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Apresentação
A internet é um meio de comunicação capaz de unir pessoas
em todas as partes do mundo, abrangendo bilhões de
pessoas. Somente no Brasil, em 2011, o número de usuários
já ultrapassa os 75 milhões, o que representa 37,8% da
população, incluindo todas as classes sociais e econômicas.
O mundo virtual destaca-se por agregar todos os tipos de
conteúdo e hoje ele é utilizado como a grande ferramenta de
busca de informações para as pessoas.
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Apesar disso, muitos empresários ainda pensam que pouca
gente acessa a internet. Na verdade, o número de usuários no
Brasil vem crescendo rapidamente. Entre os anos 2000 e 2010,
a quantidade de internautas brasileiros cresceu 1.418,9%.
Cerca de metade destes usuários, acessam em lan houses e
integram as classes C, D e E.
Uma forma que pode ser muito eficaz para tornar sua empresa
disponível para todo esse enorme público é tendo um blog
institucional próprio. Um blog consiste em uma página online
totalmente voltada para o compartilhamento de conteúdos,
principalmente em forma de textos, adotando uma linguagem
direta e muitas vezes pessoal com o potencial cliente.
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Internet
para pequenos
Esta cartilha mostra como usar um blog empresarial, visando
a iniciar um relacionamento com o público na internet.
Por meio do blog será possível desenvolver um canal de
comunicação direta com esse público, construir um diálogo
com caráter informal que permitirá um nível quase pessoal de
relacionamento com o cliente.
Toda menção a empresas e/ou marcas contidas nesta cartilha
Como usar um blog para a sua empresa tem o propósito
único e exclusivamente ilustrativo.
Sucesso!
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Um blog é um tipo menos formal de site.
Eles foram criados com a função de diários
virtuais, por isso o conteúdo é organizado
em ordem cronológica inversa, com as
atualizações mais recentes aparecendo no
topo da página. Muitos deles funcionam
como espaço de opinião para os autores
que apresentam comentários sobre temas
específicos como esporte, política ou cultura.

O QUE É
UM BLOG?
O que é um blog?
Um canal de comunicação direto
Entendendo melhor o
funcionamento de um blog
Três dicas importantes
para o blog da sua empresa

Um canal de comunicação direto
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Um blog é um tipo menos formal de site. Eles foram criados
com a função de diários virtuais, por isso o conteúdo é
organizado em ordem cronológica inversa, com as atualizações
mais recentes aparecendo no topo da página. Muitos deles
funcionam como espaço de opinião para os autores que
apresentam comentários sobre temas específicos como
esporte, política ou cultura.

http://blog.desafiosebrae.com.br/, acessado em 13/06/2011 às 16h08min.
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O blog tem algumas características singulares que precisam
ser corretamente exploradas para que a empresa obtenha os
resultados desejados.
■ Um blog é como um site simplificado
Trata-se de uma página na internet, assim como o site.
A diferença está em ter menos recursos e, geralmente, ser
mais simples, fazendo que tenha menos seções e
melhor navegabilidade.
Mas tire da cabeça a imagem de que blog é algo limitado.
Na internet, ser simples e leve é qualidade. Apesar de ter suas
restrições de programação, o blog pode se adaptar muito
mais às necessidades da sua empresa do que um site – basta
pensar qual o objetivo com esta página virtual.
■ O segredo é ter atualização frequente
A popularização dos blogs ocorreu no início dos anos 2000,
sendo utilizados por jovens para compartilharem experiências
pessoais, como um diário. Porém, o blog já deixou de ser
uma ferramenta do público juvenil para se tornar uma eficiente
estratégia de empresas para se relacionarem com seus
públicos de interesse.
Por isso, o diferencial de um blog é poder compartilhar
informações com constante atualização. A sua empresa
deve explorar essa agilidade natural da ferramenta para
obter sucesso.
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Entendendo melhor o funcionamento de um blog

■ Vocação para a interatividade
Interação é o grande diferencial. O blog tem um relacionamento
mais próximo com o internauta, na medida em que ele
pode comentar cada notícia publicada. Seus leitores podem
monitorar tudo que é escrito por meio de comentários,
enquetes, RSS e outros.

Três dicas importantes para o blog da sua empresa
Algumas questões simples sobre as quais é preciso pensar ao
desenvolver o conteúdo de um blog empresarial:
■ Diga o que a empresa faz
A missão e a visão da sua empresa são muito importantes, mas
o que realmente ela faz? Venda por atacado? Tem loja no Rio
Grande do Sul? Faça uma declaração muito objetiva e clara
daquilo que você vende, senão o cliente potencial vai embora
para outro concorrente. Coloque o logotipo da empresa de
forma destacada no topo esquerdo. “Os usuários gastam
30 segundos avaliando a homepage. Uma empresa precisa
explicar o que faz em poucas palavras.”
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■ Explique como encontrar a empresa
O potencial cliente pode encontrá-lo facilmente, fazer
perguntas, pedir orçamentos. O cliente quer saber se o
escritório é perto, se tem um número 0800, qual o e-mail
para pedir uma cotação. Informações de contato básicas são
essenciais e devem estar na capa do site. 74% dos clientes em
potencial não clicam em um link.
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■ Avise o cliente que há um novo conteúdo no blog
O cliente não vai entrar todos os dias no blog da sua empresa
para ver se há um novo conteúdo. Por isso, é importante avisálo das novidades. Isso pode ser feito de uma forma simples,
enviando um e-mail, ou até de forma mais elaborada, como por
meio das redes sociais.
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A opção de criar um blog para a empresa
em vez de um site de formato tradicional
trará alguns benefícios e também algumas
desvantagens. Cabe a você decidir qual
modelo é mais adequado para as suas
necessidades. Você poderá utilizar ambos os
canais de comunicação, mas isso exigirá mais
tempo e dedicação.

A IMPORTÂNCIA
DE UM BLOG
PARA A
EMPRESA
A importância de um blog para a empresa
A empresa dialogando com o público

A empresa dialogando com o público
A opção de criar um blog para a empresa em vez de um site de
formato tradicional trará alguns benefícios e também algumas
desvantagens. Cabe a você decidir qual modelo é mais
adequado para as suas necessidades. Você poderá utilizar
ambos os canais de comunicação, mas isso exigirá mais
tempo e dedicação.
Se você optou pela construção de um blog é porque entende
que esta é a ferramenta que melhor se aplica à relação de
diálogo que deseja estabelecer entre a empresa e os clientes (e
também potenciais clientes).
Um dos maiores diferenciais de um blog é também a sua
principal fraqueza: a simplicidade. Por ser leve, ele possui
poucos recursos aprimorados disponíveis. Outro ponto que
não é tão positivo é a necessidade de atualização constante.
Por causa do caráter de agilidade como canal de comunicação,
o blog exige maior tempo de dedicação, pois deverá ser
alimentado frequentemente com novos conteúdos.
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■ Maior interação com seu público
Como já foi dito, a principal vantagem do blog em relação aos
sites convencionais é sua grande capacidade de interação com
o público. Além da possibilidade de o leitor deixar um comentário
a cada notícia publicada (também chamado de post), as
ferramentas disponíveis em um blog facilitam a interação:
•

Enquetes: você pode inserir perguntas e promover
discussões para ver o que o internauta acha de
determinado tema.
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RSS: é uma tecnologia em que você se cadastra em
um site/blog e recebe notificações cada vez que este
é atualizado. Por meio desse sistema, o leitor poderá
acompanhar as postagens sem precisar acessar o blog
da empresa com frequência.

•

Links para redes sociais: se a empresa estiver nas
redes sociais (como Orkut, Facebook, Twitter), você
pode e deve inserir o link de contato delas no blog, para
que o internauta acompanhe a empresa por lá.

•

Tags: as tags (do inglês, significa etiqueta ou rótulo)
servem para diferenciar as postagens de conteúdos
abordados. Colocando a lista das tags das postagens,
o internauta pode ver quais os temas mais levantados e
ler somente as mensagens que tratam daquele assunto.

■ Totalmente gratuito
Toda página que está na internet deve estar alocada em um
servidor. Caso você desenvolva um site, deve pagar um valor
mensal para a empresa hospedá-lo e mantê-lo na web. Como
os blogs utilizam menos recursos que um site, as plataformas
oferecem a hospedagem de forma gratuita.
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•

Veja a seguir alguns exemplos de empresas
que optaram por utilizar site e blog ao
mesmo tempo. Note como as duas mídias
podem coexistir facilmente, uma vez que
cada uma delas possui características
próprias que podem se complementar.

ALGUNS
EXEMPLOS
DE BLOG
Alguns exemplos de blog
Alguns exemplos de pequenas empresas
que já possuem blogs

Alguns exemplos de pequenas empresas
que já possuem blogs
Veja a seguir alguns exemplos de empresas que optaram por
utilizar site e blog ao mesmo tempo. Note como as duas mídias
podem coexistir facilmente, uma vez que cada uma delas
possui características próprias que podem se complementar.

Exemplo 1
A Estúdio Site é uma pequena empresa que atua no mercado de
webdesign. O site é todo voltado para a área comercial e venda
de produtos e serviços, inclusive com e-commerce. O blog
apresenta seu portfólio, apresentando a representatividade e a
grandeza da empresa junto aos internautas.

Site: http://www.estudiosite.com.br/site

•

Blog: http:///www.estudiosite.com.br/blog
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•
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http://www.estudiosite.com.br/blog/, acessado em 11/03/2010 às 15h20min.
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Exemplo 2
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A União RHMG é uma pequena empresa mineira que atua
na área de gestão de pessoas. Seu site quase não possui
conteúdos, apenas apresentando institucionalmente a empresa,
enquanto o blog dá dicas sobre como se inserir no mercado de
trabalho, notícias de editais de concursos, entre outros.
•

Site: http://www.uniaorhmg.com.br

•

Blog: http://uniaorhmg.com.br/blog

http://uniaorhmg.com.br/blog/, acessado em 11/03/2010 às 15h14min.
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Internet
para pequeFique conectado!
Um blog não é inferior a um site, apenas possui uma
abordagem diferente. Com ferramentas gratuitas, qualquer
empreendedor e empresário podem ter um blog com as
aplicações necessárias para atingir seus objetivos na internet.
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Para que você possa gerenciar um blog é
fundamental, logicamente, que você tenha
uma conexão com a internet na empresa. O
computador ou a rede de computadores da
empresa podem estar ligados à internet por
meio de vários tipos de conexão, variando em
estabilidade, velocidade e praticidade.

CONECTANDO
SUA EMPRESA
COM A
INTERNET
Conectando sua empresa com a internet
Questões técnicas necessárias
para sua conexão

Questões técnicas necessárias para sua conexão
Para que você possa gerenciar um blog é fundamental,
logicamente, que você tenha uma conexão com a internet
na empresa. O computador ou a rede de computadores da
empresa podem estar ligados à internet por meio de vários tipos
de conexão, variando em estabilidade, velocidade e praticidade.
As formas mais comuns:
■ DSL: é a evolução da conexão por linha discada. Apesar
de ser um acesso à internet via telefone, é mais rápida,
não ocupa a rede telefônica e de bom custo-benefício.
A transmissão dos dados ocorre de forma digital.
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■ Cabo: este tipo de conexão utiliza a mesma tecnologia de
transmissão de dados da TV a cabo. Ela está conectada
100% do tempo e exige que você tenha uma peça
chamada cable modem, que geralmente é fornecido pelas
empresas que vendem este tipo de serviço.
■ Wireless (WLAN – Wireless Local Área Network): internet
sem fio. É uma rede de curto alcance que funciona com ondas
via rádio. Para ter acesso, é necessária uma peça que capte
essas ondas, os notebooks atuais já contêm essa peça de
fábrica. Como o sistema de rede local fica na mesma plataforma
que o de acesso à internet, é possível criar uma LAN sem fio.
■ 3G: é o tipo de conexão com a internet mais utilizada e
adequada para celulares. Ela é a “terceira geração” de
padrões e tecnologia de aparelhos móveis e funciona de
forma similar à rede Wireless, mas com acessos de longo
alcance e baixa performance.
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■ Acesso remoto: é o acesso a arquivos e documentos do
seu PC por meio de outro computador. Por um sistema de
rede, o acesso pode ser feito a distância.

ISP

PC

Conexão

BROWSER

ISP local
Fornecedor de
acesso à internet

ISP

mundial

ISP
ISP

PC
BROWSER

PC

LAN
Rede Local

PC
BROWSER

ISP

BROWSER

Conexão

ISP local
Fornecedor de
acesso à internet

ISP

mundial

ISP
ISP

PC
BROWSER

27

Internet para
pequenos negócios

■ Roteador: é o aparelho que transforma o sinal normal de
internet em ondas de rede Wireless, possibilitando que os
computadores da empresa fiquem conectados sem fio.

Glossário
■ PC: em inglês, personal computer. É o computador
do usuário.
■ Browser: também conhecido como navegador, ele é
um programa de computador que busca as páginas que
estão hospedadas nos servidores. Exemplos: Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
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■ LAN: é uma rede local, ou seja, conexão entre vários
computadores. Isso possibilita o compartilhamento de
arquivos e dados. Ela pode ter um servidor próprio para
armazenamento de arquivos/dados, o que aumenta a
velocidade de acesso das máquinas à rede.
■ ISP: além da tecnologia de conexão com a internet,
é necessário contratar um serviço de ISP (do inglês
Internet Service Provider). Esse é o serviço que faz que a
conexão seja autorizada a fazer download de páginas na
internet, além de oferecer outros serviços relacionados,
como contas de e-mail, hospedagem de sites, blogs etc.
Existem empresas que cobram por este serviço (Terra,
UOL) e outras gratuitas (IG).

28
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Não basta apresentar as características
de um blog e enumerar essas vantagens.
Esta seção da cartilha apresentará algumas
instruções práticas para auxiliar você na
criação do blog da sua empresa.

HORA DE
PRATICAR
Hora de praticar
Tutorial para criação do seu
blog empresarial
PASSO 1 – Avaliação dos concorrentes
PASSO 2 – Escolha da ferramenta
para construir
PASSO 3 – Atualização constante

Tutorial para criação do seu blog empresarial
Não basta apresentar as características de um blog e enumerar
essas vantagens. Esta seção da cartilha apresentará algumas
instruções práticas para auxiliar você na criação do blog
da sua empresa.

PASSO 1 – Avaliação dos concorrentes
Procure aprender com os erros e acertos dos outros
Antes de tudo, procure conhecer os blogs de outras empresas.
Veja como eles se apresentam, qual a linguagem utilizada, qual o
peso da interatividade etc. Tente localizar os aspectos que mais
agradam e o que precisa ser melhorado. Aprenda com os erros
e acertos alheios para fazer uma página melhor e mais original.
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O restaurante vegetariano Daissen utiliza seu blog
de forma muito simples e efetiva: coloca os pratos do
dia na postagem. Ao invés das pessoas irem a um buffet
almoçar sem saber o que vai ter, elas podem analisar o
cardápio e, se acharem atraente, irem até o local.
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http://daissen.blogspot.com/, acessado em 13/06/2011 às 16h35min.
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PASSO 2 – Escolha da ferramenta para construir
Existem muitas opções disponíveis
Não é necessário nenhum conhecimento profundo sobre
internet ou informática para fazer um blog. Com uma boa
ferramenta, concentração e boa vontade você conseguirá
produzir uma página bem legal para a sua empresa.
Na internet, você encontrará vários fornecedores de modelos
prontos e layouts específicos para blogs. O seu blog pode usar
vários formatos de layout, tal qual um site. Se você quiser, ainda
pode customizar ou contratar uma agência digital para fazer um
design totalmente exclusivo, conforme você desejar, mas isso
vai custar bem mais caro.
Estas são as ferramentas gratuitas mais populares para
construir blogs:
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■ Blogger: é a ferramenta de blogs do Google, um dos mais
populares e simples de usar. Acesse em: <https://www.
blogger.com/start?hl=pt-BR>

http://daissen.blogspot.com/, acessado em 13/06/2011 às 16h35min.
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http://pt-br.wordpress.com, acessado em 13/06/2011 às 16h23min.

■ Tumblr: ferramenta de blog também muito simples, focado
em compartilhar conteúdo no Twitter. Este é em inglês!
Acesse em: <http://www.tumblr.com>

http://www.tumblr.com, acessado em 13/06/2011 às 16h24min.
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■ Wordpress: esta ferramenta oferece mais recursos, mas
também é um pouco mais complicada. Acesse em: <http://
pt-br.wordpress.com>

PASSO 3 – Atualização constante
Mantenha o blog sempre atualizado
Um dos principais diferenciais do blog é a agilidade. Ninguém
gosta de uma página que demora semanas para ser atualizada
ou que não possui uma frequência previsível.
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Por isso, é necessário determinar com que frequência o
blog será atualizado e manter essa periodicidade. Essa
tarefa certamente exigirá dedicação e tempo, mas os
resultados em termos de relacionamento com o cliente
compensarão o esforço.

36
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Existem alguns cuidados básicos que você
precisa tomar na hora de criar e administrar
um blog. Lembre-se de que um blog é
diferente de um site tradicional, por isso
possui uma forma de linguagem específica
para a qual você precisa estar atento. Como já
foi dito, o principal é manter a página sempre
atualizada. Mas apenas isso não basta.

CUIDADOS
NECESSÁRIOS
Cuidados necessários
Não cometa erros primários

Não cometa erros primários
Existem alguns cuidados básicos que você precisa tomar na
hora de criar e administrar um blog. Lembre-se de que um
blog é diferente de um site tradicional, por isso possui uma
forma de linguagem específica para a qual você precisa estar
atento. Como já foi dito, o principal é manter a página sempre
atualizada. Mas apenas isso não basta.
Então, veja algumas dicas para você manter o seu blog
atualizado:
■ Mantenha o foco em um tema principal
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As mídias sociais estabelecem-se por grupos com
características ou interesses semelhantes. Por isso, um blog
tem sucesso quando adota uma estratégia de segmentação
de temas, para atingir um nicho específico. Se em um dia
você falar sobre carro e no outro falar sobre bonecas, por
exemplo, provavelmente perderá o foco e não manterá leitores
assíduos. Veja algumas sugestões de conteúdos para você
direcionar seu blog:
•

Notícias da empresa e do setor de atuação.

•

Informações (curiosas, exclusivas, formas de uso) sobre
produtos e serviços.

•

Dicas complementares ao produto.

•

Promoções exclusivas.
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■ Evite textos muito longos
O leitor do blog fugirá de textos muitos longos, por mais
interessantes que possam ser. Não se esqueça de que é uma
característica da internet ser ágil e dinâmica. Por isso, escreva
textos curtos ou quebre em blocos menores intercalando com
subtítulos que prendam a atenção.
■ Fotos e vídeos deixam a postagem
mais atrativa e interativa
O texto nem sempre oferece todos os recursos necessários
para uma explicação de algum conceito. Por isso, imagens
e/ou vídeos podem contribuir para que a postagem fique com
maior facilidade de entendimento. Além disso, a imagem e o
vídeo sempre deixam a mensagem graficamente mais atrativa.

41

Conheça outras ferramentas virtuais que
poderão ajudá-lo a estreitar a relação entre
empresa e clientes (atuais e potenciais).

FIQUE
DE OLHO
Fique de olho
Dicas para aprimorar ainda mais
o relacionamento com o público

Dicas para aprimorar ainda mais o
relacionamento com o público
Conheça outras ferramentas virtuais que poderão ajudá-lo a
estreitar a relação entre empresa e clientes (atuais e potenciais).
Use as mídias sociais como forma de fazer
relacionamento de negócios.
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As chamadas mídias sociais na internet são os fóruns,
blogs, sites de compartilhamento de vídeos e sites de
relacionamentos. Diferentemente das mídias tradicionais (como
jornais, televisão, livros ou rádio), as mídias sociais dependem
da interação entre as pessoas, porque é da discussão e da
integração entre elas que se desenvolve o conteúdo, usando a
internet como fio condutor. Esse conteúdo pode ser formado
por textos, gráficos, fotos, áudios ou vídeos. Ou pode ser a
mistura de tudo isso.
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Outras importantes mídias sociais que proporcionam ampliar
o relacionamento com o cliente pela internet: MSN, Skype,
Orkut, Twitter e YouTube.

■ MSN Messenger: programa gratuito de diálogo de
texto em tempo real. Por ser um software, precisa ser
instalado no computador.
■ Skype: programa gratuito de chamadas de voz em
tempo real. Assim como o MSN, é necessária a
instalação.
■ Orkut: site gratuito para cadastro de pessoas e troca
de informações pessoais, recados com amigos, fotos,
vídeos, entre outros. Ainda é a comunidade virtual mais
popular no Brasil.
■ Twitter: ferramenta gratuita para compartilhamento de
mensagens escritas curtas (até 140 caracteres cada). As
postagens formam uma espécie de blog em miniatura.
■ YouTube: site gratuito para hospedagem e
compartilhamento de vídeos.

45

Internet para
pequenos negócios

Um blog é uma mídia social, porque por meio dele você poderá
compartilhar conteúdos e fazer relacionamento. Tudo em um
espaço exclusivamente seu na internet (e de graça!).

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

Os blogs foram criados como diários pessoais ambientados no
mundo virtual. Possuíam, portanto, um caráter de intimidade,
como uma conversa entre amigos. Atualmente, os blogs
evoluíram e diversificaram-se, surgindo novas formas, como
opinativo ou empresarial.
Entretanto, jamais perderam o estilo de texto pessoal. Quando
uma empresa opta por utilizar um blog como forma de
comunicação com o público, ela está adotando essa postura
frente a seus clientes. Um blog usado corretamente permite
que se construa uma relação de familiaridade que poucos
veículos de comunicação foram capazes até hoje.
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Se essa é a forma como sua empresa pretende interagir com o
público, invista tempo e dedicação para construir essa relação.
Os resultados a médio e longo prazo valerão o esforço.
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Táticas para construir uma presença de sucesso na internet

COMO USAR UM BLOG
PARA A SUA EMPRESA

