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O foco da mudança

• A crescente velocidade de circulação da 
informação não é a principal mudança provocada 
pela internet.

• A principal mudança provocada pela internet é a 
queda vertical do custo de distribuição da 
informação.
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Como era antes?

• O (grande) capital necessário para implantar um 
empreendimento midiático era o principal fator 
limitante à pluralidade de meios.

• Os dois custos fixos mais relevantes eram o 
suporte (“papel”) e a distribuição.

• Outro vetor da concentração era a escassez de 
canais (rádio e TV).
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O que mudou?

• Os custos de suporte e distribuição caíram a 
“zero”.

• Mas isso só se concretizou com a abundância dos 
canais de distribuição e das ferramentas grátis de 
publicação.

• Essas ferramentas permitiram, também e 
finalmente, a convergência de texto, áudio e 
imagem.
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O blog

• O blog é a ferramenta individual de publicação e 
distribuição.

• O blog (weblog) define-se pela linearidade da 
publicação e pela possibilidade de comentar.

• O blog é a ferramenta de quem tem algo a dizer, 
mas também está disposto a ouvir.
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Números recentes

“Segundo o site norte-americano Technorati, há mais de 
111,6 milhões de blogs no mundo. Por dia, 175 mil novos 
blogs são criados. São feitas 18 atualizações por segundo.
(...). No Brasil, não há um levantamento sobre o número dos 
que tratam de política. Em setembro, cerca de 9,1 milhões de 
pessoas (quase 45% do total de usuários da internet) 
navegaram em blogs, segundo o Ibope/NetRatings.”

Folha de S.Paulo (11/11/2007)
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O blog substitui a 
mídia convencional?

• Não. O blog é, por natureza, um instrumento de 
controle da qualidade da informação. O blog não 
tem alcance para substituir a mídia convencional.

• Para qualquer assunto veiculado pela mídia, há 
alguém que conhece o tema a ponto de poder 
criticar consistentemente a informação trazida.

• O blog é opinião, controle e crítica em tempo real. 
Não é agência de notícias.
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http://blogdoalon.blogspot.com/2006/08/formadores-da-opinio-de-si-mesmos-2008.html

http://blogdoalon.blogspot.com/2006/08/formadores-da-opinio-de-si-mesmos-2008.html
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“Formadores da opinião de si 
mesmos”

“O jornalista e blogueiro Josias de Souza tem a coragem de 
abrir um debate saudável, sobre o que ele chama de 
irrelevância da mídia.(...). Em resumo, o Josias diz que a 
popularidade e as intenções de voto de Luiz Inácio Lula da 
Silva são a demonstração de que a imprensa (no sentido 
amplo) perdeu a relevância e não influencia a opinião das 
pessoas como imaginava influenciar.(...)”

Blog do Alon (20/08/2006)
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O blog relativiza a influência da 
mídia convencional

• O blog pulveriza a formação de opinião.

• O blog permite a emergência de formadores de 
opinião à margem dos monopólios de informação.

• São milhares, milhões de pedrinhas no lago.
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http://blogdoalon.blogspot.com/2006/09/milhares-milhes-de-pedrinhas-no-lago.html

http://blogdoalon.blogspot.com/2006/09/milhares-milhes-de-pedrinhas-no-lago.html
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“Milhares, milhões de 
pedrinhas no lago”

• (...) a teoria da pedra no lago está plenamente funcional, mas provavelmente há 
muito mais pedras caindo no lago do que se observa a olho nu. Talvez haja tantas 
pedrinhas sendo atiradas à água que qualquer modelo teórico convencional fica 
capenga. (...).

• (...) como teria sido mais fácil acabar com a ditadura (1964-1985) se na época 
tivéssemos o e-mail. Nem fax tínhamos! Hoje, o sujeito vive mergulhado em 
informação. 99% da informação relevante disponível para a elite também está à 
disposição do povo. Pelo rádio, pela televisão e pela Internet. (...).

• Não é necessário que a maioria tenha acesso. Basta que, numa comunidade, um 
jovem acesse a rede na escola, ou que um trabalhador o faça no seu local de 
trabalho. A informação obtida se propaga depois por capilaridade, no boca-a-
boca da escola, do bairro, do sindicato, da igreja. Nas conversas de esquina. (...)

Blog do Alon (26/09/2006)
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O que é blog?

• O blog é um espaço de diálogo.

• O blog tem opinião e caracteriza-se pelo respeito à 
pluralidade de opiniões.

• O blog prende-se, obsessivamente, ao mérito, ao 
conteúdo dos assuntos.

• O blog evita (impede) que o diferente seja 
agredido por ser diferente.
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A etiqueta do bloguismo

• O blog é a casa de alguém.

• Não é razoável você xingar o anfitrião.

• Não é adequado você, como convidado, desandar 
a falar mal de alguém que não está presente.

• Em qualquer casa, quem faz as regras é o dono. Se 
você não gosta dele, não o visite. Se visitar, 
comporte-se.
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Como nasceu o Blog do Alon
blogdoalon.com

blogdoalon.com.br
blogdoalon.blogspot.com

• Nasceu em julho de 2005. Era repórter especial de 
Política do Correio Braziliense (CB). Precisava 
colocar minhas reportagens em algum lugar onde 
meus amigos de outros estados (ou os que não 
fossem assinantes do CB) pudessem acessar. 
Recorri ao blogger.com, do Google. Com o 
tempo,comecei a postar no Blog do Alon notas do 
que não escrevia para o CB.
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Como as pessoas ficaram 
sabendo do Blog do Alon?

O furo
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http://blogdoalon.blogspot.com/2006/02/cnt-sensus-lula-476-x-serra-376-1302.html
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“CNT-Sensus: 
Lula 47,6% x Serra 37,6%”

A rodada de fevereiro da pesquisa CNT-Sensus traz o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) dez pontos percentuais à frente do prefeito 
José Serra (PSDB) na simulação de um eventual segundo turno entre 
ambos, (...). No levantamento anterior, em novembro, Serra estava 3,9 
pontos à frente de Lula. Ou seja, nesse período o presidente ganhou 
quase 14 pontos na disputa direta contra o prefeito. Lula passou de 
37,6% a 47,6%, uma subida de dez pontos. Serra foi de 41,5% a 
37,6%, uma oscilação negativa de 3,9 pontos. (...) Lula avançou 
principalmente no eleitorado que estava indefinido no final do ano 
passado.(...)

Blog do Alon (14/02/2006 às 0h48)
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A repercussão
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http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG73236-6009-405,00.html
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As pessoas vieram
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E ficaram
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Como eu sei quem fala
do Blog do Alon?



26

Com o technorati.com
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Com o statcounter.com
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O blogger.com
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O futuro

 No futuro, a comunicação se dará entre “nuvens”de 
produtores e de consumidores. Intercambiáveis.

 O desafio é criar “hubs”, pontos focais de 
referência. Portais de blogs.

 Um possível modelo seriam “cooperativas” de 
blogs, acessíveis por meio de portais.
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A velha dúvida

 E o financiamento? Quem paga a conta?

 Uma discussão em aberto. Os modelos de negócio 
do futuro. Os modelos de financiamento.
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Obrigado
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Fim
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