
Internet começa a dar lucro 
 
Depois de três anos de louca euforia e de quase dois de aguda depressão, a internet começa a 
ganhar um ar de normalidade, ou seja, funcionar como qualquer negócio comum 
 
TENDÊNCIAS 
 
A maioria dos empreendedores ainda está muito desconfiada em relação aos negócios virtuais, 
mas existem claros sinais de que o medo e a insegurança estão cedendo lugar a uma cautelosa 
expectativa, estimulada pelo surgimento de novas histórias de sucesso na selva corporativa 
cibernética.  
 
Alguns estudiosos já estão formulando algumas teorias e explicações, interrompendo um período 
de quase 30 meses (entre 1999 e 2001) quando os gurus digitais caíram em desgraça, depois que 
as ações de empresas vinculadas à internet despencaram no mundo inteiro, em especial nos 
Estados Unidos. 
 
O novo modelo abandona a idéia de um conflito entre duas economias, a analógica e a 
convencional, entre o capitalismo mecânico e o cibernético. Uma empresa tradicional pode usar 
ferramentas da internet sem torna-se uma empresa cibernética. Por outro lado, a internet não é 
uma fórmula mágica para qualquer tipo de empreendimento mas tem especificidades que, se não 
forem respeitadas, levam a fracassos estrondosos.  
 
Os primeiros símbolos da retomada dos negócios estão numa estabilização do índice Nasdaq, que 
mede a cotação das ações de empresas de alta tecnologia no mercado financeiro norte-
americano, e na redução acentuada da quebradeira de empresas virtuais nos Estados Unidos e na 
Europa.  
 
Além disso, empresas como Google, Amazon e eBay, consideradas a vitrine corporativa da 
internet, mantiveram seu balanço anual no azul (lucro) pelo segundo ano consecutivo depois de 
um longo período de quase seis anos de prejuízos sucessivos. Outras empresas, como o banco 
norte-americano Wells Fargo, mudaram o foco de sua estratégia de negócios no universo digital e 
encontraram um novo modo de ganhar dinheiro. 
 
As empresas que investiram pesado na chamada convergência de mídias acabaram se dando mal. 
Não foram poucos os grandes conglomerados que acreditaram que teriam de atuar em todos os 
segmentos da comunicação (telefone, acesso à internet, comércio eletrônico, e-mail, pagamentos 
on-line, vídeo, etc.) para obter lucratividade máxima.  
 
O resultado foi desastroso na maioria dos casos, abalando a saúde financeira de algumas 
megacorporações, como é o caso das Organizações Globo e da Editora Abril, aqui no Brasil, da 
Enron, da Time Warner, da CNN e da America Online, nos Estados Unidos.  
 
O expansionismo acelerado e indiscriminado desestruturou empresas sólidas na medida em que 
elas se meteram em atividades que não conheciam e absorveram culturas corporativas alheias, 
através de fusões e incorporações feitas a toque de caixa.  
 
A reversão de expectativas no universo on-line coincide com a consolidação de duas grandes 
tendências:  
 
- a internet é uma ferramenta que funciona bem apenas para determinados negócios, em especial 
para aqueles que têm a ver com busca de informações, comunicação rápida entre pessoas e 
empresas, e aproximação entre compradores e vendedores; 
 



- as empresas podem ter um pé no mundo digital e continuar atuando no ambiente tradicional de 
negócios, sem mudar a sua estratégia corporativa e nem os seus objetivos.  
 
Os empreendedores acabaram descobrindo que existem negócios que simplesmente não 
funcionam na internet. Nos bancos, por exemplo, o sistema de pagamentos on-line avança com 
uma lentidão desesperante para os grandes conglomerados financeiros porque as pessoas 
desconfiam das transações feitas através de terminais de computadores. As vantagens são 
enormes, mas o medo ainda é maior. 
 
O Wells Fargo, por exemplo, descobriu que o seu negócio na internet não é o dinheiro virtual mas 
a clientela digital. A Web é fantástica para seduzir e fidelizar os correntistas com mensagens e 
ofertas. Mas os clientes depois preferem enfrentar filas para fazer transações bancárias que 
poderiam ser executadas na internet. 
 
Por outro lado, quase todas as empresas da economia convencional estão descobrindo agora que 
podem utilizar ferramentas digitais sem mudar o foco do seu negócio e nem a sua cultura interna.  
 
O que elas estão demorando a perceber é que o cálculo do custo–benefício das atividades on-line 
não pode ser o mesmo do adotado para o negócio principal. O site de um jornal na internet, por 
exemplo, dificilmente será lucrativo isoladamente. Sua função é fortalecer a credibilidade, 
visibilidade e utilidade da versão impressa, cuja lucratividade será aumentada graças à 
ferramenta on-line.  
 
Tanto as empresas genuinamente on-line como as que continuam sendo corporações de tijolo e 
cimento estão descobrindo que a internet é na verdade um banco de dados, o maior já surgido na 
face da terra. A livraria virtual Amazon ganha dinheiro porque criou um banco de informações 
sobre perfis de consumidores para poder oferecer os livros que eles gostariam de comprar.  
 
Só depois de criar um dos mais eficientes sistemas de desenvolvimento de fidelização de clientela 
existentes no mundo é que a empresa americana interrompeu quatro anos seguidos de balanço 
no vermelho. O Google atingiu o equilíbrio financeiro porque passou a comercializar o 
conhecimento obtido graças ao seu serviço gratuito de buscas na internet.  
 
Outra constatação que se tornou quase axiomática entre os empreendedores virtuais é a de que o 
lucro na internet vem em ritmo de tartaruga, ao contrário das expectativas reinantes no final dos 
anos 90, quando os especuladores na bolsa Nasdaq faziam fortunas na velocidade da luz.  
 
A tendência à normalização dos negócios no espaço cibernético mostra também que o grande 
terremoto tecnológico e financeiro do final dos anos 90 está sendo substituído agora no início do 
século XXI pelo lento surgimento de uma nova cultura empresarial, em que a internet perde o 
status de varinha mágica. 
 
Voz do consumidor 
 
O conhecimento da clientela também depende de informações que as pesquisas quantitativas não 
conseguem identificar 
 
É o que os especialistas chamam de murmúrio do consumidor, só identificável através de 
entrevistas pessoais. O murmúrio do consumidor revela suas reações e opiniões mais profundas, 
que ele não revela nas pesquisas mais rápidas, aquelas do questionário respondido no meio da 
rua ou no corredor dos shoppings. 
 
Uma entrevista com consumidor é de extrema utilidade para o comerciante porque permite 
identificar os 20% de clientes fiéis que garantem os 80% do faturamento de uma loja, segundo 



estudos feitos por economistas da Product Development Consulting, uma empresa norte-
americana especializada em maximizar o desenvolvimento de produtos e serviços no comércio.  
 
Sua empresa pode iniciar um programa de escuta do murmúrio do cliente de forma simples, 
podendo evoluir mais tarde para formas mais sofisticadas, dependendo das necesssidades.  
 
A forma mais simples é criar um programa de conversas com fregueses divididos em dois grupos: 
aqueles que você já identificou como fiéis, pois compram regularmente, e os que você considera 
que podem vir a tornar-se fiéis.  
 
Cada conversa é individual e pode durar entre uma e duas horas. No caso dos clientes fiéis, o 
objetivo da conversa é recolher elementos que permitam identificar por que eles preferem o seu 
estabelecimento, para tentar reproduzir esses motivos junto a outros clientes. No caso dos 
consumidores que ainda não são fieis, as respostas devem permitir a correção de problemas que 
dificultam a conquista da fidelidade. 
 
A escolha dos interlocutores deve ser ao acaso dentro de cada grupo selecionado, e você pode 
fazer as entrevistas tanto pessoalmente como indicando um funcionário seu, no qual você 
identificou as qualidades necessárias para um bom relacionamento com o cliente escolhido.  
 
Neste segundo caso, o executivo deve explicar claramente quais são os objetivos da entrevista, 
para que o encarregado de realizá-la tenha todos os elementos para poder orientar a conversa 
segundo seus objetivos. Às vezes surgem clientes que querem impor o rumo da entrevista, 
enquanto outros são muito escorregadios na abordagem dos temas propostos. 
 
Eis algumas dicas dos consultores da Product Development Consulting para obter bons resultados 
de uma conversa com clientes: 
 
1)Lembre-se de que você está procurando informações. Fale o menos possível e ouça o máximo. 
Não se preocupe com eventuais silêncios na conversação. Deixe seu interlocutor pensar. 
 
2)Não tente resolver problemas do cliente. Deixe isso para outra hora. 
 
3)Não tente aproveitar a conversa para fazer propostas de negócios ou vendas. 
 
4)A entrevista visa a descobrir necessidades e não soluções. 
 
5)Depois de colocar seu interlocutor bem à vontade, estimule-o a contar como é seu dia-a-dia. 
 
6)Peça para que descreva as piores experiências que teve em atendimento ao cliente. 
 
7)Pergunte quais os produtos que gostaria de comprar. Essa pergunta serve para introduzir outra, 
muito mais importante: que problemas o interlocutor espera resolver com esse produto?  
 
8)Explore todos os elementos que o consumidor destaca como importantes na definição do 
produto, do local de compra e do momento da compra. 
 
Vida em familia 
 
Os conflitos entre as exigências corporativas e a vida familiar estão na origem de 60% dos casos 
de estresse registrados entre executivos 
 
Quase todo empreendedor coloca o trabalho sempre em primeiro lugar na escala de prioridades 
pessoais até o dia em que o ambiente familiar entra em crise, seja por desajustes conjugais ou 
por problemas com os filhos. 



 
Aí a estrutura psicológica do homem de negócios geralmente enfrenta solavancos de 
conseqüências imprevisíveis porque a maioria deles simplesmente não está preparada para tratar 
as questões familiares em pé de igualdade com os desafios corporativos. 
 
Segundo um trabalho preparado pela Edward Lowe Foundation, as empresas dependem hoje mais 
do que nunca da estabilidade emocional de seus principais executivos, mas essa dependência 
geralmente só é percebida quando já é tarde demais. 
 
Geralmente os empreendedores associam o seu bem-estar pessoal apenas à sua performance 
corporativa. Quando os negócios vão bem, tudo vai bem. Mas quando surge um problema grave 
no trabalho, as conseqüências são transferidas para o ambiente familiar, que muitas vezes não 
agüenta a sobrecarga e explode também. 
 
Por isso o estresse é a enfermidade número um entre os executivos, segundo dados do American 
Institute of Stress, especializado no estudo das causas, conseqüências e o tratamento do 
esgotamento nervoso entre executivos. 
 
O Instituto garante que, se os gerentes trabalhassem menos e diversificassem suas atividades 
para evitar o estresse, eles se tornariam muito mais produtivos. “Os dados e as estatísticas 
provam isso de forma clara; o problema é que os executivos simplesmente se fazem de surdos, 
tentam desviar o assunto ou arranjam desculpas para não trabalhar menos”, diz um relatório da 
organização norte-americana. 
 
“A associação do trabalho com uma obrigação quase religiosa e do ócio com o pecado e culpa é a 
grande responsável pelas tensões vividas pelos executivos e que acabam desembocando no 
estresse”, garante Patricia Wallington, editora-chefe da revista CIO, especializada em carreiras 
executivas. 
 
Ela e outros especialistas em relações no trabalho sugerem os seguintes recursos para reduzir o 
estresse provocado por tensões entre o trabalho e a família: 
 
1)Por mais que você ache que não faz sentido, procure sempre ter algum tipo de interesse ou 
atividade que não tenha nada a ver com o trabalho. 
 
2)Converse sempre com a família sobre questões corporativas para que ela participe do que está 
acontecendo no trabalho.  
 
3)É o óbvio, mas não há como evitar: reserve uma hora ou duas por semana para fazer algo com 
os filhos. Você vai poder contar com eles na hora em que mais precisar. 
 
4)Quando tiver que pensar sobre problemas corporativos, aproveite para fazer isso durante uma 
caminhada. O exercício físico ajuda a reduzir a tensão e você notará que algumas boas idéias 
surgirão enquanto você menos espera. 
 
5)Desligue o celular enquanto está dirigindo para o trabalho ou para casa. Escute apenas música, 
de preferência a que você mais gosta.  
 
6)Em viagem não leia livros sobre negócios. Aproveite para distrair a mente lendo sobre assuntos 
que nada têm a ver com sua atividade diária.  
 
7)Retire, sempre que possível, os negócios do menu de seu almoço. Procure reunir-se com 
pessoas diferentes e trocar idéias sobre temas pouco convencionais enquanto come. Isso aliviará 
a digestão e transformará as refeições fora de casa em algo prazeroso. 
 



Arte de negociação 
 
Depois da tomada de decisões, a atividade que mais consome tempo de um empreendedor é a 
negociação 
 
A rotina diária de um gerente ou dono de empresa, praticamente, se resume a uma seqüência de 
negociações. Ele tem que negociar com empregados, com sócios, possíveis parceiros, 
fornecedores, com o gerente do banco, com os clientes e até com os concorrentes. 
 
O êxito de cada uma dessas gestões terá reflexos diretos na qualidade do ambiente interno, no 
relacionamento com parceiros e, no final das contas, na performance geral da empresa. 
 
Por isso quem estiver numa posição de comando tem obrigatoriamente de ter noções básicas 
sobre negociação. Alguns gerentes têm uma habilidade natural, outros têm que desenvolvê-la à 
custa de muito esforço e perseverança. Mas nenhum gerente ou dono de empresa pode se dar o 
luxo de delegar totalmente essa função. 
 
Para ajudar os empreendedores a polir suas habilidades negociadoras, o consultor norte-
americano Bruce A. Blitman desenvolveu o seguinte decálogo: 
 
1)Estabeleça claramente seus objetivos. Você não pode conseguir seus objetivos se não sabe 
exatamente o que procura. Quanto mais precisas e claras forem as metas buscadas na 
negociação, maiores as possibilidades de ela chegar a resultados positivos. Estabeleça também o 
que será necessário para neutralizar argumentos mais prováveis da contraparte. 
 
2)O passo seguinte é desenvolver uma estratégia de ação. Fixe por onde e como pretende 
começar. Avalie e estabeleça claramente os espaços por onde pretende mover-se durante a 
negociação. 
 
3)Procure saber as necessidades do interlocutor. Uma negociação envolve sempre no mínimo 
duas pessoas. É como um par de dançarinos. Seu oponente também tem necessidades e 
objetivos. Conhecê-los ajudará em muito a saber qual a margem de manobra existente. Faça 
perguntas abertas para avaliar o estado de espírito do ou dos interlocutores, seus problemas e 
angústias. 
 
4)Fique rouco de tanto ouvir. Quem ouve muito acaba descobrindo coisas importantíssimas sobre 
a parte contrária, especialmente suas motivações. Para estimular o outro a falar, faça perguntas 
genéricas. 
 
5)Ataque problemas, não pessoas. Se tiver que fazer críticas, procure sempre alvos impessoais. 
Isso evita que você ataque, inadvertidamente, amigos ou parentes da parte contrária. 
 
6)Trate o seu interlocutor como um aliado e não como um inimigo. Você poderá precisar de ajuda 
no futuro, para obter a concordância de outros executivos da empresa dele para o acordo fechado 
através da negociação.  
 
7)Procure sempre explicar a sua proposta à contraparte, sem intimidá-la. Tente ser o mais 
didático possível. Qualquer sinal de pressão faz com que o interlocutor adote uma posição 
defensiva, o que leva a negociação para o terreno da força.  
 
8)Seja extraordinariamente paciente. A tolerância só rende resultados positivos, por mais difícil 
que seja a negociação. Não se irrite se a primeira proposição da parte contrária não corresponder 
às expectativas que você alimentou. Trate cada proposta como uma mera etapa do processo. 
 



9)Avalie sempre as conseqüências positivas e negativas de um fracasso na negociação. Você pode 
assumir as conseqüências de um fracasso? 
 
10)Seja flexível e criativo. Os especialistas garantem que dificilmente você conseguirá tudo o que 
deseja. Prepare-se para ter alternativas aceitáveis tanto para você como para a parte contrária. 
 
Fonte: Revista Empreendedor, nº104, p. 58-59, jun. 2003. 


