelo 

uso que é feito do mesmo. Assim, ele levanta a hipótese desse problema ser gerado em função do 

termo blog ser usado com três conotações diferentes: como programa (“Você deveria migrar do 

Blogger para o Wordpress”), como espaço (“Não esqueça de me dar o endereço do seu blog”) e 

como texto (“Estou adorando ler o seu blog!”). Primo defende a definição de blogs como um 

espaço de interação:  

 
Deve ficar claro que blogs são muito mais que uma simples interface facilitada para a 
publicação individual, como são freqüentemente definidos. Faço tal alerta não apenas 
para criticar uma definição que se resume à descrição do meio, mas também para 
lembrar que blogs são espaços coletivos de interação. Ou seja, blogs/espaço podem 
converter-se em um ponto de encontro. (PRIMO, 2008b, p. 123). 

 

Recuero (2002) categoriza os blogs listando cinco temáticas diferentes:  

a) diários que abordam a vida pessoal do autor, incluindo comentários, reflexões e 

análises de cunho íntimo; 

b) publicações e comentários que tratam de informações em geral; 

c) literários, cujo foco é apresentar contos, poesias e crônicas; 

d) clipagem, onde podemos encontrar materiais de diversas mídias a respeito de 

determinado assunto; 

e) mistos, nos quais encontramos tanto posts de origem pessoa quanto de temática mais 

informativa, sempre acrescidos do comentário do autor.  

É claro que esse tipo de classificação acaba reunindo blogs cujas temáticas são 

extremamente diferentes entre si, de maneira que cumpre estabelecer uma especificação mais 

refinada. É preciso entender o papel dos blogs como ferramenta de comunicação mediada por 

computador, em que qualquer definição apresentada deve abordar a heterogeneidade desse 

sistema. Dessa forma, é possível evitar os reducionismos e visões simplistas que buscam defini-

los por meio de estruturas ou usos específicos.  

Optou-se por utilizar neste trabalho a matriz de tipificação de blogs proposta por Primo 

(2008b), que pode ser vista na FIG. 14. A matriz identifica 16 gêneros de blogs, observando itens 
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como condições de produção (por exemplo, número de redatores), impacto de condicionamentos 

profissionais e estilo dos textos.   

 

FIGURA 14: Matriz para tipificação dos blogs 
Fonte: PRIMO, 2008, p. 2 
 
 Em virtude do foco deste trabalho, concentrarei a análise nos blogs profissionais e 

organizacionais. Segundo Primo (2008b) um blog profissional é escrito por uma pessoa com 

especialização em determinada área, o que causa impacto e relevância em seus posts. “A voz do 

post é a de um expert em certa área” (PRIMO, 2008b, p.3). Apesar do caráter de especialização, 

um blogueiro profissional não se exime de emitir opiniões pessoais e respeito de algum assunto, 

ele apenas recebe um peso maior em suas colocações em consequência do seu caráter de 

especialidade em relação à temática do blog.  

 Na classificação de blogs profissionais também entram os blogs que são mantidos apenas 

com o intuito de arrecadar dinheiro, seja por meio de anúncios, posts pagos ou alguma das 

diversas formas de monetizar um blog. A blogosfera utiliza o termo problogger para definir o 

autor de um blog cujos objetivos finais são de natureza financeira, podendo ele dedicar-se 

exclusivamente ou manter essa atividade em paralelo a outras. 

 Apesar disso, o lucro não é uma condição necessária para a classificação de um blog na 

categoria profissional. Primo (2008b) menciona que muitos blogueiros utilizam ferramentas de 

monetização, como links patrocinados ou sistemas de parceria para um ganho adicional, sem 

qualquer compromisso com o lucro como objetivo primário de manutenção do blog.  
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Uma vez que um blog profissional pode ser escrito de forma grupal, por vários 

probloggers, Primo (2008b) apresenta a categoria blog organizacional, na qual esse grupo 

poderia ser inserido. Dentro dessa classificação estão os blogs  

...cujos posts e interações são sobredeterminados pela formalização das relações e 
sistematização das forças de trabalho em busca de objetivos que delimitam e 
direcionam a atuação de cada participante do processo. Blogs mantidos por um coletivo 
de probloggers, por direcionarem seus esforços de forma estratégica para a garantia de 
lucros, serão também considerados organizacionais neste estudo. (PRIMO, 2008b, p. 9)   

 

A seguir são listados quatro gêneros de blogs organizacionais segundo a matriz anteriormente 

apresentada (PRIMO, 2008b). 

1. Organizacional auto-reflexivo: blog cujos posts refletem as atividades realizadas pela 

organização, discutindo projetos em andamento e demais pontos referentes à rotina de 

uma organização. Podem ser abertos ao público, com comentários liberados, ou privados, 

nos quais se envolvem os grupos de trabalho da organização; 

2. Organizacional Informativo Interno: esse tipo de blog é voltado para a informação de 

rotinas internas, publicando notícias e avisos que dizem respeito à integração da equipe. 

Quando dirigidos ao público externo, tais blogs adquirem uma característica de central de 

releases digitais; 

3. Organizacional Informativo: blogs cujos posts registram informações a respeito do ramo 

de atuação da organização, sem emitir opinião alguma a respeito dos fatos. No caso de 

blogs coletivos de probloggers, é possível considerá-los como informacionais quando 

sugerem links para produções de terceiros, com o objetivo de gerar tráfego e alavancar 

suas estratégias de monetização; 

4. Organizacional reflexivo: nessa categoria de blogs, as organizações manifestam suas 

opiniões com respeito a fatos que ocorrem em sua área de interesse. Quando 

administrados por probloggers, geralmente se dedicam à análise crítica ou sátira com 

relação a determinado tema. 

 

5.2 Links e Reputação 
 

Toda a estrutura de organização de um blog é hipertextual, de maneira que é possível 

encontrar diversos links ao longo do conteúdo. Muitos deles apresentam funções diferentes entre 

si, as quais acabam por repercutir na reputação e também na influência do blog.  
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Reputação, segundo Recuero (2009) tem que ver com a percepção que os outros 

constroem a respeito de determinado ator, de maneira que nela estão envolvidos o “eu” e o 

“outro”. As redes sociais disponibilizam informações suficientes para que determinada audiência 

possa construir impressões a respeito de, por exemplo, um blogueiro, além de oferecer um certo 

controle a respeito do conteúdo que é veiculado. Dessa forma, as redes sociais exercem um papel 

de extrema importância na construção de reputação, que pode ser medida também através das 

conexões – ou seja, os links, 

Walker (2002) afirma que os links se tornaram a moeda da blogosfera, conferindo poder, 

acessibilidade e conhecimento na Web. Essa afirmação torna-se ainda mais precisa se 

analisarmos os mecanismos de busca que relacionam links a palavras-chave. Em situações como 

essas, os links tornam-se, segundo Walker (2002) sinais objetivos e democráticos de valor.  

Nos primeiros anos da web, a grande maioria das buscas eram realizadas por meio de 

diretórios que listavam sites por tópicos, os quais eram compilados por editores especializados 

(WALKER, 2002). O usuário encontrava as páginas desejadas com base na divisão por 

categorias, e não por palavras-chave, como veio a se tornar comum nos dias atuais. Hoje, o 

Google utiliza um mecanismo de busca diferente, baseando-se nos links como principal fonte 

para determinar o valor e visibilidade de um site. O sistema utilizado pelo Google categoriza os 

resultados de buscas com base em um algoritmo chamado de Page Rank. 

O Page Rank é um valor numérico que varia de 0 a 10, atribuído a um site conforme a 

quantidade de links de outras páginas que ele recebe.  Dessa forma, quando A recebe um link de 

B, o sistema interpreta como um aval do conteúdo de B por parte de A (WALKER, 2002). 

Quanto maior for a relevância de A na internet (o seu Page Rank) maior é o valor e a visibilidade 

que B recebe por conta desse link. Brin e Page (1998), fundadores do Google, afirmam que se 

basearam no sistema de referências acadêmicas para desenvolver o algoritmo de busca por eles 

utilizado: quanto mais um autor é citado em outras obras, maior é a relevância que ele tem junto à 

comunidade. 

Ao mesmo tempo, os links também conferem autoridade a uma página na blogosfera. 

Recuero (2009, p. 113) a define como “uma medida da efetiva influência de um ator com relação 

à sua rede, juntamente com a percepção dos demais atores da reputação dele”. Autoridade 

envolve a reputação, mas não se restringe apenas a esse fator: os blogueiros que possuem 
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autoridade estão preocupados em construir uma reputação relacionada a um assunto em 

particular.   

Segundo Recuero (2009), os blogueiros aos quais se atribui autoridade geralmente 

constroem audiências e dedicam tempo ao seu blog, sendo capazes de gerar conversações em 

torno dos temas levantados em seus posts.  Dessa forma, pode-se presumir que eles possuem 

influência na blogosfera. Marlow (2004) afirma que as posições de destaque são buscadas por 

muitos autores, uma vez que elas aumentam o número de leitores e as relações com outros 

blogueiros. Ele ainda acrescenta que: 

(...)blogueiros têm feito a sua própria interpretação de popularidade e influência com 
base no número de links que um blog possui em vários sistemas de agregação de links. 
Muitos blogueiros usam o número total de links em seu site para avaliar a eficácia de 
sua escrita. (MARLOW, 2004, p. 2).6 
 

Walker (2002) chama esse processo de economia política dos links, a qual não está 

orientada em vista do produto, mas sim do serviço (no caso, os links). Ao linkar um site, estou 

pagando pelo conteúdo dele com o meu link, uma vez este possui muito mais valor para mim e 

para meus leitores do que o próprio conteúdo. Ao discorrer sobre esse assunto, Walker conclui 

que os links podem ser vistos como uma unidade pseudo-monetária na web. 

É possível ver essa organização na estrutura dos blogs ao observar-se a importância que 

os blogueiros dão para os links como ferramenta essencial na hora de dar crédito às ideias de 

outrem. A blogosfera tem uma tendência natural de repudiar membros que utilizam conteúdo 

alheio em suas páginas sem fazer a devida referência, ao passo que valoriza muito o processo de 

linkar parceiros como forma de se consolidar na web. Muitos novos blogueiros procuram formar 

uma espécie de networking por meio de seus blogrolls, buscando reputação perante os leitores ao 

receber um link de algum blog mais conhecido. Outro processo semelhante ocorre em blogs nos 

quais os leitores têm a oportunidade de postar artigos. A grande motivação de muitos usuários 

que enviam conteúdo para blogs assim é receber um link no fim da postagem, fato que pode 

direcionar um tráfego considerável de usuários para suas páginas pessoas – sejam portfólios, 

perfis em mídias sociais, etc. 

Outro ponto relevante na análise dessa economia que se forma em redor dos links é a 

existência de um “mercado negro”, no qual um usuário paga para ser linkado por fazendas – que 

                                                 
6 Tradução da autora: Webloggers have posited their own interpretation of popularity and influence based on the 
number of links a weblog has in various link aggregation systems. Many webloggers use the total number of links to 
their site to evaluate the effectiveness of their writing. 
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nada mais são do que sites que não apresentam conteúdo algum, apenas links para outras páginas. 

Esse tipo de prática também é vista com maus olhos por grande parte dos blogueiros, uma vez 

que, caso o Google descubra páginas que utilizam esse procedimento, seu sistema executa uma 

espécie de punição, atribuindo a elas um valor de Page Rank 0. Tal fator, dada a importância que 

o algoritmo exerce no mecanismo de busca, equivale ao exílio de uma página na internet. 

Marlow (2004), ao analisar a disposição de links na blogosfera, concluiu que a 

distribuição da leitura e atenção ao longo da comunidade não é uniforme, mas sim concentrada 

em poucos indivíduos. Ou seja, uma pequena parcela de blogs acumula grande parte dos links, 

enquanto a grande maioria possui apenas alguns. Há uma relação entre o tempo investido no blog 

e o retorno, no que diz respeito ao tamanho da audiência e ao feedback. Segundo Marlow, os 

dados por ele observados confirmam que a blogosfera recompensa o autor que dispensa tempo ao 

seu trabalho. Esses dados confirmam a afirmação de Recuero (2009), ao constatar que os blogs 

que possuem autoridade geralmente são frutos do tempo que seus autores dedicam ao projeto.  

Ainda na mesma pesquisa, Marlow (2004) observou dois tipos principais de motivações 

para blogar – social e profissional, as quais se comportam e repercutem de diferentes maneiras. 

Os blogueiros profissionais (representados como a minoria) tendem a ter audiências maiores, mas 

em contrapartida seu relacionamento com as mesmas é baseado em laços sociais bem mais 

fracos. Já os blogueiros chamados de “sociais”, possuem audiências menores, porém com 

relacionamentos multifacetados. Além disso, os blogueiros sociais são apontados como 

participantes do processo de criação de capital social na web, ao passo que os profissionais não. 

Recuero (2008) também analisa a formação de capital social em blogs brasileiros, e aponta dois 

principais tipos de informação publicada nos blogs – pessoais e úteis. As informações úteis são as 

mais relacionadas à popularidade e à autoridade, obtendo, portanto, mais chances de publicação 

em outros blogs.  

Dessa forma, é possível observar que os links são fatores determinantes no poder de um 

blog na internet, poder este que segundo Walker (2002), está intimamente conectado ao 

conhecimento. Recuero (2008) elege cinco motivações básicas para blogar: a) criar um espaço 

pessoal; b) criar interação social; c) compartilhar conhecimento; d) criar autoridade; e) criar 

popularidade. Dentro das duas últimas motivações, é possível perceber que há uma parcela 

significativa de leitores/interagentes que se dispõe a comentar em blogs e participar ativamente 
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da blogosfera em busca de status e reputação na Web. Tais objetivos podem  ser atingidos ao se 

fazer uso dos links, avalizando aquilo que Walker (2002) chama de economia política de links. 

 

5.3 Monetização em blogs 
 

Além da tradicional atividade de escrita em blogs, muitos autores aproveitam o espaço na 

blogosfera para obterem lucros financeiros. Ao discutir sobre a profissionalização dos blogs, 

Primo (2008a) define como probloggers os blogueiros que dirigem seus esforços para 

transformar a atividade de escrita em algo rentável. As principais fontes de lucro são: 

a) cliques em banners ou links patrocinados; 

b) programas de afiliados; 

c) posts pagos. 

Apesar disso, a obtenção de lucros por meio de blogs não é restrita aos blogueiros 

profissionais. Muitos autores encontram na escrita uma atividade de lazer, mas nem por isso estão 

fechados à possibilidade de obter algum benefício financeiro por meio de seus blogs. A principal 

diferença que Primo (2008a) analisa entre esses dois grupos reside no fato de que, para a maioria 

dos blogueiros o lucro não é a principal meta do blogar, constitui apenas uma possibilidade de 

renda adicional.  

Já Honscha (2009) aborda a questão por um ponto de vista diferente ao concluir que a 

receita financeira não é um valor exclusivo para definir a atividade de blogar como profissional.  

Para ela, um problogger é aquele que encara seu blog como um empreendimento, para o qual 

desenvolve estratégias e conhecimentos necessários para a qualificação do conteúdo. Seus 

objetivos podem ser tanto benefícios financeiros como a construção de uma reputação no que diz 

respeito ao seu ramo de atuação.  A autora ainda aponta indícios que sugerem o processo de 

profissionalização em blogs: 

a) Definição de metas e planejamento estratégico; 

b) Busca de retorno financeiro por meio do blog; 

c) Busca de reconhecimento e reputação; 

d) Domínio dos conhecimentos próprios da atividade; 

e) Busca por reconhecimento profissional enquanto blogueiro. 

Assim, é possível assumir que um blog profissional não é necessariamente pautado pela 

necessidade de obter lucro, mas sim pela construção de uma imagem de marca, um 
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comprometimento com o público e com a informação. Esse tipo de perfil é encontrado em blogs 

conhecidos no meio digital, como por exemplo, o Brainstorm #9.  

Além dessas estratégias mencionadas, uma prática comum entre os blogueiros americanos 

é pedir doações e contribuições para sustentar o seu trabalho. As doações não são populares no 

Brasil, mas em outros países muitos leitores recompensam um blog – seja pelo conteúdo 

relevante ou pelo simples prazer da leitura – por meio de donativos financeiros que contribuam 

com sua manutenção.  

Muitas empresas já fazem uso de blogs como ferramentas para estreitar o relacionamento 

com seu público-alvo. É comum que corporações dos mais variados segmentos criem blogs para 

promover eventos, divulgar ofertas ou até mesmo receber um feedback por parte dos 

consumidores. Esse tipo de estratégia já rendeu bons resultados, como no caso do blog da grife de 

moda Farm. Como se observa na FIG. 15, a Farm criou um blog para expor suas coleções, 

divulgar looks e promover ações de relacionamento entre as clientes.  

 

 
FIGURA 15: Blog Farmrio - Adoro 
Fonte: http://www.famrio.com.br/adoro 
 

Em busca de mapear o crescimento dos blogueiros, identificar quem são os autores e 

quais são as motivações por trás dos mais diversos blogs profissionais, em 2009 o site Technorati 

compilou dados que resultaram na pesquisa State of the Blogosphere7.  A pesquisa dividiu os 

blogueiros em quatro grupos: hobbyists, part-timers, self-employeds e probloggers. Dentre os 
                                                 
7 State of Blogosphere 2009, disponível em http://technorati.com/blogging/feature/state-of-the-blogosphere-2009/ 
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probloggers, a métrica mais utilizada para indicar o sucesso de um blog é o número de visitas 

únicas, e o conteúdo desses blogs tem um foco mais direcionado do que os demais. No que tange 

às motivações para blogar, a pesquisa apontou três vertentes mais relevantes: expressar as suas 

opiniões, dividir conhecimento e experiência, obter lucro e oportunidades de negócios. Por meio 

da FIG. 16, podemos analisar as outras motivações apontadas no levantamento.  

 

 
FIGURA 16: Razões para blogar 
Fonte: http://technorati.com/blogging/article/day-2-the-what-and-why2/page-2/ 
 

Uma outra conseqüência importante que resulta da escrita profissional em blogs é o 

impacto positivo na carreira dos blogueiros. Muitos autores constroem uma reputação na web 

como referências em determinados assuntos, de maneira que são procurados para consultorias, 

freelances ou demais trabalhos em virtude de seus blogs. A pesquisa do Technorati perguntou aos 

participantes as conseqüências da atividade blogueira em suas vidas profissionais, obtendo as 

seguintes respostas presentes na FIG. 17. 
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FIGURA 17: Como blogar impactou sua vida profissional? 
Fonte: http://technorati.com/blogging/article/day-2-the-what-and-why2/page-2/ 
 

No que tange ao envolvimento com os blogs, a pesquisa identificou entre aqueles que 

monetizam seus blogs os seguintes perfis:  

a) Trabalham em part-time (54%); 

b) possuem emprego próprio (32%); 

c) fazem parte de uma empresa. (42%). 

A pesquisa também apontou o envolvimento dos blogueiros com a atividade, pedindo que 

descrevessem seu envolvimento com blogs e a maneira pela qual geram lucro na atividade. Os 

resultados podem ser avaliados nas FIG. 18 e FIG 19.  

 
FIGURA 18: O que melhor descreve o seu envolvimento com a atividade de blogar? 
Fonte: http://technorati.com/blogging/article/day-4-blogging-revenues-brands-and/ 
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FIGURA 19: Como você gera lucro a partir de seu blog? 
Fonte: http://technorati.com/blogging/article/day-4-blogging-revenues-brands-and/ 

 

 Assim, tendo descrito a atividade dos probloggers, cumpre analisar as fontes de 

monetização por eles utilizadas. Apesar da publicidade não ser a única alternativa para se obter 

lucro com um blog, é preciso analisá-la para que também seja possível identificar outros tipos de 

fontes de renda, como donativos, além de analisar o impacto que a reputação tem na vida 

profissional dos blogueiros, impulsionando contatos e ofertas de trabalho.  

 A pesquisa State of Blogosphere 2009 do Technorati apontou as seguintes formas de 

publicidade em blogs, segundo a FIG. 20: 

 

 
FIGURA 20: Como você gerencia publicidade em seu blog? 
Fonte: http://technorati.com/blogging/article/day-4-blogging-revenues-brands-and/ page-2/ 
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 Por meio desse levantamento podemos identificar três principais fontes de lucro, que vão 

ao encontro daquelas anteriormente mencionadas por Primo (2008a). Essas três fontes são 

banners e publicidade contextual, programas de afiliados e posts pagos. As características e 

especificidades de cada uma dessas modalidades serão analisadas a seguir. 

  

5.3.1 Banners 
 

Honscha (2009, p. 59-60) descreve um banner como um “anúncio gráfico que pode ser 

tanto uma imagem estática quanto animada e que geralmente possui um link para o site do 

anunciante”. Este tipo de formato é um dos mais tradicionais no marketing digital, tendo surgido 

no ano de 1994 e, conforme Pinho (1999) é o equivalente ao outdoor da internet.  Com o 

surgimento de tecnologias mais refinadas de interação, os banners passaram a oferecer mais 

atrativos a fim de provocar o internauta e gerar cliques. 

Os grandes portais costumam trabalhar com banners, mas muitos blogs também destinam 

áreas específicas de seu espaço para os anunciantes. Alguns blogueiros vendem seu espaço por 

meio de gerenciadores de publicidade online, como é o caso do serviço Buysellads.com, uma 

espécie de classificados para anunciantes virtuais.  

Com relação ao tamanho, não há uma resolução em especial, mas a maioria dos veículos 

costuma adotar dimensões fixas para o tamanho dos banners. O Yahoo, por exemplo, oferece oito 

tipos de formatos diferentes para veiculação de anúncios em banners. Dentre os blogs, geralmente 

é definido um espaço na sidebar ou no cabeçalho, como podemos observar na FIG. 218, que 

reproduz o espaço para publicidade no blog Dude We Are Lost. 

 

                                                 
8 O espaço destinado à publicidade no blog engloba tanto a sidebar, destinada aos banners, como o cabeçalho, que 
envolve publicidade contextual e banners do programa de afiliados do Submarino. Para efeitos de exemplo, os 
anúncios do Submarino serão considerados como banners também.  
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FIGURA 21: Espaço para banners no Dude We are Lost 
FONTE: http://dudewearelost.blogspot.com/ 

 

5.3.2 Programas de Afiliados  
 

Os programas de afiliados são soluções de publicidade geralmente oferecidas por portais 

de comércio eletrônico, como Submarino, Livraria Cultura e Mercado Livre. Nessa modalidade, 

o blogueiro exibe anúncios e recebe um pagamento especial cada vez que um usuário clica no 

banner e efetua uma compra tendo sido direcionado pelo blog. Segundo Honscha (2009) há 

diversas modalidades de pagamento: o Submarino paga comissão para cada produto vendido, ao 

passo que o Mercado Livre também remunera os cadastros realizados no site.  

 

5.3.3 Publicidade Contextual 
 

Conforme os dados apresentados pela pesquisa do Technorati, a publicidade contexual é 

uma das formas mais comuns pelas quais os blogueiros geram lucro em sua atividade. 

Anagnostopoulos (apud Honscha, 2009, p. 62) afirma que o sistema de funciona da seguinte 

forma: “ao cadastrar um site em um serviço de publicidade contextual, o sistema rastreia o 

conteúdo de determinada URL do site do usuário e insere na página um anúncio cujo texto está 

relacionado com o conteúdo da página”. 

Um dos programas mais populares de publicidade contextual entre os blogueiros é o 

Google Adsense, que veicula anúncios nas páginas no blog, nas páginas de pesquisa e também no 
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leitor de RSS (Google Reader). Para tanto, basta que o blogueiro faça seu cadastro e escolha o 

tamanho e as especificações do espaço destinado aos anúncios. O pagamento se dá de acordo 

com os cliques, de forma que o blogueiro recebe conforme a quantidade de pessoas que clicam no 

anúncio. Na FIG. 22, pode-se observar o espaço destinado à publicidade contextual no blog do 

jornalista Marcelo Träsel. 

 

 
FIGURA 22: Anúncios do Google Adsense 
Fonte: http://trasel.com.br/?p=394 

 

Honscha (2009) lista quatro atores envolvidos no processo de veiculação de anúncios 

contextuais em um blog: o editor, o anunciante, a rede de publicidade (nesse caso, o Google) 

responsável por distribuir os anúncios na rede de conteúdo e o consumidor, que acaba 

encontrando anúncios muito mais direcionados às suas necessidades, o que aumenta a taxa de 

cliques. Dessa forma, Anderson (2006) define o Google como a Cauda Longa da publicidade na 

internet, uma vez que veicula anúncios destinados a nichos do mercado. 

 

5.3.4 Conteúdo Editorial 
 

Todas as abordagens de publicidade em blogs aqui mencionadas se caracterizam pela 

diferenciação clara do conteúdo comercial: há um espaço destinado aos anúncios, de maneira que 

não resta dúvida ao leitor quanto ao caráter daquilo que é veiculado. Já no caso dos posts pagos, a 

situação é diferente. Honscha (2009) explica que as empresas entram em contato com os editores 
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dos blogs, de acordo com o público a que eles se dirigem, e pagam para que eles escrevam posts 

apresentando resenhas sobre as marcas ou press-releases, informando seu público a respeito de 

ações e eventos especiais. Assim, a publicidade se insere no espaço de conteúdo do blog, 

misturando-se ao contexto e muitas vezes passando despercebida em relação ao público. Esse 

tipo de estratégia é comum em blogs de moda, nos quais os anunciantes veiculam cosméticos ou 

itens afins, muitas vezes enviando amostras para que as blogueiras postem resenhas positivas a 

respeito dos produtos.  

Há um certo desconforto por parte dos leitores de blogs no que diz respeito à veiculação 

de posts pagos. Isso ocorre porque muitos blogueiros não identificam os posts patrocinados como 

tais, gerando uma espécie de confusão e de desconfiança entre o público. Uma vez que os 

anúncios não são identificados, é difícil assumir que os elogios a determinado produto são frutos 

de uma experiência positiva por parte do editor ou se este apenas está cumprindo sua parte para 

com a marca, uma vez que recebeu pagamento para tal post. Assim, a transparência de um blog é 

muitas vezes colocada em cheque quando ocorre a veiculação de posts pagos não identificados.  

Segundo Honscha (2009), a grande moeda de troca entre os blogueiros e as marcas é a 

reputação que estes constroem perante sua audiência, o que leva muitos anunciantes a desejarem 

opiniões positivas de um blog no que diz respeito a seus produtos.  Como muitos blogs são 

formadores de opiniões, é natural que aquilo que suas ideias repercutam na blogosfera. Apesar 

disso, para que a veiculação de conteúdo editorial tenha um saldo positivo, é necessário que a 

relação de confiança entre o blogueiro e seu público seja mantida. Dessa forma, entende-se que 

publicar posts pagos sem identificá-los como tal pode não ser uma boa estratégia – tanto para o 

blogueiro como para a marca. 
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6
、
 OS DESAFIOS DE UM BLOG ORGANIZACIONAL: O CASO ABDUZEEDO 

 

 Com o objetivo de compreender a estratégia profissional adotada por um blog 

organizacional, optou-se por conduzir a pesquisa tendo por objeto de estudo o Abduzeedo, um 

blog voltado para o design bastante conhecido na blogosfera. A fim de compreender de que 

maneira a pesquisa foi realizada, serão inicialmente mencionados os procedimentos 

metodológicos, para que, por fim, os dados coletados possam ser discutidos e analisados sob uma 

ótica crítica e reflexiva. 

 

6.1 Procedimentos Metodológicos 
 

A entrevista em profundidade foi o procedimento adotado a fim de mapear o objeto de 

estudo dessa pesquisa. Assim, no presente item será realizada uma reflexão a respeito dessa 

metodologia, seguida de esclarecimentos com relação ao método adotado.  

Fontana e Frey (apud DUARTE, 2006, p. 62) dizem que “entrevista é uma das mais 

comuns e poderosas maneiras que utilizamos para tentar compreender nossa condição humana”, 

transmitindo a relevância que esse método apresenta no campo das ciências sociais. A entrevista 

em profundidade é um método de pesquisa qualitativo que, segundo Duarte (2006, p. 62) 

“explora um assunto a partir da busca de informações, percepções e experiências de informantes 

para analisá-las e apresentá-las de forma estruturada”.   

A pesquisadora optou pelo uso desse método por desejar recolher informações a respeito 

da experiência que os blogueiros responsáveis pelo Abduzeedo viveram ao longo desses quase 

quatro anos de administração e consolidação do blog, relatando a construção e o gerenciamento 

de um espaço no qual a participação dos leitores é de grande importância. Além disso, julga ser 

necessário confrontar esses dados com a realidade, abrindo espaço para o diálogo e a 

reconstrução de ideias, seguida de uma reflexão crítica. Uma vez que os redatores estão 

envolvidos diretamente com esse processo, a pesquisadora julga que a entrevista em 

profundidade é a melhor maneira de se inserir no contexto de produção de conteúdo de um blog 

profissional.  

Para tanto, foram realizadas duas entrevistas individuais semi-abertas por meio de 

questionários semi-estruturados, conforme os APÊNDICES A e B. Os entrevistados foram o 
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fundador do Abduzeedo, Fábio Sasso, e o colaborador mais antigo do blog, Paulo Gabriel 

Antunes. Segundo TRIVIÑOS (apud DUARTE, 2006, p. 67) esse modelo de entrevista 

 

(..) parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que 
interessam à pesquisa e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, 
fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem respostas do 
informante. 
 

A pesquisadora buscou confrontar os relatos dos entrevistados, entendendo que, por se 

tratar de uma atividade profissional para ambos, é natural que muitas questões não sejam 

detalhadas com as informações necessárias. Assim, procurou extrair novos questionamentos de 

cada entrevista, trazendo hipóteses e interrogações pertinentes à pesquisa. O Abduzeedo é escrito 

por sete pessoas, das quais três moram fora do país e quatro residem em Porto Alegre. Dessa 

forma, a seleção dos informantes foi realizada de maneira intencional, optando-se por entrevistar 

aqueles que há mais tempo escrevem no blog. Além disso, foi considerado de vital importância 

dedicar mais tempo à entrevista com o fundador do blog, uma vez que ele é o administrador e 

planejador por trás de toda a estratégia adotada pelo Abduzeedo.   

Ao fazer uso das categorias listadas por Duarte (2006) no processo de seleção de 

informantes, os dois entrevistados ao longo da pesquisa seriam classificados como informante-

chave e informante-padrão. Fábio Sasso, designer e fundador do Abduzeedo é considerado um 

informante-chave pelos motivos anteriormente mencionados, ao passo que Paulo Gabriel Antunes 

é um informante-padrão, escolhido pelo seu envolvimento com o objeto e também pela 

proximidade com a pesquisadora.   

Ao longo do processo de construção deste trabalho a pesquisadora monitorou os posts do 

Abduzeedo, verificando a freqüência com que eram realizados e os padrões de escrita, como 

conteúdo e fontes utilizadas. Durante esse período, surgiu a oportunidade de participar de uma 

palestra realizada por toda a equipe brasileira do Abduzedo, na qual estavam presentes, além de 

Fábio e Paulo Gabriel, os redatores Fabiano Meneghetti e Gisele Muller. O evento foi dividido 

em dois momentos: em uma primeira parte, os quatro blogueiros relataram suas experiências com 

o Abduzeedo, focando nos aspectos históricos e de consolidação do blog juntamente com a 

monetização. Em um segundo bloco, abriu-se espaço para perguntas dos acadêmicos presentes, o 

que proporcionou maior interação e descobertas a respeito do blog. 
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 Feitos os esclarecimentos necessários a respeito dos procedimentos utilizados na coleta de 

dados, passarei à análise daquilo que foi percebido ao longo das entrevistas. Uma vez que elas 

foram orientadas por tópicos centrais, a descrição dos resultados será comentada juntamente com 

a reflexão, dividindo-se nos temas principais listados pela pesquisadora. Antes, porém, serão 

mencionados aspectos históricos e descritivos com respeito ao objeto de estudo desta pesquisa. 

 

6.2 Descrição e aspectos históricos do Abduzeedo  
  

O Abduzeedo foi fundado em dezembro de 2006 pelo designer gaúcho Fábio Sasso e, 

curiosamente, seu objetivo inicial era solucionar um problema de armazenamento. Fábio e seu 

sócio, Fabiano Meneghetti, foram vítimas de um roubo em seu escritório de design, no qual 

perderam computadores e discos de backup. Assim, muito dos arquivos de referência visual e 

inspiração foram perdidos, além dos experimentos gráficos do próprio Fábio. Como designer, ele 

costumava criar composições e efeitos em programas como o Adobe Photoshop, mantendo-os 

armazenados em seu computador.  

 Dessa forma, Fábio teve a ideia de fazer um blog como ferramenta de backup para suas 

referências, além de compartilhar seus trabalhos com a comunidade do design. Em entrevista à 

pesquisadora, Fábio explicou que no ano de 2006 comentava-se muito a questão de nuvem de 

informação ou cloud computing, de forma que ele resolveu fazer uso do armazenamento digital 

para solucionar seu problema.  Além disso, a web 2.0 dava seus passos iniciais – as empresas que 

sobreviveram ao estouro da bolha estavam se consolidando e aprimorando seu foco no usuário. 

Muitos designers começaram a se promover apenas compartilhando suas referências e seu 

processo criativo na web, de forma que Fábio acreditou que poderia obter benefícios da mesma 

forma.  

 O webdesigner e fundador do Abduzeedo afirmou na palestra realizada na Semana 

Acadêmica da Fabico que acompanhava desde 2005 o surgimento de sites e aplicativos web 2.0, 

como Flickr, Delicious e Digg, entre outros. Apesar disso, ele se definia como um agente passivo, 

pois só consumia informação e não compartilhava nada com a comunidade virtual. Com o roubo 

do escritório, Fábio se viu obrigado a mudar de pensamento, inserindo seus trabalhos em um blog 

e compartilhando com toda a comunidade seu processo criativo. Ele se inscreveu em diversas 

mídias sociais e sites especializados em design, sempre comentando os trabalhos de outros 

profissionais e disponibilizando seu conteúdo para avaliação alheia. Dentre essas mídias sociais 
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podemos citar o Twitter, que no momento de escrita deste trabalho é uma rede social muito 

popular na web, mas na época estava apenas começando. O fato do Abduzeedo estar presente em 

todos esse canais, além de ser um early adopter de muitos deles, com certeza influiu na reputação 

que o blog construiu em meio à blogosfera e à comunidade de designers na internet.  

Hoje, o Abduzeedo recebe uma média de cem mil visitas por dia, já tendo atingido a casa 

de dois milhões de visitas por mês. Aproximadamente 60 mil usuários assinam o seu conteúdo 

por meio do agregador de feeds. O blog tem esse nome em função da empresa de webdesign dos 

fundadores – Zee. Em um brainstorm de palavras que incluíssem essa sílaba, surgiu a opção 

abduzido, que veio a se transformar em Abduzeedo.  

O blog se define como uma “coleção de inspiração visual e tutoriais úteis”, sempre focado 

no design e em fornecer inspiração para pessoas relacionadas à área criativa. Ao falar sobre o 

foco principal do Abduzeedo, Fábio Sasso afirma que seu objetivo era criar um blog com a 

mesma proposta dos livros de design: “Inspiração. Pouco texto e muita imagem”.No ano de 2006, 

época da criação do Abduzeedo, os blogs estavam tomando forma na internet, mas muitos 

seguiam mais ligados à proposta do diário íntimo. Dessa forma, a maioria dos blogs voltados para 

o design davam muita ênfase ao texto, seja com anotações pessoais ou reflexões a respeito da 

profissão, deixando a inspiração visual para os livros e publicações da área. Atualmente, há 

muitos blogs com uma proposta mais visual, como Design You Trust e Smashing Magazine, 

entre outros. Na FIG. 23, é possível observar a home do Abduzeedo.  

 

 
FIGURA 23: Home do Abduzeedo 
FONTE: http://www.abduzeedo.com  
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O primeiro ponto que chama a atenção de qualquer brasileiro que entra no blog é o fato 

dele não ser escrito em português. O fundador do Abduzeedo optou por escrever posts apenas em 

inglês, pois acredita que a língua portuguesa é um fator limitador na blogosfera. Em 2006, 

quando começou o blog, ferramentas como Digg, Reddit e Stumbleupon estavam surgindo. Como 

a maioria dos usuários que postavam conteúdo nessas páginas falavam a língua inglesa, Fábio 

acreditava que seria muito mais fácil promover o blog e tentar alcançar bons índices de acessos se 

ele fosse escrito em uma língua universal. Além de treinar a prática de outra língua, ele esperava 

obter um alcance global e seguir o exemplo de outros designers que utilizavam blogs para 

promover o seu trabalho. Apesar disso, muitos brasileiros questionaram essa decisão, insistindo 

para que o blog tivesse uma versão em português. Assim, no ano de 2009, o Abduzeedo passou 

ter uma versão alternativa em português, como se vê na FIG. 24. 

 

 
FIGURA 24: Abduzeedo em português 
Fonte: http://abduzeedo.com.br/ 
 

Na página inicial do blog, marcado em vermelho na FIG. 23, é possível observar as quatro 

temáticas que são âncoras no Abduzeedo: Tutoriais, Inspiração, Papéis de Parede e Entrevistas. 

Apesar do conteúdo não ser distribuído nessa ordem (a disposição de posts segue a ordem 

cronológica inversa tradicional na blogosfera), o usuário pode utilizar as abas como filtro para a 

temática desejada. Esses quatro temas foram escolhidos seguindo a idéia inicial de Fábio, que era 

compartilhar referências visuais. As entrevistas foram acrescentadas posteriormente, como uma 
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conseqüência da popularidade do blog, que possibilitou aos redatores obterem acesso a grandes 

designers e a compartilharem as entrevistas que fizeram com eles. 

Acessando a aba tutoriais, é possível encontrar a coleção de tutoriais que o Abduzeedo 

disponibiliza a seus leitores. Além do Photoshop, outros programas são contemplados, como 

Illustrador, Pixelmator e Fireworks. Durante a entrevista, Fábio afirmou que inicialmente não 

havia pensado em criar uma seção dedicada a este tema, apenas publicava seus experimentos com 

um passo-a-passo e algumas explicações do processo realizado. Mais do que compartilhar com a 

comunidade, a idéia inicial era fazer um registro dos procedimentos realizados para obter algum 

efeito especial nos programas de design gráfico. A maioria dos tutoriais que foram publicados no 

começo do blog já faziam parte do arquivo pessoal de Fábio, ele apenas dividiu o processo em 

etapas. Em entrevista para a pesquisadora, o designer afirmou que via a seção de tutoriais como 

um registro particular, ao qual ele recorria quando precisava recordar o procedimento utilizado 

para compor algum layout no Photoshop. Os tutoriais de Fábio começaram a se popularizar na 

blogosfera em função de não serem meramente instrumentais: ao passo que muitos sites 

ensinavam apenas o uso das ferramentas, o Abduzeedo ensinava seus leitores a utilizarem os 

efeitos do Photoshop em composições gráficas, resultando em uma aplicação mais direta para o 

design. É possível observar essa característica na FIG. 25, um tutorial do Abduzeedo no qual os 

leitores aprendem a utilizar os efeitos de luz e harmonizá-los em uma composição já existente – o 

logo do blog.   

 
FIGURA 25: Tutorial no Abduzeedo 
Fonte: http://abduzeedo.com/abduzeedo-2010-light-effects-photoshop 
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Já na aba Inspiration é possível encontrar ilustrações, fotografias, texturas e referências 

visuais de designers e usuários do blog. Os papéis de parede surgiram de uma demanda que Fábio 

identificou no período inicial do blog. O público amador, que é composto de iniciantes em design 

e interessados em dicas da área procura muito por esse conteúdo, e eles são uma ótima maneira 

de promover os tutoriais. Fábio Sasso afirma que tutoriais e papéis de parede são itens muito 

buscados na área do design e, ao identificar essa demanda, foram criadas áreas específicas do 

blog para tais assuntos.  

O Abduzeedo tem uma média de cinco ou no máximo seis posts por dia, sendo que esses 

posts são primariamente formados por imagens e, em conseqüência disso, longos. O blog 

começou com apenas um escritor – Fábio Sasso. Nessa época, as postagens eram semanais, mas 

com o crescimento do blog surgiu a necessidade de escrever diariamente. Para ajudá-lo a dar 

conta da demanda de posts, no ano de 2008 (após dois anos escrevendo sozinho) Fábio contratou 

Paulo Gabriel Antunes, um amigo e colaborador de sua empresa de webdesign. Ao falar sobre o 

assunto na palestra realizada na Fabico, Fábio afirmou que as postagens diárias foram 

fundamentais para o crescimento e a expansão do blog. Além de Paulo e Fábio, o blog hoje conta 

com mais cinco escritores fixos, sendo dois americanos, um alemão e dois brasileiros. A 

pesquisadora pôde conhecer a história dos outros dois escritores brasileiros do blog durante a 

palestra assistida na Semana Acadêmica. Fabiano Meneghetti é arquiteto e sócio de Fábio Sasso 

na empresa Zee, e responsável pela maioria dos posts relacionados à arquitetura e construções. Já 

Giselle Muller é responsável pela versão em português do Abduzeedo, e também colabora com as 

postagens do blog seguindo os mais variados temas.  Além desses seis colaboradores, o 

Abduzeedo recebe conteúdo de pessoas de todo o mundo, seja via e-mail ou via twitter.  

Após essa breve introdução ao blog, no qual a história de sua criação e principais 

características foram abordadas, cumpre agora analisar mais profundamente os aspectos que 

contribuíram fortemente para consolidar o Abduzeedo como uma das maiores referências em 

design na blogosfera. Seguindo os blocos adotados na entrevista com Fábio Sasso, conforme o 

APÊNDICE A, serão exploradas agora as questões mais pertinentes à construção e manutenção 

do blog, começando pela administração até chegar a questões como monetização e reputação na 

internet.  
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6.3 Estrutura e Administração 
 

 O Abduzeedo tem seis colaboradores fixos e um editor – Fábio Sasso, sendo administrado 

de maneira centralizada. Fábio é o responsável pelo monitoramento do conteúdo do blog, e é 

também, em última instância, quem gerencia o que é publicado ou não. Apesar disso, como foi 

relatado na palestra da Semana Acadêmica da Fabico, todos os colaboradores têm muita 

liberdade para postarem sobre os assuntos que desejarem, desde que estejam de alguma forma 

relacionados ao design.  

 Esse tipo de administração é a mais comum entre blogs cuja escrita é compartilhada por 

muitos autores. Geralmente há um ou mais editores que controlam o conteúdo, e os outros 

colaboradores escrevem seguindo uma mesma linha temática – que, no caso do Abduzeedo, é o 

design – passando pela aprovação desses superiores. É possível verificar esse modelo em blogs 

como Brainstorm #9, cujos editores são Carlos Merigo e Cristiano Dias, e O Cappuccino, cujos 

editores são Mateus Martins, Massimino Delazeri e Maximiliano Delazeri.  

Seguindo a classificação sugerida por Primo (2008b), o Abduzeedo é um blog 

organizacional, escrito por especialistas em design – fato que gera autoridade e relevância em seu 

discurso.  Apesar da escassez de textos, uma vez que o blog prima muito mais pelas imagens e 

composições visuais, é possível dizer que o Abduzeedo tem um caráter informativo: ele inspira e 

leva novidades aos leitores por meio de imagens e material criativo (produzido por terceiros), 

embasando-os para desempenharem tarefas relacionadas ao design. Dentro das definições 

utilizadas para problogger, cabe citar que Primo (2008b) dispensa atenção especial ao lucro, ao 

passo que Honscha (2009) inclui uma lista de outros aspectos relevantes na constituição de um 

blog profissional. Tal debate será tratado com mais profundidade ao discutir-se sobre a 

monetização adotada pelo Abduzeedo.  

Em entrevista à pesquisadora, Fábio Sasso relatou que a aprovação de comentários é uma 

tarefa compartilhada entre todos os colaboradores do blog, uma vez que não é possível liberar 

todos os comentários. Além do número muito grande de participações em alguns posts, o editor 

do blog afirma que há muitas mensagens de spam, o que inviabiliza a liberação do filtro. Segundo 

ele afirma, todas as opiniões são aprovadas, mesmo aquelas que discordam de algum trabalho 

publicado, ou veiculam visões negativas. Na FIG. 26, é possível observar o número de 

comentários que um post diário obtém no Abduzeedo. Vale lembrar que, uma vez que o blog 
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publica de cinco a seis posts diariamente, é possível imaginar que – no mínimo – uma média de 

100 comentários por dia (excluindo as mensagens de spam) seja moderada pelos colaboradores. 

 

 
FIGURA 26: Comentários em um Post 
Fonte: http://abduzeedo.com/?page=1 
 
 Além disso, o blog tem uma conta no gmail – abduzeedo@gmail.com, à qual todos os 

colaboradores têm acesso. Dessa forma, os e-mails que o blog recebe são centralizados em uma 

única conta, mas as respostas vêm de acordo com o tema de cada correspondência. Fábio relatou 

que ele e os demais colaboradores acessam a conta e colocam labels nos e-mails, identificando o 

provável responsável pelo retorno do e-mail. Assim, e-mails relacionados à arquitetura são 

repassados para Fabiano Meneghetti, perguntas e entrevistas relativas ao blog e a sua estrutura 

são passadas para Fábio, etc.  

 No que tange à estrutura e organização do blog, o Abduzeedo segue diversos princípios de 

web 2.0. Já na página inicial pode-se ver a presença da nuvem de tags, conforme a FIG. 27 

demonstra: 

 
FIGURA 27: Tags do Abduzeedo 
FONTE: http://www.abduzeedo.com 
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 O uso de tags é apresentado por O’Reilly (2005) como um componente importante da 

web 2.0 – a folksonomia -, ao reforçar a participação do usuário e o controle que ele detém ao 

categorizar o conteúdo disponível. No caso do Abduzeedo, podemos observar que as tags mais 

procuradas são inspiration, daily inspiration, tutorial, photography, design e illustration, em uma 

notável evidência daquilo que os leitores consideram como mais importante no blog – e que vem 

a constituir a temática central definida por Fábio Sasso em entrevista à pesquisadora.   

 Do mesmo modo, o Abduzeedo está presente em diversas mídias sociais, que também são 

apontadas por O’Reilly (2005) como componentes da web 2.0. A ideia inicial de Fábio Sasso, ao 

construir um blog como forma de armazenamento de suas referências e inspirações pessoais, 

encaixa-se no uso da web como plataforma, um dos pontos centrais de posicionamento da web 

2.0. A arquitetura da participação é essencial na composição do blog, uma vez que grande parte 

do conteúdo é fruto da indicação que os leitores oferecem por meio das mídias sociais e sites de 

compartilhamento, como Twitter e Flickr. Na página inicial do blog podemos ver a presença dos 

ícones do Twitter, Friendfeed, Facebook e também um quadro com o grupo do Flickr, que se 

observa na FIG. 28:  

 

 
FIGURA 28: Quadro do grupo Abduzeedo no Flickr 
Fonte: http://www.abduzeedo.com 
 
 Assim, ao observar-se a organização do Abduzeedo, nota-se que os princípios estruturais 

do blog estão embasados na web 2.0 - o próprio fato de utilizar o formato blog já evidencia isso, 

mas a participação do usuário também é determinante, tanto na produção de conteúdo quanto na 

interação com os editores. A enorme quantidade de comentários é mais uma prova de que a 
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inteligência coletiva, conceito abordado por Lévy (1998) e comentado por O’Reilly (2005), é 

uma das grandes bases sobre as quais o Abduzeedo constitui-se como referência no assunto em 

meio à blogosfera.  A administração que Fábio Sasso exerce sobre o blog constitui-se em uma 

moderação ou uma espécie de filtro sobre a porção de conteúdo disponível sobre design que é 

encontrada pelos blogueiros, seja por meio de indicações do público ou por pesquisa realizada 

pelos próprios, conforme será tratado posteriormente. Tendo observado os pontos estruturais do 

blog, é possível tratar do conteúdo ali veiculado – as fontes utilizadas e a organização de assuntos 

dentro do Abduzeedo, temática discutida no item posterior.  

 
6.4 Gerenciamento de Conteúdo 
 
 Ao discorrer sobre a forma como o conteúdo é selecionado no Abduzeedo, Fábio Sasso 

afirma que há bastante liberdade para sugestão de assuntos e postagens. Segundo ele, a única 

regra é diversificar – qualquer assunto relacionado ao design poder ser incluído, seja fotografia, 

ilustração e até mesmo propaganda. Fábio sustenta que o Abduzeedo é uma extensão do seu 

trabalho, portanto muito do conteúdo que é ali publicado faz parte das suas referências pessoais, 

materiais que ele utiliza como inspiração na hora de trabalhar em algum projeto de sua empresa.  

 Paulo Gabriel Antunes, colaborador do Abduzeedo, tem o compromisso de escrever cinco 

vezes por semana para o blog – de segunda a sexta-feira. Em entrevista à pesquisadora, Paulo 

afirmou que tem completa liberdade para escrever sobre qualquer assunto relacionado à 

criatividade, de maneira que poucas vezes é necessário que Fábio filtre o seu conteúdo. A única 

combinação que existe tem relação com a hora dos posts: Paulo sempre deve postar no início da 

manhã, motivo pelo qual ele geralmente escreve os posts com um dia de antecedência. 

 Com o aumento das visitas no blog, muitos designers e leitores começaram a colaborar, 

enviando sugestões de posts por e-mail e pelas mídias sociais. Um dos posts mais tradicionais no 

blog é o Daily Inspiration, coletânea diária publicada geralmente nos fins de tarde, na qual 

figuram diversas imagens enviadas pelo público – via twitter ou e-mail – e também selecionadas 

pelos colaboradores do blog. Esses posts costumam ser bastante extensos, e geram bastante 

repercussão tanto no Twitter quanto em termos de comentários, além de aparecerem em destaque 

na nuvem de tags. Na FIG. 29, observa-se um post com essa tag: 
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FIGURA 29: Post Daily Inspiration 
Fonte: http://abduzeedo.com/daily-inspiration-533 
 
 Um ponto interessante a se destacar é o fato de que o próprio Fábio reconhece que o 

aumento no número de postagens e na extensão dos artigos é uma aplicação do conceito de 

Cauda Longa (ANDERSON, 2006).  Na visão do designer, publicar muitos posts sobre 

determinado assunto – no caso, design - pode ser mais relevante do que produzir microhits ao 

escrever com menos freqüência, porém com maior repercussão. Os leitores não esperam que o 

Abduzeedo produza hits, eles buscam qualidade e informação diariamente, valorizam a 

freqüência de atualizações. Dessa forma, pode-se entender que o Abduzeedo sustenta-se como 

uma Cauda Longa de referências visuais – ali é possível encontrar os mais variados temas ligados 

à inspiração. Essa premissa encontra respaldo se observarmos a política editorial adotada pelo 

blog. Quando Fábio diz que dá completa liberdade aos seus colaboradores para escreverem sobre 

qualquer assunto, na verdade ele está garantindo que o seu blog tenha uma abrangência muito 

mais ampla de conteúdo e, conseqüentemente, atraia um público maior.  

 Além disso, o saldo positivo que o Abduzeedo obteve ao aumentar a freqüência de 

postagens de semanal para diária reflete os dados levantados na pesquisa de Marlow (2004), que 

conclui que há uma relação entre o tempo investido em um blog e o retorno em relação à 

audiência e ao feedback. A blogosfera realmente compensa os blogueiros que dedicam mais 
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tempo ao seu conteúdo, acumulando links e aumentando a reputação destes em meio à 

comunidade, como se vê com o exemplo do Abduzeedo. 

 Muitas das postagens realizadas no blog seguem linhas temáticas que, segundo Fábio, 

vieram em conseqüência do grande volume de informação ali veiculado. O fundador do blog 

relata que, com o aumento da freqüência de publicação, eventualmente se publicava posts com 

assuntos semelhantes no mesmo dia. Sendo assim, fez-se necessário criar séries especiais, que 

hoje ocorrem praticamente todos os dias no blog. Ao analisar o conteúdo veiculado 

semanalmente pelo Abduzeedo, percebe-se séries como The Perfect Office (publicado todas as 

segundas-feiras), Tuesday Total Textures (quintas-feiras), Friday Fresh Fonts (sextas-feiras) e 

The Best of The Week, uma coletânea das melhores referências encontradas na internet ao longo 

da semana. Na FIG. 30, podemos observar um post da série Friday Fresh Fonts, na qual fontes 

gratuitas são selecionadas e compartilhadas com os leitores. 

 

 
FIGURA 30: Friday Fresh Fonts 
Fonte: http://abduzeedo.com/friday-fresh-free-fonts-52 
  

 Existe uma distribuição de temáticas entre os colaboradores do blog. Paulo Gabriel, em 

entrevista à pesquisadora, afirmou ser o responsável pelas séries The Perfect Office e Logo 

Design, sobre dicas para escritórios e logos, respectivamente. Além disso, durante a palestra 
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realizada na Fabico, os blogueiros afirmaram que a maioria dos posts relacionados à arquitetura é 

de responsabilidade de Fabiano Meneghetti.   

Uma vez que o Abduzeedo recebe colaborações de diversas pessoas, faz-se necessário 

algum tipo de filtro sobre toda essa informação. Ao discorrer sobre o assunto, Fábio afirma que a 

equipe do blog é bastante rígida com qualquer artigo que é submetido. Ele atribui esse critério ao 

fato de que o blog tem muitos comentários e, como os leitores têm completa liberdade para dar 

suas opiniões, muitas vezes podem ser agressivos em relação a um conteúdo que não lhes agrada. 

Como editor e fundador do blog, Fábio se sente responsável pelo público mais iniciante e amador 

que envia artigos ou quer publicar seus trabalhos, de maneira que prefere não publicar a submeter 

algo e receber críticas negativas e, muitas vezes, desencorajadoras em troca. 

 Esse posicionamento, além de demonstrar uma preocupação natural em não desestimular 

os leitores iniciantes, também revela o caráter profissional do blog. Publicar um conteúdo de 

menor qualidade significaria comprometer a reputação construída pelo Abduzeedo, o que 

provavelmente reduziria o número de links e a relevância atribuída pelo algoritmo PageRank. 

Assim, podemos dizer que, na prática, ocorre um choque em relação às posições defendidas por 

Shirky (2004), ao afirmar que, em meio à abundância de conteúdo disponível na internet, é muito 

mais fácil publicar conteúdo e filtrá-lo depois. Essa premissa pode ser verdadeira – e de fato, é 

comprovada – em blogs cuja audiência não é tão qualificada, e que não se identificam com um 

perfil mais profissional. A pesquisadora acredita que, quanto mais um blog se profissionaliza, 

mais ele se torna devedor em termos de conteúdo para sua audiência, aproximando-se do modelo 

das mídias tradicionais. Se na televisão, a escassez de espaço exigia filtros antes da publicação do 

conteúdo, talvez nos blogs profissionais essa questão se apresente em função da manutenção da 

reputação. Um blog como o Abduzeedo pode se encaixar naquilo que Shirky (2004) chama de 

meganicho, pois atinge um público que já não é mais tão insignificante em relação à mídia 

tradicional.  Assim, é possível que, devido ao grande número de leitores e ao conteúdo recebido 

pelos redatores do blog, a liberdade defendida em um modelo de publique-depois-filtre já não 

seja tão grande como nos blogs pessoais.  

 Em relação às fontes utilizadas pelo blog, Fábio afirma que busca inspiração em sites de 

compartilhamento de conteúdo relacionado ao design, como Deviantart, Flickr e Behance. Esses 

sites são comunidades nas quais artistas e designers divulgam seus trabalhos, desempenhando 

uma função semelhante a um portfólio online, com a vantagem do aspecto social envolvido. 
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Paulo Gabriel também afirma buscar inspiração nesses mesmos sites - os bancos de portfólios de 

artistas, acrescentando a essa listagem o Logopond.  

O Abduzeedo também recebe muito conteúdo por e-mail, grande parte de designers que 

desejam promover seu trabalho, de maneira que muitas vezes cabe aos escritores apenas a tarefa 

de filtrar os assuntos. Um ponto importante a ser comentado é o fato de que não há nenhuma 

espécie de pressão para que se publique apenas conteúdo novo, que ainda não foi veiculado em 

outro site ou blog da internet. Nas palavras de Fábio “não importa se outros sites já publicaram, a 

gente publica porque gostou, não estamos competindo”.  Na realidade, o Abduzeedo obtém uma 

vantagem em relação aos outros blogs da área porque sempre publica uma espécie de coletânea 

sobre determinado tema. Dessa forma, pode acontecer que uma imagem se repita, mas a temática 

do post é sempre nova e, assim, dificilmente encontrará competição em outro blog.  

 Ao analisar a estrutura do Abduzeedo, a pesquisadora notou um fato interessante: o blog 

não possui blogroll. Ao ser questionado em relação ao assunto, Fábio Sasso responde que é 

praticamente impossível manter uma blogroll. O Abduzeedo recebe muitos e-mails solicitando a 

inclusão de uma lista de blogs, e até a segunda versão houve uma tentativa de implantar o 

sistema, mas segundo o designer não haveria um critério suficientemente satisfatório para 

selecionar os blogs que entrariam nessa lista. Outro ponto citado pelo editor é o fato de que, ao 

eliminar a blogroll, evita-se a prática de troca de links, comum na maioria dos blogs e que não é 

interessante para o Abduzeedo.  

A pesquisadora entende que, por trás dessa política, pode-se presumir que o Abduzeedo já 

alcançou um status de celebridade de nicho que, segundo a definição dada por Shirky (2004), 

compreende uma incapacidade de corresponder à atenção recebida. Essa definição encontra 

respaldo na abordagem de Goldhaber (1997) que defende que em uma economia na qual a 

informação é abundante, o bem mais valioso é a atenção. Por mais que se esforce nesse sentido, a 

equipe do Abduzeedo não tem mais capacidade cognitiva de corresponder à demanda de 

informação recebida tanto pelos leitores quanto por designers que desejam promover o seu 

trabalho. Dessa forma, o Abduzeedo evita qualquer tipo de sistema que coloque em cheque a 

incapacidade de corresponder à atenção dos leitores e parceiros por meio dos links enviados, 

como aconteceria em uma blogroll: não importa o quão grande ela fosse, jamais conseguiria 

acompanhar a quantidade de sites e portfólios que são promovidos no blog.  
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Uma alternativa que o blog encontrou para resolver esse problema foi a criação de um 

quadro especial com as notícias enviadas pelos leitores – user-news, que aparece na sidebar do 

Abduzeedo, em espaço bem menor do que o dedicado aos posts habituais. O usuário se cadastra 

no blog, e a partir desse momento pode enviar conteúdo que é publicado nessa seção, ganhando 

relativo destaque na página inicial. Conforme se pode observar na FIG. 31, há uma página 

dedicada às informações compartilhadas pelos usuários.  

 
FIGURA 31: Notícias do Usuário 
Fonte: http://www.abduzeedo.com/user-news 
 

É interessante notar que essa página não segue a estrutura de postagens – não há texto, 

nem imagens, apenas links – demonstrando certa semelhança com um microblog. Percebe-se que 

foi uma estratégia adotada para diminuir o prejuízo que a incapacidade de administrar o conteúdo 

recebido poderia gerar na relação com os leitores, apesar de não satisfazer completamente a 

necessidade de interação e colaboração entre usuário e blogueiro. Esse aspecto será discutido 

com mais profundidade ao tratar-se dos aspectos colaborativos do blog. 

 Assim, percebe-se que o conteúdo publicado no Abduzeedo procura compor uma Cauda 

Longa do design, veiculando todas as formas de inspiração visuais úteis para o público do blog. 

Consolidando-se como um produto de destaque na blogosfera, o Abduzeedo tem condições de 

investir em estratégias de monetização com base em sua audiência, assunto que será analisado 

com mais profundidade no item a seguir.  
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6.5 Monetização e Fontes de Lucro 
 

 O Abduzeedo possui uma audiência primariamente amadora, cujo ponto de convergência 

está no interesse pelo design. Uma média de 100 mil visualizações por dia, abre espaço para um 

retorno substancial em termos de monetização. Assim, cumpre analisar de quais formas o 

Abduzeedo obtém receita financeira por meio de sua atividade.  

 Segundo Fábio Sasso, a principal fonte de monetização do blog está na veiculação de 

anúncios publicitários. Esse modelo de rentabilidade em um aplicativo predominantemente 

gratuito é apresentado por Anderson (2008), que ao falar sobre a economia da gratuidade cita a 

exibição de anúncios publicitários veiculados ao conteúdo como uma forma de obter lucro na 

web, especialmente nos blogs. O Abduzeedo é um produto completamente alinhado aos padrões 

da  economia free, pois disponibiliza todo e qualquer tipo de conteúdo gratuitamente para os 

leitores. Um dos maiores exemplos está nos tutoriais, que, além de explicarem o passo-a-passo, 

também incluem os arquivos PSD utilizados pelos escritores durante a escrita.  Na FIG. 32, 

podemos ver que, ao fim de cada tutorial há um link com todos os arquivos utilizados na 

composição. 

 
FIGURA 32: Arquivos disponíveis para download em tutoriais 
Fonte: http://abduzeedo.com/simple-underwater-scene-photoshop 
  

O Abduzeedo vende três tipos de espaços em sua página por meio do serviço 

buysellads.com, uma rede de oferta de anúncios publicitários online. Destes, quatro compõem os 

anúncios principais, cuja dimensão é de 250 x 200 pixels. No momento da escrita deste trabalho, 

três espaços estão ocupados e há apenas um banner disponível para venda. O preço de cada um 
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desses anúncios é de 1.900 dólares por trinta dias. Na FIG. 33, visualiza-se o espaço ocupado 

pelos anúncios principais no blog, localizados na parte superior esquerda. 

 
FIGURA 33: Anúncios Principais no Abduzeedo 
Fonte: http://abduzeedo.com/ 
 
 Além destes, há também espaço para oito anúncios menores, de 120 x 120 pixels, 

localizados na sidebar, um pouco abaixo dos anúncios principais.  O valor mensal de cada um 

desses anúncios é de 750 dólares. Na FIG. 34, é possível observar o espaço ocupado pelos oito 

anúncios no blog. 

 
FIGURA 34: Anúncios Menores 
Fonte: http://www.abduzeedo.com 
 
 Por fim, o último espaço vendido é a parede de ícones localizada ao fim da página inicial. 

São 36 ícones de 20 x 20 pixels vendidos a 20 dólares mensais. Na FIG. 35, pode-se constatar 

que ainda há cinco espaços disponíveis para anúncios.  
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FIGURA 35: Parede de ícones 
Fonte: http:www.abduzeedo.com 
 
 Outra fonte de receita em anúncios são os espaços destinados à publicidade contextual, 

veiculada pelo Google Adsense, que paga ao blog conforme a quantidade de clicks que cada 

anúncio recebe. Esse mesmo tipo de publicidade é encontrada no Google Reader, veiculando para 

os leitores que tem acesso ao Abduzeedo via RSS. Nas FIG. 36 e 37, é possível observar os 

espaços destinados para publicidade contextual. 

 

 
FIGURA 36: Espaço destinado ao Google Adsense 
Fonte: http://abduzeedo.com/tutorials 
 

 
FIGURA 37: Google Adsense na parte inferior do blog 
Fonte: http://abduzeedo.com/tutorials 
 
  

Paulo Gabriel Antunes, em entrevista à pesquisadora, fez questão de destacar que o valor 

cobrado pelos anúncios é proporcional às visita do site, justificando o alto preço cobrando para 

veiculação de anúncios no Abduzeedo. Apesar disso, ele manteve a posição defendida por Fábio 

Sasso, ao afirmar que o blog não possui planejamento financeiro. Segundo Paulo “a nossa tarefa, 
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que é a de manter o blog ativo e com conteúdo relevante, a gente faz. Nossa única meta é manter 

todos os anúncios ocupados”. 

Com base nas categorias sugeridas por Honscha (2009), ao listar as formas mais 

tradicionais de publicidade em blogs, o Abduzeedo se vale de banners, publicidade contextual e 

publicidade em conteúdo editorial. O blog não tem tradição em escrever posts com muito texto, 

por isso a categoria de post pago não é necessariamente apropriada para definir a maneira como o 

Abduzeedo vende conteúdo editorial. O Abduzeedo classifica esse tipo de monetização pela tag 

sponsored reviews, na qual um anunciante, geralmente detentor de algum produto relacionado à 

área de webdesign, paga para que os colaboradores do blog forneçam uma análise do serviço 

prestado. O Abduzeedo vende essas resenhas por meio do site sponsoredreviews.com, e cobra 

400 dólares por cada uma.  A pesquisadora entende esse tipo de post gera menos polêmica do que 

a grande maioria dos posts pagos, uma vez que os colaboradores do blog estão testando serviços e 

postando suas experiências mediante pagamento, ao contrário de outros blogueiros que 

promovem ações ou produtos sem questionar a qualidade daquilo que é veiculado, muitas vezes 

sequer citando que se trata de um post patrocinado. O Abduzeedo vende conteúdo sem colocar 

em risco a credibilidade e a confiança que os leitores têm no conteúdo, de maneira sustenta a 

postura profissional identificada por Honscha (2009) ao analisar as características dos 

probloggers. 

 Ainda dentro do blog, existe um espaço aberto para doações. Essa prática não é bem-

sucedida no Brasil por uma questão cultural – o brasileiro não tem o costume de fazer doações, 

independente da qualidade do serviço que esteja recebendo. Mas, uma vez que grande parte da 

audiência vem de outros países, Fábio Sasso considera o serviço de doações consideravelmente 

rentável. Em entrevista à pesquisadora, ele afirma que não esperava receber muita doações, mas – 

apesar de não revelar valores - a quantidade de pessoas que “compram um café” para o 

Abduzeedo foi surpreendente. Na FIG. 38 encontra-se o banner veiculado na página principal do 

blog estimulando as doações. 
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FIGURA 38: Doações no Abduzeedo 
Fonte: http://www.abduzeedo.com 
 
 Além de todas essas possibilidades de monetização direta existentes no blog, existe aquilo 

que Fábio Sasso descreve como lucros indiretos obtidos em função do Abduzeedo. Uma vez que 

o blog se transformou em uma plataforma de promoção dos trabalhos de Fábio e de sua empresa 

de webdesign – a Zee – muitas propostas chegam aos designers em função da reputação do 

Abduzeedo. Um exemplo são as capas da Super Interessante que Fábio Sasso foi convidado a 

fazer. Em função dos tutoriais que ele disponibiliza no blog, a revista entrou em contato 

solicitando uma imagem que julgava ser apropriada para a capa de uma edição sobre efeitos 

paranormais. Como Fábio disponibilizava os PSD’s no blog, inicialmente ofereceu esse recurso 

para a empresa, que se prontificou a pagar o designer ao invés de utilizar o material disponível. 

Esse tipo de situação promove uma reflexão sobre a economia da gratuidade defendida por 

Anderson (2008): enquanto muitos críticos afirmam que não há suporte para lucro em 

empreendimentos que disponibilizam conteúdo 100% gratuito ao usuário, o Abduzeedo recebe 

ofertas de trabalho de empresas que estão dispostas a pagar pelo serviço ao invés de fazer uso do 

material gratuito. A reputação (RECUERO, 2009) construída na internet é fonte de lucros 

indiretos para o Abduzeedo, uma vez que ele é referência em design na blogosfera. 

 Ao investigar todas essas formas de monetização utilizadas pelo Abduzeedo, é possível 

estabelecer um ranking dentre as maiores fontes de lucro. Segundo Fábio Sasso, em primeiro 

lugar está a venda de anúncios e a publicidade contextual, que gera um montante suficiente para 

sustentar todo o custo do blog com servidores, pagar os colaboradores e eventuais gastos 

adicionais. Depois, entraria a monetização indireta, por meio dos trabalhos que a Zee prospecta 

em função da reputação do Abduzeedo. Na palestra realizada na Semana Acadêmica da Fabico, 

Paulo Gabriel Antunes e Fabiano Meneghetti relataram que hoje trabalham com clientes que 

jamais teriam alcançado se não divulgassem seu trabalho na internet, como, por exemplo, a 
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MSNBC, afiliada da Microsoft.  Uma vez que a maioria da audiência do blog vem de outros 

países, muitos clientes do exterior contratam a Zee por este canal. Por último, vale citar as 

doações, que são em sua maioria fruto da satisfação dos leitores de fora do Brasil.  

 A pesquisadora notou resistência por parte dos blogueiros em assumir algum tipo de 

planejamento financeiro. Todos foram categóricos em dizer que não dedicam tempo a atividades 

desse tipo, e Fábio Sasso afirmou já ter tentado várias vezes identificar pontos mais lucrativos no 

blog, sem sucesso. No entanto, durante todos os momentos nos quais a pesquisadora teve contato 

com o fundador do blog, ele demonstrou grande conhecimento sobre aspectos teóricos na 

estruturação de negócios online, dominando inclusive conceitos como Sabedoria das Multidões e 

Cauda Longa. Assim, pode-se dizer que o Abduzeedo não realiza planos a longo prazo, mas toma 

tempo para planejar suas ações conforme a demanda vai surgindo – ações embasadas no 

conhecimento de marketing digital que os blogueiros possuem. 

 Além disso, um blog como o Abduzeedo requer um servidor capaz de suportar a 

quantidade de imagens e conteúdo postado, além de diversas outras questões de ordem prática 

que exigiriam algum tipo de organização, como o fato de todos os blogueiros receberem 

pagamento por suas postagens. Por fim, vale ressaltar que os níveis de rentabilidade satisfatórios 

encontrados no blog são frutos de uma reputação construída na blogosfera e que, com certeza, foi 

fruto de planejamento (ainda que não seja de ordem profissional). No próximo item serão 

abordados os aspectos relativos a essa reputação, e também à colaboração propriamente dita no 

blog. Como será visto posteriormente, esses dois itens exercem grande influência um sobre o 

outro e na construção de conteúdo do blog.  

 

6.6 Reputação e Processos Colaborativos 
  

 Ao ser questionado sobre os canais por meio dos quais o leitor pode colaborar com o 

Abduzeedo, Fábio Sasso citou os e-mails, afirmando que muitas pessoas entram em contato 

perguntando como podem participar da produção de conteúdo do blog e são direcionadas ao 

contato via correio eletrônico. Ele diz: “Não tem nada automatizado nesse sentido, inclusive a 

gente está pensando em automatizar um pouco mais esse processo”. Mesmo estudando 

possibilidades de aprimorar os canais colaborativos, Fábio afirma que iria continuar controlando 

o conteúdo, pois ao dar muita liberdade para os leitores alguns acabam enviando conteúdo com o 

intuito de se promover, mais do que colaborar com a comunidade. “Tem muita gente que já 
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percebeu a quantidade de tráfego que o Daily Inspiration gera e começa a mandar um monte de 

coisas, de trabalhos deles, e esse não é o sentido”. A pesquisadora notou certa exaltação no 

entrevistado ao relatar esse fato, demonstrando que esse tipo de autopromoção realmente é um 

fator que desagrada à equipe do blog.  

 Esse processo relatado por Fábio é visto como conflito ao longo da colaboração do blog, 

opondo os interesses altruístas da comunidade aos egoístas, que seriam representados pela 

tentativa de se promover aparecendo em posts como o Daily Inspiration. Recuero (2009) 

colabora com essa discussão ao explicar que a popularidade, assim como a autoridade de um 

blog, podem ser medidas pelo tamanho da audiência (em visitas únicas ou pageviews) e pelo 

número de links.  

Ora, a popularidade do Abduzeedo é facilmente medida, tanto pela divulgação que os 

próprios blogueiros fazem, como pela experiência de um usuário que lá posta conteúdo.  Outra 

forma de mensuração bastante eficiente é o PageRank de grau 6 atribuído pelo Google, o que 

coloca grande parte do conteúdo do Abduzeedo no topo das buscas. Quando um leitor é linkado 

em um post do blog, ele pode mensurar o acréscimo de acessos em sua página pessoal, blog ou 

perfil em rede social.  

Apesar disso, só a popularidade não seria um fator suficientemente forte para promover o 

Abduzeedo, como Recuero (2009) aponta, ao diferenciar a popularidade da reputação. O fato de 

um blog ser popular pode ser causado tanto por uma boa reputação (a maneira como os outros 

atores o vêem) como por uma reputação ruim. Ocorre que, além desses dois valores, o 

Abduzeedo também possui autoridade na internet, uma vez que sua reputação está associada a um 

assunto específico: o design. Recuero (2009) aponta que blogueiros comprometidos com seu blog 

geralmente alcançam autoridade na blogosfera, o que se aplica ao objeto desse estudo. Durante a 

entrevista, Fábio afirmou que existe planejamento no blog em relação ao conteúdo, aos dias e 

números de postagens, assim como demonstra domínio pleno das ferramentas e conhecimentos 

necessários na área.   

Além disso, outra forma de mensurar a autoridade que Recuero (2009) aponta é a 

capacidade de gerar conversações a partir daquilo que se diz. Nesse ponto, é pertinente um 

aprofundamento sobre uma questão que marcou a consolidação do Abduzeedo na blogosfera, 

com relação ao Digg. O Digg é um site que reúne links para conteúdos enviados pelos usuários, 

como notícias e vídeos, e faz um ranqueamento com base na avaliação das próprias pessoas. O 
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usuário envia uma notícia e os outros leitores podem sinalizar que gostaram do conteúdo, 

marcando um digg it. Quanto mais votos um link tiver, maior é a chance que ele tem de aparecer 

na página inicial do site, o que gera um tráfego enorme de acessos para o link. Na palestra 

realizada durante a semana acadêmica e em entrevista à pesquisadora, Fábio comentou que o 

Abduzeedo sempre possibilitou aos usuários compartilharem e avaliarem os posts por meio do 

Digg, de maneira que no ano de 2008 uma postagem do blog apareceu na página inicial do site. 

Apesar de não obter a informação precisa a respeito do conteúdo desse post, a pesquisadora 

efetuou uma busca no Digg a fim de listar os posts mais comentados do Abduzeedo no ano de 

2008, que surpreendem pela quantidade de votos. Na FIG. 39, podemos observar um dos posts 

que obtiveram mais destaque no ano de 2008, com 2406 diggs.  

 

 
 
FIGURA 39: Links do Abduzeedo no Digg 
FONTE: http://digg.com/search?s=abduzeedo&fltdate=2008 
 

Este mesmo post obteve 196 comentários, o que já é suficiente para comprovar a 

capacidade do Abduzeedo de gerar conversações. Outro exemplo foi mencionado por Paulo 

Gabriel, autor de um post sobre ilustrações inspiradas no game Street Fighter, que alcançou os 

trending topics do Twitter em abril de 2010. O próprio Fábio comentou o assunto durante a 

palestra assistida pela pesquisadora, afirmando que a principal diferença percebida ao longo dos 

anos escrevendo no Abduzeedo foi a autoridade que se consolidou na internet, de maneira que a 

opinião que ele emite a respeito de determinados assuntos é sempre considerada relevante perante 
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a comunidade do design. Fábio foi eleito em 2009 um dos 20 top webdesigners da atualidade, 

pela revista britânica .Net Magazine.  

            Outro canal citado por Fábio como útil para a colaboração dos leitores é o Twitter. 

Seguindo o perfil @abduzeedo, o usuário pode enviar imagens com a hashtag #abdz ou sites 

utilizando a tag #abdzsites. No momento da escrita deste trabalho o @abduzeedo possui 52.734 

seguidores, o que, segundo Fábio, proporciona respostas quase instantâneas a qualquer pergunta 

que seja feita. O designer vê o Twitter muito mais como uma ferramenta para postar conteúdo: “é 

uma ferramenta melhor para a gente promover coisas do que para recebermos. As pessoas 

esperam isso, pelo fato de ter 50 mil pessoas elas estão esperando receber informação”. A mesma 

justificativa é fornecida para o Facebook, uma vez que, para o Abduzeedo, o objetivo maior 

dessas mídias sociais é oferecer conteúdo para o público. A valorização da comunidade antes dos 

ganhos financeiros é uma característica citada por Howe (2009) ao analisar exemplos de 

crowdsourcing na internet. 

Com respeito à comunidade do Abduzeedo, é interessante notar que Fábio define o seu 

perfil como amador, e afirma que o sucesso do blog deve muito a se manter voltado para este 

público, distanciando-se dos especialistas. Essa mesma posição foi relatada por Paulo Gabriel, ao 

ser questionado se o público do blog é formado por muitos amadores.  

Apesar disso, nota-se que o perfil do Abduzeedo não é amador: há um investimento em 

tempo e qualificações de trabalho característico dos blog profissionais, conforme a listagem 

elaborada por Honscha (2009). Ao aproximar o blog de um público mais amador, Fábio evita 

cobranças associadas a um empreendimento profissional, assim como eventuais críticas com 

relação ao conteúdo. Essa estratégia é percebida nas declarações do designer, ao afirmar que a 

distribuição de PSD’s gratuitos diminui as críticas, uma vez que o Abduzeedo estaria 

contribuindo de boa vontade para a comunidade, sem pretensões de lucro. É bem verdade que o 

blog contribui para a audiência, mas essas contribuições reverberam em lucro para os blogueiros, 

o que caracteriza uma estratégia profissional. 

Howe (2009) defende que a cultura amadora é em grande parte responsável pelo aumento 

da colaboração e do compartilhamento de conteúdo na web. Ele usa o exemplo do iStockphoto, 

enfatizando a troca de fotos amadoras, o que proporciona uma analogia com a atividade que 

ocorre no Abduzeedo. Grande parte do público está reunida ali para trocar referências e imagens 

de inspiração, que podem auxiliar na produção de projetos profissionais. Além disso, um recurso 
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típico da cultura amadora entre os designers é a troca e a divulgação de tutoriais na internet, 

como forma de se especializar em ferramentas de edição de vetores e imagens sem precisar fazer 

cursos técnicos. Nesse sentido, a democratização das ferramentas de distribuição, mencionada 

por Anderson (2006) como uma das forças por trás da cauda longa, encontra seu expoente no 

próprio blog. O Abduzeedo possui um alcance em termos de audiência muito significativo, o que 

possibilita que a distribuição de tutoriais e conteúdos relacionados ao design fomente a cultura 

amadora e popularize os processos da área. 

Em meio a todo esse contexto, é interessante notar como os conceitos de inteligência 

coletiva e sabedoria das multidões são utilizados pelo Abduzeedo. Surowiecki (2006) lista quatro 

condições necessárias para trabalhar com multidões de forma inteligente: diversidade, 

independência, descentralização e agregação. Quando Fábio Sasso afirma que não prima por 

nenhuma temática em específico no blog, ele está comprovando a diversidade das colaborações 

que recebe. Apesar de todos os leitores terem em comum o interesse pelo design, eles têm os 

mais variados perfis, buscando informações sobre estéticas diferentes e produções muito 

variadas. Alguns leitores do Abduzeedo admiram fotos em estilo HDR, outros se interessam por 

ilustrações com traço mais agressivo, ao passo que alguns preferem buscar tutoriais.  

Ao ser perguntado pela pesquisadora se existia alguma maneira de estar inovando 

constantemente, Fábio afirmou que esse era um processo natural, fruto dos interesses dos leitores, 

comprovando a diversidade do público que acessa o Abduzeedo. Assim, comprova-se aquilo que 

Lévy (1998) sustenta, ao dizer que a inteligência coletiva está presente em toda a parte, por meio 

de pessoas que, reunidas, produzem tanto conhecimento quanto um especialista.  

Surowiecki (2006) também inclui a descentralização e a agregação, que são 

caracaterísticas presente no blog. O Abduzeedo trabalha com o conhecimento local, 

principalmente porque abrange um espectro de conteúdo muito grande. Dessa forma, cada 

colaborador se especializa em uma área de maior interesse, como é o caso de Fabiano 

Meneghetti, arquiteto e responsável pelos posts relacionados à área no blog. Além disso, os 

leitores podem simplesmente comentar ou até mesmo buscar os posts que mais lhes interessam, 

exercendo seu conhecimento tácito a respeito de determinado assunto. Por fim, a administração 

do blog, na pessoa de Fábio Sasso, é o fator de agregação que reúne todo esse conteúdo dentro de 

um mesmo local.  
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Apesar disso, é possível levantar questionamentos no que tange à independência, que 

Surowiecki (2006) afirma estar presente quando a opinião das pessoas não recebe a influência das 

ideias de terceiros. Uma vez que todas as imagens e comentários presentes no Abduzeedo 

incluem links para as páginas pessoais dos usuários, é difícil mensurar até que ponto uma opinião 

não influencia a outra. Fábio afirmou, durante a palestra, que as opiniões que ele emite no 

Abduzeedo tendem a ser muito consideradas pelos leitores em função da sua reputação. Além 

disso, a listagem de comentários permite que um leitor se sinta inibido ao emitir uma percepção 

diferente com relação a algum post que esteja obtendo uma recepção positiva pela maioria dos 

outros usuários. É possível que, já que o Abduzeedo é palco para a construção de reputação na 

blogosfera e promoção profissional, a independência das ideias possa ficar comprometida pela 

motivação dos colaboradores.  

Durante a entrevista realizada pela pesquisadora, Paulo Gabriel Antunes afirmou que a 

colaboração dos leitores no blog realmente poderia melhorar, sustentando que não usa muito a 

ajuda do público ao escrever seus posts – até gostaria de poder dispor desse recurso. Ele ainda 

sugere a construção de um formulário, por meio do qual os leitores pudessem enviar sugestões 

objetivas a respeito dos assuntos abordados nos posts.  

Pode-se explorar a questão citando como exemplo um concurso colaborativo que foi 

criado pelo Abduzeedo em abril desse ano, chamado de “The World Collabs”. Criado e 

administrado por um redator que reside na Alemanha, o concurso permite que o público colabore 

com um designer de renome, geralmente já entrevistado anteriormente pela equipe do 

Abduzeedo.  Todo mês, o blog disponibiliza um arquivo PSD com um trabalho não-finalizado 

pelo designer, e cada pessoa pode completá-lo de acordo com seu estilo criativo, de forma a 

promover o seu trabalho. Esse tipo de iniciativa ilustra bem a cultura do remix, típica dos 

Creative Commons e presente na web 2.0: a arquitetura da participação.  

Ao final, as peças são selecionadas e julgadas pela equipe do Abduzeedo e pelo próprio 

designer colaborador, que elegem os três melhores. O primeiro lugar é premiado com 100 dólares 

(valor relativamente baixo, se comparado ao preço de veiculação de um banner no blog) e a 

aprovação para colaboração original com o designer. O segundo e o terceiro colocado recebem, 

respectivamente, uma versão do programa Pixelmator e um exemplar do livro “The Lord of 

Logos”. O valor de ambos os prêmios é de, em média, 60 dólares. Na FIG. 40, observa-se o post 

em que foi anunciado o vencedor. 
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FIGURA 40: Vencedor do World Collabs 
FONTE: http://abduzeedo.com/world-collabs-1-winner 
 

Um ponto interessante sobre o concurso é fato de que os prêmios em si não têm um valor 

muito alto, e mesmo a recompensa financeira não é de uma grande quantia. O maior prêmio para 

o designer que envia seus layouts para o concurso é aparecer no Abduzeedo e promover o seu 

trabalho, assim como ter uma peça em seu portfólio fruto da colaboração com um designer de 

renome. Na primeira edição do concurso esse designer foi Rik Oostenbroek. Trinta e uma peças 

foram enviadas nessa edição, o que demonstra como a busca pela promoção profissional é uma 

das grandes motivações do público na colaboração.   

O questionamento que fica em relação a esse ponto tem que ver com a eficiência da 

colaboração dos leitores e sua relevância na produção de conteúdo. Como foi mencionado 

anteriormente, a seção mais interativa do blog - user-news, tem pouco destaque e adota um 

modelo de mensagens curtas. Em relação às mídias sociais, já foi comentado que os blogueiros 

acabam promovendo mais conteúdo do que recebendo, de forma que não há um espaço no blog 

que seja puramente oriundo da colaboração do leitor. O Daily Inspiration, que é o post de mais 

destaque do Abduzeedo, enfrenta um problema em relação às motivações autopromocionais de 

muitos colaboradores. Apesar de ser completamente produzido com as indicações da 

comunidade, ele passa pela curadoria da equipe responsável, que procura evitar a divulgação 

excessiva de trabalhos pessoais. Assim, a pesquisadora entende que há uma dificuldade em 
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aumentar a colaboração do usuário. Isso ocorre porque muitas vezes ele se vale da reputação do 

blog para gerar tráfego para seus próprios trabalhos.  

Para explicar essa motivação promocional por parte dos leitores, recorre-se ao processo 

citado por Hardin (1968), chamado de tragedy of the commons. No espaço comunitário do 

Abduzeedo, cada leitor quer maximizar os seus lucros, incluindo no blog o seu trabalho como 

forma de divulgação. Cabe aos blogueiros atuarem como filtros, evitando que esse tipo de 

motivação comprometa a qualidade do conteúdo do blog.  

Em todos os modelos de crowdsourcing propostos por Howe (2009), fica clara a 

motivação econômica, que faz uso da inteligência coletiva e da sabedoria das multidões para 

alavancar um negócio. Apesar do Abduzeedo ser um blog organizacional e obter rendimentos 

com a atividade de escrita, o serviço que ele presta para a comunidade é totalmente gratuito. 

Fábio Sasso diz que a principal motivação dele, como blogueiro, é prover inspiração e conteúdo 

para a comunidade. Dentro dessa motivação, é claro, estão envolvidos os lucros que o blog 

proporciona para os redatores.  

Nesse ponto percebe-se uma diferença entre as motivações de cada um. Os blogueiros 

desejam contribuir fornecendo inspiração visual para designers e, apesar de negarem, estão em 

uma posição profissional em relação aos leitores do blog – obtendo lucros por meio de sua 

atividade de escrita. O Abduzeedo é visto como o grande especialista, que provê oportunidades 

para os leitores participarem. O fato é que essa posição privilegiada coloca perante o blog os 

problemas típicos de uma economia da atenção (Goldhaber, 1997). O Abduzeedo não pode 

veicular todo o conteúdo que recebe, e precisa filtrá-lo e livrar-se de estratégias promocionais dos 

colaboradores. Estes que, por sua vez, naturalmente têm conhecimento do tráfego produzido pelo 

blog, e desejam aproveitar a oportunidade de se profissionalizarem na blogosfera. Assim, os 

blogueiros, como parte de sua estratégia profissional, minimizam as dificuldades com relação à 

questão promocional ao se definirem como parte de uma comunidade amadora do design.  
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7
、
 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os blogs passaram por diversas mudanças desde seu surgimento, saindo do modelo 

tradicional de diário íntimo até as mais variadas formas de uso, entre elas a escrita profissional. 

Tal processo é recente, de maneira que pouco estudo foi realizado para investigar como se dá a 

consolidação de um blog voltado ao aspecto profissional na blogosfera. Assim, o objetivo deste 

estudo foi compreender a estratégia profissional adotada pelo Abduzeedo como blog 

organizacional, uma vez que o mesmo é fonte de lucros e promoção para seus redatores.  

 Com base em todo o argumento teórico apresentado ao longo desta pesquisa, foi possível 

estabelecer um cenário dentro do qual o Abduzeedo está inserido. A cultura participativa e a web 

2.0 são o pano de fundo para o surgimento de uma economia virtualizada, na qual os nichos 

ganham voz e representatividade tão forte quanto as massas. Assim, é possível assistir a novas 

formas de lucro se consolidarem com base nas multidões, como o modelo da Cauda Longa e do 

Crowdsourcing. A cultura amadora é, em grande parte, um motor para a participação do usuário, 

o que abala as estruturas tradicionais baseadas nos especialistas. Os amadores da atualidade são 

responsáveis por negócios de sucesso na internet, como Threadless e iStockphoto, fundamentados 

na colaboração a fim de obter ganhos financeiros. 

 O mesmo processo se mostra presente nos blogs. Tradicionalmente uma mídia 

participativa, uma vez que proporcionam facilidade de produção e compartilhamento de 

informação, os blogs também se revelam como ferramentas para promoção profissional e fonte 

de negócios na web. Esse é o caso do Abduzeedo, blog sobre design e inspiração visual criado no 

ano de 2006 pelo designer Fábio Sasso e objeto de estudo deste trabalho. Ao longo da pesquisa, 

foi possível identificar a maneira como o blog é tratado como empreendimento profissional, alvo 

de planejamento e organização por parte de seus colaboradores. 

 O Abduzeedo foi criado para compartilhar inspiração visual e tutoriais com a comunidade 

do design, formando um canal aberto para conversações sobre a área. Apesar disso, ele é muito 

mais bem-sucedido em prover informação para o público – composto por designer e entusiastas 

da área, geralmente não profissionais – do que propriamente interagir com ele. Uma vez que o 

blog possui autoridade como referência em design, exige-se muito mais conteúdo nos posts 

produzidos pelos blogueiros do que se colabora com as referências ali divulgadas. Dessa forma, a 
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tarefa de produzir conteúdo é totalmente delegada aos redatores, que buscam por referências em 

sites de compartilhamento de portfólios. 

 Com base nas entrevistas realizadas, foi possível perceber que há sim participação por 

parte do público – via e-mail, Twitter e em uma seção específica do blog, mas tais contribuições 

são muito mais motivadas pela busca de auto-promoção do que pelo ímpeto de compartilhar 

informação. Apesar disso, o alto tráfego gerado no blog é uma das fontes de reputação que, por 

sua vez, influi na monetização e sucesso do Abduzeedo enquanto empreendimento profissional.  

 A monetização do blog é realizada de forma simples, predominantemente em função dos 

anúncios veiculados. Uma vez que o conteúdo do Abduzeedo é lido por cem mil pessoas 

diariamente, o valor dos banners ali divulgados é consideravelmente alto – suficiente para 

sustentar os custos do blog, pagar os redatores e gerar lucro. Assim, apesar dos entrevistados 

definirem o Abduzeedo como blog amador, pode-se ver que há um investimento em produção de 

conteúdo, organização de posts e manutenção da reputação na blogosfera, o que claramente 

caracteriza um blog profissional. Igualmente, o tempo dedicado à escrita do blog é fonte de 

reputação e autoridade, que se refletem na consolidação e sucesso em questões financeiras. 

 Dessa forma, conclui-se que o Abduzeedo adota uma estratégia de produção de conteúdo 

relevante na internet como forma de promoção e consolidação na blogosfera, o que se reflete em 

um bom número de acessos e, conseqüentemente, na rentabilidade das formas de monetização ali 

adotadas. Mesmo que os blogueiros definam a iniciativa como amadora e sustentem que sua 

maior motivação é compartilhar conteúdo, evidencia-se um planejamento característico de blogs 

profissionais, de maneira que hoje o Abduzeedo é uma grande ferramenta de promoção do 

trabalho de seus escritores, assim como fonte de lucros e reputação na internet. 

 

 

 



 

 

95 

 

REFERÊNCIAS  
 

AMARAL, Adriana; RECUERO, Raquel; MONTARDO, Sandra Portello. Blogs: mapeando um 
objeto. In: AMARAL, Adriana; RECUERO, Raquel; MONTARDO, Sandra Portello (eds.) 
Blogs.com: estudos sobre blogs e comunicação. São Paulo: Momento Editorial, 2009. 
 
 
ANDERSON, Chris. The Long Tail. Outubro de 2004. Disponível em: 
http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html. Acesso em: 27 de abril de 2010. 
 
 
ANDERSON, Chris.   A cauda longa : do mercado de massa para o mercado de nicho.  Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2006. 
 
 
ANDERSON, Chris. Free! Why $0.00 Is the Future of Business. Wired Magazine. Issue 16.03. 
Fev. De 2008. Disponível em: http://www.wired.com/techbiz/it/magazine/16-
03/ff_free?currentPage=all Acesso em: 25 de maio de 2010. 
 
 
BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks. New Heaven: Yale, 2006 
 
 
BLOOD, Rebecca. Weblogs: a History and Perspective. Disponível em: 
http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html Acesso em: 18 de maio de 2010. 
 
 
BRIN, Sergey; PAGE, Lawrence. The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual 
Web Search Engine. Stanford University: Stanford, 1998. Disponível em: 
http://infolab.stanford.edu/pub/papers/google.pdf Acesso em 30 de maio de 2010 

 
 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2002. 
 
 
DUARTE, Jorge. Entrevista em Profundidade. In: DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio (org). 
Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação. São Paulo: Atlas, 2009, p. 62 a 83. 
 
 
GOLDHABER, Michael. The Attention Economy: The Natural Economy of the Net. In: First 
Monday, v.2 n.4, 1997. Disponível em: 
http://www.firstmonday.org/issues/issue2_4/goldhaber/index.html  Acesso em: 24 abril 2010. 
 
 
HARDIN, Garret. The Tragedy of The Commons. In: Science. v. 162.  Logan, 1968. Disponível 
em: http://dieoff.org/page95.htm Acesso em: 24 abril 2010; 



 

 

96 

 

 
HONSCHA, Gisele. A profissionalização dos blogs brasileiros: um estudo sobre as dinâmicas 
promocionais na blogosfera, 2009. 145f. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Informação. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2009) 
 
 
HOWE, Jeff. O poder das multidões. Por que a força da coletividade está remodelando o futuro 
dos negócios.Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
 
 
LÉVY, Pierre. O que é o virtual?  São Paulo: Ed. 34, 1996. 
 
 
LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: 
Loyola, 1998. 
 
 
LEMOS, André. A arte da vida: diários pessoais e webcams na Internet. In: Congresso Brasileiro 
de Ciências da Comunicação. Anais... Salvador, 2002a. Disponível em: 
http://galaxy.intercom.org.br:8180/dspace/bitstream/1904/18835/1/2002_NP8lemos.pdf Acesso 
em: 30 maio 2010. 
 
 
LEMOS, André. O nascimento da cibercultura: a micro-informática. In: LEMOS, André, 
Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto Alegre: Sulina, 
2002b. p. 107-135 
 
 
MARLOW,  Cameron. Audience, structure and authority in the weblog community. MIT: 
Media Laboratory, 2004. Disponível em: http://overstated.net/media/ICA2004.pdf Acesso em: 25 
maio  2010. 
 
 
MORAES, Denis de. Por uma outra comunicação. Mídia, mundialização cultural, cultura e 
poder. Rio de Janeiro: Record, 2004 
 
 
O’REILLY, Tim. What is web 2.0 – Design Patterns and Business Models for the Next 
Generation of Software. O’Reilly Publishing, 2005. Disponível em: 
<http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html> Acesso em:  4  abril 2010. 
 
 
PINHO, J. B. A internet como veículo de comunicação publicitária. In: Revista FAMECOS. 
Porto Alegre, n. 10, 1999. 
 
 



 

 

97 

 

PRIMO, Alex. Interney Blogs como micromídia digital: Elementos para o estudo do 
encadeamento midiático. In: 17° Encontro Anual de Associação Nacional dos Programas de Pós-
Graduação em Comunicação, 2008, São Paulo. Anais... , 2008a. p.1 – 17. 
 
 
PRIMO, Alex. O aspecto relacional das interações na web 2.0. e-Compós. Brasília, n.9. Agosto. 
2007. Disponível em: <http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-
compos/article/view/153/154>. Acesso em 4 abril 2010. 
 
PRIMO, Alex. Os blogs não são diários pessoais online: Matriz para tipificação da blogosfera. 
Revista da Famecos, n. 36, 2008b.  
 
 
PRIMO, Alex; SMANIOTTO, Ana Maria Reczek. Blogs como espaços de conversação: 
interações conversacionais na comunidade de blog Insanus. E-compos, v.1 , n. 5, p. 1-21, 2006. 
 
 
RECUERO, Raquel. Information flows and social capital in weblogs: a case study in the 
Brazilian blogosphere. In: Conference on Hypertext and Hypermedia, XIX, Pittsburgh, 2008. 
Anais… ACM: New York, 2008. Disponível em: http://doi.acm.org/10.1145/1379092.1379113 
Acesso em: 30 maio 2010. 
 
 
RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2009. Disponível em: 
http://www.redessociais.net/cubocc_redessociais.pdf Acesso em: 12 junho 2010. 
 
 
RECUERO, Raquel. Um estudo do capital social gerado a partir de redes sociais no Orkut e nos 
Weblogs. In: REVISTA FAMECOS. Dezembro de 2005. Disponível em: 
http://www.pucrs.br/famecos/pos/revfamecos/28/raquelrecuero.pdf Acesso em 16 maio 2010. 
 
 
RECUERO, Raquel. Weblogs, Webrings e e Comunidades Virtuais. In: Seminário Internacional 
de Comunicação, VI, Porto Alegre, 2002. Anais... Porto Alegre, 2002. Disponível em: 
http://www.pontomidia.com.br/raquel/webrings.pdf . Acesso em 30 maio 2010. 
 
 
SCHMIDT, Jan. Blogging Practices: An analytical Framework. Journal of Computer Mediated 
Communication, v. 12. n. 4, 2007. Disponível em: 
http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/schmidt.html  Acesso em: 30 maio 2010. 
 
 
SHIRKY, Clay. Here comes everybody: the power of organizing without organizations. 
Nova Iorque: Penguin, 2008.  
 
 
SUROWIECKI, James.   A sabedoria das multidões.Rio de Janeiro: Record, 2006. 



 

 

98 

 

 

TAPSCOTT, Don e WILLIAMS, Anthony D. Wikinomics: Como a colaboração em massa 
pode mudar o seu negócio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007. 
 
WALKER, Jill. Links and power: The Political Economy of Linking on the Web. Baltimore: 
ACM Press, 2002. Disponível em: http://jilltxt.net/txt/linksandpower.html Acesso em: 26 de 
maio de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

99 

 

APÊNDICES 
 
APÊNDICE A – Questionário Fábio Sasso 
 
BLOCO 1: O blog 
 

1. Como surgiu o Abduzeedo? 
2. Como ele é administrado? 
3. Existe uma média de posts mínimos por dia? 
4. Por que o blog é escrito em inglês? Quando surgiu a necessidade de escrever em outras 

línguas e criar a versão em português? 
5. Como vocês descreveriam o blog, em termos do serviço que ele presta ao público? 
6. De que maneiras os leitores chegam ao Abduzeedo? 
7. Que pontos vocês consideram forte no blog? E o que poderia ser melhorado? 

 
BLOCO 2: Público 
 

8. Como é o público do blog? É formado por muitos especialistas ou também há uma grande 
parcela de leigos? 

9. Qual a média de visualizações mensais do blog? E de leitores via RSS? 
10. Vocês já imaginavam mais ou menos qual seria o perfil do leitor quando criaram o 

Abduzeedo? Na prática, houve diferença? 
11. O blog instrumentaliza muita gente, com tutoriais, fontes, etc. O que vocês acham que 

diferencia o leitor profissional do leitor mais leigo? 
12. Como foi consolidada a “comunidade Abduzeedo?” Como ela se comunica? 

 
BLOCO 3: Conteúdo 
 

13. Quais as temáticas mais privilegiadas no blog? 
14. Como vocês selecionam o conteúdo que é relevante para o blog daquele que pode ser 

descartado? 
15. Como surgiram os posts especiais, como Daily Inspiration, Tuesday Total Textures, etc? 
16. Vocês dividem as “editorias” entre si ou cada um posta coisas aleatoriamente? 
17. Quais são as fontes de vocês? Onde buscam referências? 
18. Por que vocês incluíram a sessão de tutoriais? Qual o público dela? 
19. Como é a relação de vocês com outros blogs?  
20. De que maneira vocês acreditam que o blog complementa o conteúdo da mídia 

tradicional? 
 
BLOCO 4: Monetização 
 

21. Quais as fontes de renda do blog? Dentre essas, qual a mais lucrativa? 
22. Quais estratégias vocês usam para diferenciar o caráter profissional do blog em relação 

aos blogs pessoais? 
23. Existe alguma seção do blog que dá mais retorno financeiro (ou de audiência?) 
24. O Abduzeedo é um produto de nicho. Partindo disso, como vocês definiram a estratégia 

profissional do blog? 
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25. Como vocês monitoram o blog e os lucros? Existe algum tipo de planejamento financeiro 
ou algo do gênero? 

26. O que é possível vocês alcançarem com o blog que não seria possível com outras mídias, 
como site, newsletter, etc? 

 
 
 
BLOCO 5: Colaboração 
 

27. Como funciona a colaboração dos leitores? Quais os canais por meio dos quais isso é 
possível? 

28. Em quais aplicativos web 2.0 o Abduzeedo está presente? 
29. Como vocês coordenam a informação que vem do público? Há muita variedade ou existe 

uma tendência padrão? 
30. Como vocês garantem que o blog esteja sempre inovando, sem cair numa mesma linha 

meio repetitiva? 
31. Vocês acham que a contribuição do público é tão relevante quanto a de mais um 

especialista escrevendo exclusivamente para o blog? Por quê? 
32. Na opinião de vocês, o que leva as pessoas a colaborarem? 
33. Existem conflitos nessa colaboração? Como o blog resolve eventuais problemas nesse 

processo? 
34. Vocês acham que a participação de um público não especializado pode, de alguma 

maneira, diminuir a qualidade do blog? 
 

BLOCO 6: Reputação 
 

35. Vocês têm algum tipo de controle sobre a repercussão do conteúdo postado no blog? 
(Retweets, trackbacks, etc?) 

36. Vocês consideram que o blog faz frente à publicações consolidadas sobre design? Por 
quê? 

37. Vocês têm consciência de conteúdos que ganharam espaço na grande mídia por causa do 
blog? 

38. Como o blog influi profissionalmente na vida de vocês? 
39. Como foi a construção da reputação do Abduzeedo na blogosfera? Que diferença vocês 

percebem do início do blog para agora? 
Qual é a principal motivação de vocês para blogarem? 
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APÊNDICE B – Questionário Paulo Gabriel Antunes 
 
 

1. Como funciona a administração do Abduzeedo? Tu tens liberdade para escrever o que tu 

quer? Como que o Fábio filtra os teus conteúdos? 

2. Quantos posts por semana tu escreves no blog? Descreve um pouco a tua rotina. 

3. Tem alguma temática de posts que são de tua “responsabilidade”, como se fosse uma 

editoria? 

4. Onde tu buscas referências? 

5. O que tu consideras que é forte no blog e o que tu achas que poderia melhorar? 

6. Como que é o público do Abduzeedo? Tu conseguirias traçar um perfil dele? 

7. Para ti, o blog é mais voltado para um público amador ou profissional? 

8. Como o blog é monetizado? 

9. Tu poderias classificar aquilo que dá mais lucro para o blog?  

10. Existe alguma seção do blog que dá mais retorno financeiro? 

11. Como que vocês monitoram a parte financeira do blog?  Vocês tem metas? 

12. O Fábio disse que vocês foram planejando conforme as necessidades, mas hoje o 

Abduzeedo é uma super plataforma de promoção do trabalho de vocês. Como funciona 

essa integração com a Zee? Vocês divulgam no blog alguns trabalhos que saem da 

agência?  

13. Como que tu usas o Abduzeedo pra te promover como profissional? 

14. O público colabora muito com dicas para o blog ou são mais vocês que ficam buscando 

conteúdo? 

15. O que tu acha que poderia melhorar nessa parte colaborativa do blog? 

16. Vocês controlam a repercussão na web daquilo que postam no blog? Como? 

 
 
 


