
Cinco anos depois da implosão da "nova
economia", muitas empresas ainda cometem
erros grosseiros ao botar o pé na web

Sete pecados
internéticos

César Paz*  

N os final dos anos 60, no auge da
polêmica com os tropicalistas

sobre a estética da música brasileira,
Chico Buarque disse: "Nem toda lou-
cura é genial, nem toda lucidez é ve-
lha". Pena que, no final dos anos 90,
os jovens empreendedores da in-
ternet e os não tão jovens adminis-
tradores dos fundos de capital de ris-
co não escutassem Chico. E que, en-
tre tanta euforia, também não pres-
tassem atenção nas palavras de Craig
Barrett, presidente mundial da Intel.
No final dos anos 90, Barrett criticou
de forma direta o investimento que
se fazia em papéis improdutivos e ne-
gócios sem garantia de retorno — e
cujo resultado foi um prejuízo global
de mais de US$ l trilhão.

Agora, vivemos uma nova fase. As
empresas de "tijolo e cimento" não são

mais tachadas de empresas da "velha
economia". E a tal "nova economia"
nos mostrou que, de fato, nem toda
loucura é genial. À base de muito
gardenal, todo mundo entendeu que
não existe mais "nova" e "velha" eco-
nomia e que, em função de a internet
distribuir informação a custo muito
baixo, toda a base de dados das em-
presas migra para esse ambiente.

Pois é, depois do estouro da bolha
da Nasdaq, em abril de 2000, saímos
do mundo do faz-de-conta e entramos
na era da internet corporativa, no qual
as empresas buscam a melhor forma
de construir a sua "presença internet".
A loucura generalizada acabou, mas
deu lugar a alguns "pecados". Pecados
capitais, praticados durante o desen-
volvimento dos projetos de internet e
cometidos por paixão às tecnologias ou
por falta de informação.

Incorrer num desses pecados não
nos levará ao inferno, mas poderá

custar alguns milhares de dóla-
Sugiro, então, que todo
gestor de internet ou

ocupado com o tema preste atenção
naqueles que considero os sete peca-
dos capitais da internet:

1. Entender projetos de internet
como projetos "de tecnologia"

Estabelecer uma construção
corporativa na web a partir de uma
visão tecnológica é, provavelmente, o
maior de todos os pecados capitais. As
plataformas tecnológicas, os sistemas
web e os produtos oferecidos pelos
grandes players do mundo digital de-
vem servir unicamente à busca da ex-
celência na comunicação e no relacio-
namento com os públicos — e não o
contrário. Todo projeto de internet é,
apenas, um projeto de comunicação e
relacionamento com base tecnológica.

2. Desenvolver projetos para
internet dissociados de um
alinhamento estratégico

Pouca gente entende que a in-
ternet deve ser capaz de dar suporte à
empresa na busca de seus objetivos
estratégicos. Por exemplo: se a empre-
sa busca diferenciação, a web deve ser
uma das formas de intensificá-la. O
mesmo vale para a liderança em cus-
to e o enfoque. A estratégia na web deve
traduzir a estratégia de negócios e a
cultura da companhia.

3. Ausência de padrões (ou
guidelines) para a construção de
imagem na internet
E comum observarmos empresas que
desenvolvem a sua presença na
internet a partir de um portal

institucional e de vários
projetos "departa-
mentais" — que não se-
guem nenhum pa-

drão referencial entre eles. Pe-
cado capital! Nascem aí os conheci-

empresário pre-

res.
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dos projetos-Frankenstein! A presen-
ça na internet deve ser organizada a
partir de padrões referenciais. Esses
guidelines devem pautar todo o pro-
jeto e discorrer sobre opções de tec-
nologia, arquitetura de informação,
linguagem e outros fatores

4. Má utilização de métricas
Talvez um dos maiores desafios dos

gestores de internet seja o de moni-
torar e analisar os dados de acessos
aos seus sites ou portais. Hoje, se bem
definidos e operados, esses dados po-
dem servir para a tomada de impor-
tantes decisões gerenciais. Para isso,
os dados precisam ser operados e or-
ganizados de forma amigável. Sem da-
dos exatos sobre as métricas, defini-
dos na gênese de qualquer projeto, e
sem as ferramentas adequadas para
coletar e analisar estes dados, fica difí-
cil tomar decisões inteligentes.

5. Informações inadequadas
Não dá mais para suportar anima-

ções de abertura, escolha de idiomas
ou buscas por palavras-chave que não

funcionam. Um bom projeto de por-
tal corporativo deve ser conveniente
para o usuário. E isso só pode ser ob-
tido quando temos equilíbrio entre a
oferta de conteúdo e de serviços. Am-
bos são determinantes para reter e
fidelizar os usuários de um site.

6. Investir em publicidade apenas
nos formatos mais conhecidos

Tenho afirmado que a internet se
diferencia dos outros meios de comu-
nicação de massa pela interatividade
- e que será, provavelmente, o pri-
meiro meio a não ser dominado pelo
advertising. Evite os formatos atuais
(banners, pop-ups, sky scrapers etc.),
pois eles ferem a lógica da interativi-
dade. A saída para se obter um maior
retorno com a propaganda virtual é
buscar, sempre que possível, ações que
associem publicidade a serviços (tal
como fazem Google ou Buscapé).

7. Inexistência de segmentação e
personalização

Tratar a internet como meio de
comunicação de massa é, ainda hoje,

o comportamento mais comum das
empresas nacionais. Trata-se de um
erro. A internet é uma mídia que fa-
vorece a abordagem de públicos seg-
mentados com baixo custo e alta capi-
laridade. A eficaz presença na rede exi-
ge recursos tecnológicos para abordar
clientes, colaboradores, acionistas e
outros públicos de acordo com as suas
necessidades.

Evitar os sete pecados capitais
não é, necessariamente, uma garan-
tia para se obter bons resultados na
web corporativa. Mas certamente
minimiza os efeitos da má constru-
ção e os enormes custos de re-
trabalho. Ah, e eu, pecador confes-
so, que em vez de ir às aulas de cate-
quese ficava fuçando num computa-
dor TK85, lembro que os verdadei-
ros pecados capitais são: soberba,
avareza, luxúria, ira, gula, inveja e
preguiça.

('') Diretor-presidente da AG2 - Agência de
Inteligência Digital S.A e presidente da
Associação Gaúcha de Agências Digitais (Agadi)
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