
  Tiragem: 101375

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 28,20 x 44,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60494718 08-08-2015 | Economia

INTERNET

É provável que as calças de 
ganga Calvin Klein que Chia-
ra Ferragani publicou recen-
temente no seu blogue, o The 
Blonde Salad, estejam esgota-
dos. A coleção de vestidos de 
noiva que assinou em parceria 
com uma cadeia internacional 
está condenada ao sucesso, à 
semelhança do que acontece 
com as outras marcas que se 
associam à mais bem sucedida 
blogger do planeta. São 12 mi-
lhões de visitantes por mês no 
blogue, quase quatro milhões de 
seguidores no Instagram, mais 
outro milhão no Facebook que 
resultam numa faturação de €7 
milhões por ano. Esta jovem de 
28 anos está na lista das pes-
soas influentes com menos de 
30 anos da “Forbes”, é capa de 
revistas de moda, corre o mun-
do para participar em eventos e 
em campanhas de moda, e já foi 
analisada como caso de estudo 
na Universidade de Harvard. 
Nada mau para o que começou 
por ser um entretém há sete 
anos. Agora, é uma marca que 
emprega 16 pessoas. E este ne-
gócio ainda vai no começo.

Portugal não tem ninguém que 
se compare a Chiara, contudo, 
há várias bloggers profissionais. 
Ana Garcia Martins, de A Pipoca 
Mais Doce, Margarida Marques 
de Almeida e Cátia Dias Ama-
ral, do Style It Up, e Fernanda 
Ferreira Velez, de O Blog da 
Carlota, conseguem viver dos 
seus blogues. As receitas vêm 
dos banners de publicidade e dos 
posts feitos em parcerias com 
marcas, fruto da influência que 
conquistaram junto dos leitores. 
Um estudo feito por um inves-
tigador do Instituto Português 
de Administração de Marketing 
(IPAM), André Carvalho, revela 
que 60% das pessoas compram 
influenciadas pelo que veem 
nos blogues de moda e 72% usa 
mesmo essa informação como 
um requisito pré-compra. “Cada 
vez tem um peso maior para as 
marcas. É mais um meio para 
divulgarem os seus produtos e 
de uma forma mais barata, como 
acontece com todos os meios di-
gitais”, diz Helena Amaral Neto, 
diretora de Development Direct 
no Instituto Superior de Econo-
mia e Gestão (ISEG). Uma forma 
de publicidade mais envolvente 
para o consumidor, em que o 
blogger fala da experiência que 
teve com o produto. Os efeitos 
são imediatos. E, se há uns anos 
estas bloggers eram denunciadas 
por se associarem a marcas, hoje 
a situação é vista com natura-
lidade. Resume-se a mais uma 
forma de publicidade. Daí que 
ninguém esteja preocupado com 
o novo Código da Publicidade, 
que esteve em discussão pública 

mas ainda não foi aprovado, que 
pretende identificar os posts pa-
gos. Ana, Margarida e Fernanda 
garantem que já o fazem, com a 
mesma convicção que afirmam 
que só se associam a um produto 
se gostarem mesmo dele e se fi-
zer sentido com a personalidade 
do blogue. Aliás, é esse o segredo 
para manter a audiência.

Pagamento em produto

“É um filão para as marcas que 
já perceberam que o retorno é 
mensurável. Conseguem per-

ceber quantas pessoas viram, 
quantas pesquisaram pelo pro-
duto depois. Um post é menos 
invasivo e mais interessante do 
que um anúncio de televisão”, 
defende João Lopes, docente 
em marketing digital. Post, 
milhares de visualizações, au-
mento da procura do produto 
divulgado. A própria natureza 
da internet dá este impacto à 
blogoesfera. Fernanda Ferrei-
ra Velez, mais conhecida como 
a mãe da Carlota, tem vários 
exemplos. “As marcas dizem-
-me que as mães as procuram 
a pedir o vestido com que a 
Carlota apareceu.” Do lado de 
quem vende, o negócio também 
se sente. A Knot, uma marca 
de vestuário infantil portugue-
sa, não investe em publicidade 
tradicional. “Preferimos que a 
abordagem seja feita de uma 
maneira mais natural”, justifica 
Adriane Madeira, responsável 
pelo marketing. As parcerias 

Algumas 
recomendações 
feitas em blogues 
são pagas. É uma 
nova forma de 
publicidade em  
que os bloggers   
são embaixadores  
das marcas

Isto não é um blogue, é um negócio

com os blogues foram também 
uma ajuda para contrariar os 
tempos de crise. Mais barata, 
claro, até porque muitas vezes o 
pagamento é feito com produto. 
“Sabemos que se a Fernanda 
falar de uma saia nossa num 
post, ela terá muito mais saída.” 

Publicidade em blogues não 
significa que todos os posts te-
nham sido pagos por marcas. 
Nem que uma marca compre 
um ou outro post de vez em 
quando. Apesar de ainda não 
ser recorrente na realidade por-
tuguesa, começam a surgir os 
contratos anuais com as marcas 
para, de maneira natural, os blo-
ggers mostrarem em todas as 
redes sociais onde estão os pro-
dutos. É o caso da Barral com 
Fernanda Ferreira Velez. É uma 
nova profissão, que ultrapassa 
o próprio blogue. “Obviamente 
que é um negócio. E só posso 
ter orgulho de fazer dinheiro 
com o blogue que criei e de dar 

dinheiro a ganhar a outras pes-
soas”, diz Ana Garcia Martins, 
a primeira blogger profissional 
em Portugal. Com o crescimen-
to de A Pipoca Mais Doce veio 
uma marca, produtos de beleza, 
uma coleção de sabrinas, joias, 
um evento de fitness, livros... 
“Os leitores veem um blogger 
como alguém que dá um selo 
de validação a um produto.” E 
é assim que as marcas vão de-
sejando associar o seu nome ao 
dos blogues. A Brazilian Bikini 
Shop, um site que agrega várias 
marcas brasileiras e é apoia-

“Sabemos que se a 
Fernanda falar de uma 
saia nossa num post, 
ela terá muito mais 
saída”, diz Adriane 
Madeira, responsável 
de marketing
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“Obviamente que é 
um negócio. E só posso 
ter orgulho de fazer 
dinheiro com o blogue 
que criei e de dar 
dinheiro a ganhar”, diz 
Ana Garcia Martins

da pela TEX Brasil, sabe que 
por cada peça sugerida em A 
Pipoca Mais Doce há retorno 
imediato. “Dizem-me que sem-
pre que publico um post sobre 
eles o fluxo de visitas aumenta 
e há uma faturação de €1500 
a €2000”. Afinal, são 50 mil 
leitores diários a acompanhar 
aquilo que há 12 anos começou 
como um diário online e hoje se 
transformou no mais rentável 
blogue português.

Presenças em eventos

O crescimento da atividade abriu 
espaço para agências que servem 
de intermediárias entre as auto-
ras e as marcas. “Se uma blogger 
recomenda uma marca é porque 
acredita nessa marca”, defende 
Franscico Gautier, responsável 
da Blog Agency, a primeira agên-
cia em Portugal criada para gerir 
a carreira das bloggers. É tam-
bém por ele que passam as idas 
a eventos, porque também isso 
tem um preço. “Um post num 
blogue nosso custa entre €250 
a €900. Noutras plataformas de 
blogues pode ir até aos €1200. Já 
uma ida a um evento pode chegar 
aos €1500.” Quando a Volvo Oce-
an Race passou por Lisboa, con-
tratou algumas das agenciadas 
de Francisco para irem ao evento 
e publicarem fotos no Instagram. 
Mesmo sem precisar de divulga-
ção, a competição não quis ficar 
fora do digital.

Tem tudo a ver com a relação 
entre a influência do blogger e 
o seu tráfego. Trabalham para 
um público segmentado que 
confia nos seus textos, funcio-
nando como selo de validação. 
“Há pouco tempo fizemos uma 
campanha com uma marca que 
queria aumentar o seu número 
de seguidores nas redes sociais 
e, no mesmo dia, tivemos vários 
bloggers a falar sobre isso. Em 
paralelo decorreu uma campa-
nha na televisão, mas o número 
de inscrições foi maior através 
dos blogues e o investimento 
bem menor”, destaca Francisco.

Carolina Reis
cbreis@expresso.impresa.pt

Redes sociais
As marcas não se limitam a 
comprar um post num blogue. 
Muitas vezes as campanhas 
estendem-se às redes sociais, 
como o Instagram ou o 
Periscope

Nem tudo é publicidade
O segredo do sucesso, para 
manter a audiência, passa por 
intercalar posts publicitários 
com posts pessoais. Nem todas 
as sugestões foram compradas 
por uma entidade.

Presenças em eventos
A notoriedade que atingem 
entre o seu público leva os 
bloggers a serem requisitados 
para ir a eventos. Muitas vezes 
é esse o pedido que as marcas 
fazem.

Eficaz e barato
Na internet, é mais fácil de 
medir os leitores, saber quem 
são e o que fazem, e conseguir 
publicidade mais barata que 
nos meios tradicionais.

O QUE É QUE OS BLOGUES TÊM?

Negócios paralelos
Há blogues e bloggers que 
também são marcas. A autora 
de “O Blog da Carlota” criou 
um mercado onde divulga as 
marcas de que costuma falar. 
Está devidamente patenteada

Agências especializadas
A procura das marcas pelos 
blogues fez criar um novo tipo 
de agências, as que fazem a 
ponte entre os dois. São elas 
que ajudam a fazer a triagem 
das muitas ofertas que chegam.

NÚMEROS

€7
milhões é quanto fatura 
por ano Chiara Ferragani, a 
blogger mais bem-sucedida

€1200
é o valor da presença de uma 
blogger num evento

€900
é quanto pode custar um post


