
Corporação virtual 
 
O economista Peter Lau, formado em Stanford (EUA), defende que não basta ter uma página 
na internet, é preciso que empresas designem um profissional exclusivo para essa o diálogo 
“ao vivo” com o consumidor. Além disso, diz que é preciso usar os recursos da interatividade 
da internet para o seu consumidor viver a experiência do seu serviço ou produto. 
 
A necessidade de estar no mundo virtual é uma certeza dividida por praticamente toda 
empresa, seja de que porte for. Ter uma página devidamente instalada na internet é já uma 
realidade para um número muito grande de companhias –e esse número será cada vez maior. 
Até para os mais incrédulos, a internet tornou-se mídia confiável e relevante, fonte rentável de 
novos negócios. E não estar na internet, com sua página corporativa, é demonstração de que a 
empresa em questão não acompanha a evolução do mundo e da tecnologia. Numa 
concorrência, sai atrás. 
 
Mas acontece que a virtualização de uma empresa, com a exibição de seus principais recursos 
tecnológicos e humanos, é ainda uma possibilidade muito mal explorada. O ingresso de uma 
empresa na internet deve ser entendido não apenas como uma forma de cartão de visita 
virtual da companhia, de exibição a distância de um portfólio dos serviços que vêm prestando, 
mas também –e principalmente– como a possibilidade e o desafio da inovação. 
 
A virtualização de uma empresa pode ser vista como a própria reinvenção do negócio. Não 
como um processo estático, como migração pura e simples do mundo dito real para o mundo 
dito virtual. A virtualização é um potencial, uma nova ferramenta para a ampliação e o 
aprimoramento dos serviços e produtos. 
 
Minha experiência profissional tem me mostrado a subutilização dos recursos digitais pelas 
corporações. Por exemplo, são pouquíssimos canais, nos sites corporativos, que se dispõem a 
me atender e a solucionar um problema de forma on-line, instantânea, em tempo real. As 
Centrais de Atendimento via internet, via website de uma empresa, não trabalham na 
velocidade da própria deste meio. O internauta, por sua própria característica, quer respostas 
imediatas. Por isso, sugiro que empresas designem um profissional exclusivo para essa 
resposta, esse diálogo “ao vivo” com o consumidor. 
 
Seria mesmo o caso de criar um canal direto do consumidor com a presidência da empresa. A 
internet eliminou as hierarquias e os intermediários, hoje se fala diretamente com quem 
resolve, com quem interessa. Pagam-se compras sem o caixa do banco, compram-se livros 
sem o vendedor. Por isso, abra o canal entre o internauta, o seu consumidor e os principais 
dirigentes da sua companhia. Será um grande diferencial, uma forma de demonstrar o apreço 
pelo seu consumidor ou cliente. 
 
Use seu canal de atendimento on-line para um trabalho igualmente importante: o de se tornar 
referência de informações e conteúdo para o mercado consumidor como um todo. Seja um 
especialista nas disciplinas de todo o seu segmento, não apenas na sua atividade em 
específico. Esteja pronto a tirar dúvidas de quem quer que seja, mesmo que o assunto não 
esteja diretamente ligado ao seu negócio. O canal de atendimento on-line poderá tornar a sua 
empresa uma importante ferramenta no dia-a-dia do seu consumidor. 
 
Com o ingresso da sua empresa na internet, abrem-se possibilidades incríveis para a 
ampliação dos seus serviços, a formatação de novos modos de trabalho e produtos. Como 
afirmei acima, para a própria reinvenção do negócio. A virtualização não é ter uma home page 
simplesmente. Isso é desperdício. Crie produtos e serviços que sejam executados a partir do 
meio digital. Ser uma empresa corporativa virtual é ser ainda mais completa.   
  
 
Use os recursos da interatividade da internet para o seu consumidor viver a experiência do seu 
serviço ou produto. Faça com que o consumidor brinque com seu produto ou serviço, simule 
experiências, crie filmes, animações para o internauta protagonizar.  



Uma empresa de fundações, por exemplo, pode criar um jogo em que o internauta é o próprio 
escavador, explorando as profundezas da terra com as ferramentas que sua empresa utiliza. 
Não é uma forma muito mais atraente de apresentar a tecnologia e know-how de uma 
empresa? 
 
Tornar-se uma corporação virtual não se resume a exibir o website, é, antes de tudo, 
potencializar a inteligência do seu negócio. 
 
Peter Lau é economista, formado em Stanford (EUA). Já trabalhou na KPMG, JP Morgan, Price 
Waterhouse, Weiss, Peck & Greer, Peat Marwick, President Clinton, Doubleclick, Mundomedia e 
Unicast, onde era responsável pelo desenvolvimento de negócios e parcerias com o mercado 
externo. É hoje o diretor geral da Única. 
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