
Mais perto do mundo real
Empresas de internet começam a oferecer serviços que são prosaicos nas lojas
convencionais, porém incomuns no comércio eletrônico

Associação de
provedores quer
dobrar número
de clientes

REBECADE MORAES

Para muitas pessoas, uma
das maiores barreiras para com-
prar pela internet é a ausência
do contato com o produto
desejado — uma lacuna difícil
de ser suprida pelas empresas
que vivem exclusivamente do
mundo virtual. Mas o site de
comparação de preços Bon-
dfaro, na tentativa de amenizar
essa falta de proximidade dos
objetos à venda, considerada
por 69% de seus usuários como
prejudicial, criou o Bondvídeo.
Trata-se de um sistema de
apresentação dos itens da loja
— em que cada um é exibido
por um minuto — feita por
um analista de produto, pro-
fissional que antes não existia
na empresa e foi contratado
exclusivamente para integrar
a nova ferramenta.

"A iniciativa é mais um passo
para aproximar o usuário do
artigo que ele deseja adquirir",
explica Guilherme Pacheco,
diretor executivo do Bondfaro,
que reconhece que a experiên-
cia não é igual a que se tem ao
vivo, mas acha possível fazer
com que se tornem parecidas.
Nos filmes, são mostrados itens
do setor de eletrônicos, como
máquinas fotográficas digitais,
iPods e outros tocadores de
mp3. Ainda neste mês serão dis-
ponibilizadas também análises
de aparelhos de som automoti-
vos e de câmaras digitais.

O serviço começou a operar

oficialmente em lº de outubro.
Pacheco afirma que a iniciati-
va teve boa receptividade por
parte do usuário. Segundo
pesquisas feitas pela compa-
nhia, um dos fatores que pos-
sibilitaram a implementação
dos vídeos foi que 73% dos
internautas que freqüentam o
site contam com boa infra-es-
trutura para web, com acesso
por banda larga, o que lhes
permite assistir ao Bondvídeo
em boa definição.

A empresa não possui o
cálculo de quantas compras são
geradas a partir do site. Pacheco
ressalta que recebe de algumas
lojas virtuais as quantidades
de venda que tiveram início no
Bondfaro e foram concretizadas,
número que ele diz chegar à casa
dos milhões de reais.

OUTROS FATORES
O Buscapé, outro site de

comparação de preços, tem
posicionamento diferente do
concorrente. A companhia apre-
senta-se como ferramenta de
auxílio à decisão de compra
do cliente, seja ela virtual ou
realizada em lojas físicas. O
portal agrega hoje 17 mil esta-
belecimentos com lojas de rua
ou em shopping centers e 3 mil
que fazem comércio eletrônico.
"Com isso, temos dois tipos de
consumidor: o que pesquisa os
preços no nosso site, imprime a
comparação feita e vai comprar

na rua e também uma minoria
que faz o caminho oposto, pes-
quisa nas ruas e vai comprar
na internet", explica Romero
Rodrigues, diretor do Buscapé.

O executivo estima que
70% dos usuários acabam não
comprando nos sites após a
pesquisa, porém por vários
outros motivos além da falta de
proximidade do produto citada
pelo concorrente. A ausência de
cultura de compra por catálogo,
como é comum nos Estados Uni-
dos, e a proximidade de épocas
do ano especiais, como Natal,
acabam afugentando o inter-
nauta de efetuar sua compra,
com medo de que o produto não
seja entregue a tempo. Também
existe desconfiança com relação
à segurança de fornecer à loja
os dados do cartão de crédito.
Rodrigues ressalva, no entanto,
que o fato de a pesquisa virtual
ser amplamente utilizada já
mostra que os consumidores es-

tão vendo a web como um canal
possível para suas aquisições.

BUSCANDO o CLIENTE
Atento à busca por mais usuá-

rios na rede mundial de compu-
tadores e fora dela, o Buscapé
também tem se adaptado a novos
dispositivos para atrair a atenção
de seu público. O site lançou em
17 de novembro o jornal semanal
Buscapé Tech, com objetivo de
servir como apoio para quem
deseja se certificar de estar fa-
zendo a melhor escolha mesmo
sem ter o computador à mão.
Ao final de cada texto, o leitor
encontra um código, com o qual
pode acionar o Disque Buscapé,
serviço telefônico que informa
onde e por que preço o produto
procurado pode ser encontra-
do. A publicação semanal tem
distribuição gratuita em pontos
estratégicos de São Paulo e pos-
sui 16 páginas, produzidas pela
FirstCom Comunicação.

Indústria de softwares movimenta US$ 6 bilhões no Brasil
A Associação Brasileira das

Empresas de Software (Abes)
divulgou na semana passada
resultados do estudo O Mercado
Brasileiro de Software, encomen-
dado ao instituto de pesquisas
International Data Corporation
(IDC), que entrevistou 655 em-
presas entre desenvolvedores,

fornecedores e exportadores de
programas de computador, asso-
ciados ou não à entidade.

O levantamento compro-
va que o mercado nacional de
software e serviços ocupa a 15a

posição no cenário mundial e
movimentou, em 2004, apro-
ximadamente US$ 6 bilhões.

Desse total, US$ 2,36 bilhões são
provenientes do segmento de
software, o que representa 1,1%
do mercado mundial e 41,9% do
latino-americano. Os outros US$
3,62 bilhões são relativos a servi-
ços correlates. A pesquisa aponta
uma perspectiva de crescimento
médio anual de 6,5%, até 2009.

Foi avaliado também que
o segmento conta com 7,7 mil
empresas, das quais 94% são
classificadas como micro ou pe-
quenas. Além disso, a participa-
ção de programas desenvolvidos
no exterior é de 73%, apesar de
existir uma expectativa de redu-
ção para os próximos anos.

A Rede Global Info (GI),
associação de pequenos pro-
vedores de internet, traça
planos para ampliar sua atu-
ação e pretende mais do que
dobrar o número de clientes
finais atendidos pelos seus
350 provedores associados no
próximo ano, passando de 400
mil para l milhão. A empresa
aposta no marketing para
atingir a meta e reservou uma
verba de R$ 12 milhões.

Com a conclusão do objeti-
vo, a GI estenderá sua capila-
ridade de 356 para 500 locali-

s

dades. "E uma meta arrojada
e precisamos de um suporte
maior. Queremos chegar a l
milhão de clientes e, sem a
ajuda do marketing, será im-
possível", diz Rivaldo Paiva,
vice-presidente da rede. O pri-
meiro passo foi a contratação
de uma agência de propaganda,
a Makplan, de Recife, na fun-
ção desde setembro.

O montante destinado para
o marketing será utilizado
para consolidar a marca. A
estratégia prevê anúncios
em jornais çle economia e
revistas especializadas das
áreas de tecnologia e teleco-
municações no início de 2006
e filmes para TV no final do
mesmo ano. Paralelamente, o
jornal interno da GI (Jornal da
Global Info) também circulará
nos escritórios de seus clien-
tes corporativos.

A linha de comunicação,
que estréia em janeiro, apre-
sentará uma nova assinatura
e mudanças na logomarca da
companhia, além de destacar
diferenciais como a capila-
ridade da rede e as alianças
estratégicas com empresas
como Telemar, Telefônica e
Brasil Telecom. Também se-
rão realizados eventos e pa-
lestras ao longo de todo o ano
para provedores associados e
usuários finais.

Neste mês será lançado
o novo portal da Global Info
(www.glb.com.br). Entre as
novidades do endereço eletrô-
nico estão agenda virtual (que
manda mensagens SMS para o
celular do usuário para lembrar
de compromissos), HD virtual
(com 5 gigabytes de espaço),
tradução online, chat, fotolog
e blog. Todos os serviços são
oferecidos gratuitamente para
os clientes da rede de prove-
dores associada.
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