
O Tumblr é um sistema de blogs onde se pode 
compatilhar imagens, vídeo, texto e áudio. Criado em 
2007 por David Karp, seus principais atrativos são a 
agilidade e a praticidade na postagem. 

Seu diferencial é que, além de permitir ao usuário 
ter seu próprio espaço para postar o que quiser, fornece 
ferramentas características de redes sociais. Por exemplo: 
no Tumblr existe a possibilidade de “reblogar” algo que 
foi postado por outro usuário (como no Twitter existe o 
“retweetar”). Assim, se algo em outro blog do Tumblr 
interessar, é só clicar no botão que o conteúdo será 
automaticamente redirecionado para o seu blog. Ou se 
você gostar de um post qualquer, basta clicar em um botão 
que possui formato de coração (“like”, semelhante ao do 
Facebook). Há tambérm a possibilidade de criar mais de 
um blog por conta de usuário. Assim, se quiser, seus blogs 
podem ser separados por temas; um apenas para assuntos 
referentes a cinema, outro para culinária, como preferir.

Trata-se de uma plataforma bastante 
personalizável, que dá ao usuário total liberdade de ação. 
A interação é seu carro chefe e seu maior diferencial em 
relação à outras plataformas de criação de blogs; mais 
um recurso semelhante ao do Twitter, a possibilidade 
de “seguir” outros usuários (“follow”) dá dinamicidade 
ao sistema. Uma vez seguidor, todo o conteúdo do blog 
escolhido será rediecionado para a sua página inicial 
(painel). Também existe um “chat”; seu diferencial é 
que, se o usuário assim quiser, pode postar em seu 
blog a conversa ou partes dela. A interface do Tumblr é 
simples e de fácil assimilação; para criar uma conta são 
necessárias rápidas informações básicas, como e-mail, 
nome de usuário e senha.

“A interação é seu carro chefe
e seu maior diferencial em relação
em relação a outras plataformas de 

criação de blogs”

Há também a possibilidade de conectar sua 
página do Tumblr com seu perfil em diversas redes 
sociais, como o próprio Twitter, Facebook, Del.icio.
us, Livejournal, Wordpress, Blogger. Assim, seus posts 
podem ser visualizados nesses diferentes sites, você 
pode permitir que dentro de seu microblog sejam 
visualizados os posts dessas outras redes sociais. 

Se pode customizar sua página, com interfaces 
pré-formatadas fornecidas pelo próprio Tumblr, com 
interfaces criadas por outros usuários a partir de códigos 
html ou com criações suas.

#Hashtags

Uma das principais ferramentas do Tumblr 
são as hashtags. Essas são, nada mais nada menos, do 
que o “jogo da velha” do teclado (#). Assim como em 
outras redes sociais, as hashtags servem para organizar 
as informações comentadas ou compartilhadas.  É um 
facilitador na hora de pesquisar algum tema que lhe 
agrade.

 No Tumblr, as hashtags podem servir, inclusive, 
para organizar o seu próprio blog, criando subcategorias. 
Por exemplo: se pode criar uma série de posts que 
contenham a hashtag #arte. Mais tarde, se cria um link 
chamado “arte”, que irá redirecionar o leitor para todos 
os posts que contém aquela hashtag específica.

 Principal uso

 Além de ser utilizado para uso pessoal o Tumblr 
é uma ótima ferramenta para profissionais, podendo 
ser usado como meio de comunicação entre empresa e 
usuário, como ferramenta para cobrir eventos ou como 
agregador de conteúdo. É um local de armazenamento 
de informações e ideias.
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#CriandoumTumblr
Blog ou rede social? Como funciona uma das principais plataformas 
virtuais do mundo.



 Estatísticas

 São 6 milhões de visitantes único só nos Estados 
Unidos, sendo 14 milhões no mundo todo. Atualmente 
são mais de 10 milhões de “tumblrs”.

 No Brasil

De acordo com uma pesquisa realizada pela 
equipe do Tumblr no Brasil divulgada em um site 
em maio deste ano, a comunidade brasileira do 
Tumblr pertence, em sua maioria, à faixa de 18 a 35 
anos. A divisão entre sexos é bem pouco marcada, 
sendo o Tumblr usado por homens e mulheres com 
intensidade semelhante.

Tendo crescido 6000% no ano passado, o 
uso do Tumblr no Brasil é feito de um modo muito 
parecido com o que os americanos faziam há cerca de 
dois anos; complulsivamente. E passamos em média 
32 minutos por dia no Tumblr, o que é considerado 
bastante tempo em relação à média mundial de pouco 
mais de 20 minutos.

Fontes:
http://www.slideshare.net/JenifferSantos/tumblr-usos-e-possibilidades#btnNext
http://www.comscore.com
http://www.tumblr.com
http://agenciadeinternet.com/2012/05/21/tumblr-no-brasil/
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/05/tumblr-brasileiro-vira-o-terceiro-mais-acessado-no-mundo.html

Permite que seja criada uma entrada de texto 
tradicional, como em um blog.

O usuário posta uma foto (da web ou tirada na hora 
de sua webcam) e sua legenda.

Cria uma citação, onde se pode definir a fonte (de 
maneira opcional), a url de onde a citação foi tirada 
e até mesmo a data da postagem.

Cria um link, que funciona como título da postagem. 
Pode-se escrever uma descrição, que aparece no 
corpo da mensagem.

Cria uma postagem de chat. Para conversar, escreva 
a mensagem e poste; a pessoa “rebloga” o que você 
escreveu e responde.

Carrega um arquivo de áudio do seu computador ou 
da web (de lugares como Spotify ou SoundCloud) e 
posta em seu blog.

Carrega um arquivo de vídeo do seu computador 
ou da web (Youtube ou Vimeo) e posta em seu blog. 
Permite acrescentar uma legenda.

Seu avatar
Página inicial Mensagens

Ajuda
Informações de conta

Logout
Busca de tags

Nome do blog

 Atualmente, o Brasil possui o 3º maior 
Tumblr do mundo, em relação ao número de acessos: 
a página “Como eu me sinto quando”, que recebe 
aproximadamente 580 mil visitas diárias.

 

Figura 2. Interface do tumblr “Como eu me sinto quando”

Guia rápido para iniciantes


