
As pequenas e grandes
revoluções da internet
Dos microcomerciantes às companhias telefônicas, das agências
de publicidade aos jornais, ninguém fica imune ao poder da rede
JOÃO PAULO Nucci

O .comerciante Rachid Bour-
doukan, de 35 anos, fechou sua
loja na agitada região da Rua 25
de Março, em São Paulo, e se
mudou para a pacata Pedreira,
cidade próxima a Campinas
(SP). E nunca trabalhou tanto
nem ganhou tanto dinheiro. A
loja, especializada na venda de
canecas personalizadas, deu
lugar ao site Mugs (www.mugs.
com.br). O faturamento atual é
quatro vezes maior do que na
época da loja física — de R$ 5 mil
pulou para R$ 20 mil — e con-
tinua em ascensão. "Hoje tenho
clientes no Brasil inteiro", diz
Rachid, que escolheu Pedreira
por causa do pólo de fabricantes
de cerâmica da cidade. "Quando
eu tinha o ponto-de-venda físico
e já comercializava pela a web,
a loja chegava a atrapalhar. Pre-
cisava parar para atender uma
pessoa que ia levar uma caneca,
enquanto estava fechando gran-
des encomendas pelo site."

Rachid não foi o único a ter
sua vida alterada — no caso dele,
radicalmente — pelo avanço da
internet comercial. Os negócios
ligados à rede viveram um perío-
do de aceleração em 2005 e pro-
metem continuar em ritmo forte
no ano que vem. A consultoria
e-bit prevê que o período de
compras de Natal — compreen-
dido entre 15 de novembro e
23 de dezembro — registre um
faturamento superior ao do ano
passado em 47%. No total, o
varejo virtual deve movimentar
R$ 420 milhões no período.
Considerado o ano todo, o salto
em relação a 2004 é de 40%,
com faturamento global de R$
2,5 bilhões. "O crescimento foi
muito além das expectativas",
diz Pedro Guasti, diretor geral da

loads do programa que permite o
pequeno milagre — e que agora
está ganhando uma nova versão,
com a possibilidade de videocon-
ferência. A empresa abriu um
escritório no Brasil e pretende
vender cartões pré-pagos do
serviço em bancas de jornal,
assim como fazem as grandes
companhias de telefonia (ver
quadro}. Em um futuro breve,

e-bit. "Vale destacar o aumento
do uso da web em virtude do
incremento da banda larga e da
queda do dólar."

"O avanço do número de usuá-
rios de banda larga foi um fator
muito importante para o cresci-
mento do comércio eletrônico
no ano", confirma Cid Torquato,
diretor executivo da Câmara
Brasileira de Comércio Eletrôni-
co (Camara-e.net). "Como diz o
Bill Gates, em breve não haverá
vida fora da internet. É um vati-
cínio um pouco exagerado, mas
serve de aviso para as empresas
que ainda não despertaram para
a importância dela."

O comerciante Rachid que o
diga: "Meu próximo passo é criar
uma loja virtual. Por enquanto, o
site só serve de catálogo". Érica
Camargo, gerente comercial
da consultoria MasterBiz, que
ajudou a criar o Mugs, diz que a
web é um campo aberto para em-
presas de todos os portes. "Não
existe uma receita de bolo para
criar histórias como a do Mugs.

Bourdoukan: faturamento quatro vezes maior pelo site

Mas ela é exemplar de como é
possível atingir novos mercados
usando a rede."

PELO TELEFONE
O mundo virtual tem seus

atrativos, mas é feito para gente
preparada a enfrentar pequenas
e grandes revoluções periódi-
cas. No fim do ano passado, por
exemplo, falar em voz sobre IP
(VoIP) era algo restrito a espe-
cialistas em telecomunicações.
Aí surgiu o Skype, fácil de usar
e com custos baixíssimos para
ligações telefônicas para qual-
quer ponto do globo (e gratuito
para outros usuários do serviço).
Mudou o hábito de muita gente,
no mundo todo. Muita mesmo.
No momento em que este texto
foi escrito, o site da companhia
registrava 216.046.730 down-

as telefônicas tradicionais, que já
usavam a telefonia sobre IP em
suas conexões internas muito
antes do surgimento do fenô-
meno Skype, terão de encontrar
maneiras de sobreviver à massifi-
cação definitiva da tecnologia.

Algo semelhante aconteceu
com os links patrocinados, atual-
mente a principal fonte de fatu-
ramento de uma série de sites,
inclusive do mais importante de
todos na atualidade, o Google.
Enquanto muito se discute sobre
novos formatos de propaganda
na rede, com o uso de softwares
avançados para tornar os anún-
cios mais chamativos, quem faz
dinheiro grosso são os quase im-
perceptíveis links patrocinados
que acompanham as buscas e as
páginas de notícias dos portais.

É difícil achar um defeito no
sistema de links patrocinados: o
anunciante só aparece nas pági-
nas de quem está pesquisando
algum termo relacionado com
seu negócio, evitando a satura-
ção das aparições. Só há custo
para o anunciante, de alguns
centavos, quando o internauta
clica no link. Para o veículo não
há nada mais cômodo do que
exibir pequenos anúncios por
escrito, sem nenhum peso para
os servidores; e o usuário recebe
uma informação comercial no
momento certo e com transpa-
rência — ele sabe que aquele
link está lá, pois o dono do site
paga por isso.

Com tantas facilidades, não
é de espantar a febre provo-
cada pelos links patrocinados.
"Só nos Estados Unidos, são
2 mil agências especializadas
em administrar esse tipo de
anúncio", diz Claudia Worms,
diretora de vendas da Overture
do Brasil, uma empresa do Yahoo
especializada em gerenciar links
patrocinados em portais como
UOL, iG e Globo.com, além do
próprio Yahoo, que cresceu 40%
no Brasil em 2005 em termos
de receita, na comparação com
2004 (os dados nominais não fo-
ram divulgados). A empresa, que
iniciou suas operações no País
no final do ano passado, passou
poucos meses sem concorrência
de peso. Ficou praticamente so-
zinha no mercado até a abertura
do escritório do Google no Brasil,
oficializada em novembro, mas
em andamento há pelo menos
seis meses.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
Até Bill Gates sentiu o golpe.

Já ameaçado pelo avanço do
Google em várias frentes, o dono
da Microsoft disse, na semana
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passada, durante sua visita à
índia, que vai lançar um progra-
ma de distribuição dos lucros
advindos dos links patrocinados
nas páginas do portal MSN,
segundo o jornal San Francisco
Examiner. "Quando você usa um
mecanismo de busca, alguém
está fazendo muito dinheiro com
os anunciantes e precisa dividir
com você", afirmou o magnata,
que fica com todo o dinheiro que
a humanidade desembolsa para
pagar as licenças do Windows,
do Office e de vários outros
programas. Gates não explicou
como vai funcionar, na prática,
a distribuição de dinheiro.

Enquanto isso, o Google
fatura pesado. Os executivos
do portal não costumam dar
entrevistas, mas em um anúncio
de apresentação publicado nos
principais jornais brasileiros
o buscador deixa claro que se
estabeleceu no País para faturar
com os links patrocinados. Com
essa estratégia e uma boa dose
de agressividade nos lançamen-
tos, a empresa da Califórnia tem

suas ações cotadas em US$ 400
preço típico do auge pré-

estouro da bolha do mercado
pontocom.

Até os classificados, que
desde tempos imemoriais per-
tencem exclusivamente aos
jornais, estão ensaiando uma
tomada de posição mais firme
na rede. Nos Estados Unidos,
o Google gelou a espinha dos
executivos do setor ao lançar
o Google Base, ainda em fase
experimental. Funciona assim:
qualquer pessoa pode anunciar
qualquer coisa a qualquer mo-
mento. De graça. Os anúncios
pagos dos jornais, que já sofriam
com o sucesso dos sites de lei-
lões, têm mais esse desafio pela
frente. Também nos Estados
Unidos, um site de compra e
venda com fundo cinza e letras
azuis, o Craigslist.com, já é con-
siderado um pequeno fenômeno
de mercado, ainda restrito a
cinco praças.

Os jornais e os veículos
tradicionais — impressos e
eletrônicos — têm cada vez

mais concorrentes. Tudo virou
mídia: os blogs, os mecanis-
mos de busca, os programas
de comunicação instantânea
com o MSN, os sites de rela-
cionamento do tipo Orkut, o
celular e sua capacidade quase
inesgotável de adicionar novos
recursos a cada ano, os toca-
dores de mp3 como o iPod... É
só esperar alguns meses que a
lista aumenta. "O consumidor
está cada vez mais interativo",
diz Pedro Cabral, da Agência-
Click, especializada em fazer
propaganda na rede. "Nossos
clientes estão investindo mais
em internet e já compreendem
que as ações interativas pre-
cisam fazer parte do mix de
mídia", afirma o publicitário. O
faturamento da agência cres-
ceu 32% em 2005.

PODCASTERS
E haja habilidade dos mídias

para pensar em tantas alterna-
tivas, algumas delas recém-nas-
cidas. É o caso do podcasting,
ou a adaptação da linguagem
do rádio para a era dos toca-
dores de mp3 — o termo que
batiza a atividade é a junção de
iPod, o aparelhinho fenômeno

da Apple, com broadcasting
(transmissão, em inglês). No
mês passado, um grupo de 30
pessoas reuniu-se em São Paulo
para a Primeira Conferência
Brasileira de Podcast (Podcon).
Radialistas virtuais, publicitá-
rios curiosos em relação à nova
forma de distribuir conteúdo
pela rede e interessados em
geral na tecnologia passaram 11
horas debatendo o tema.

Do encontro, patrocinado
pela Kaiser, deve surgir uma as-
sociação de "podcasters". Nada
mal para algo que há um ano e
pouco nem sequer existia. Não
será espanto para ninguém se os
podcasters passarem em breve a
produzir conteúdo para televisão
da mesma maneira artesanal
como fazem e distribuem seus
programas de rádio. A telinha
— telinha mesmo, de 2 polega-
das — da versão mais recente do
iPod é a mais nova fronteira midi-
ática a ser desbravada, embora o
aparelhinho tenha pouquíssimos
adeptos no Brasil, se comparado
com os Estados Unidos, onde é
realmente popular.

O sucesso estrondoso — e
duradouro, se levarmos em
conta o tempo veloz que corre

na internet — dos blogs é a
prova mais eloqüente de que
essas mídias podem amadurecer
e ganhar um espaço conside-
rável. Hoje não há jornal sério
e de grande porte no mundo
— Brasil incluso — que não
possua blogs de jornalistas ou
colaboradores em suas versões
eletrônicas. O blog do jornalista
Ricardo Noblat, que nasceu no
iG e foi absorvido pelo portal
de O Estado de S. Paulo há
dois meses, ganhou até uma
versão impressa. Algumas de
suas notas vão para a edição
em papel-jornal de domingo.
Nos Estados Unidos, existem
pequenos conglomerados de
blogs. Agrupados, eles ganham
força para vender publicidade e
não depender dos portais que os
abrigam originalmente.

O que há de triste no cenário
da web brasileira, tão cheia de
potencial, é o seu perfil elitista.
Uma pesquisa do Comitê Gestor
da Internet no Brasil apontou
que 68% da população nacional
jamais navegou virtualmente
e que apenas 6,38% dos bra-
sileiros já compraram alguma
coisa pela rede — incluindo as
canecas do Rachid.

Skype estrutura escritório no País
A Skype, serviço para comu-

nicação via internet criado em
2003 e adquirido pelo eBay por
US$ 2,6 bilhões, dá os primeiros
passos para a instalação de sua
operação no Brasil. A empresa
pretende disponibilizar ainda
no primeiro semestre de 2006
seu candy pack (kit com CD de
instalação do software, cartão
pré-pago com 30 minutos de
crédito, fone de ouvido e micro-
fone) em 30 mil pontos-de-venda
em todo o País.

Segundo Carlos Pires, exe-
cutivo responsável pelas ati-
vidades da Skype na América
Latina, a iniciativa faz parte da
decisão estratégica da compa-
nhia de estar presente em seus
15 principais mercados. "O
Brasil é o quarto país em nú-
mero de usuários e a base que
mais cresce, com aumento de
30% no volume de chamadas
por mês", afirma. O serviço
possui uma base de 54 milhões
de usuários no total, dos quais

3,8 milhões são brasileiros.
A inauguração do escritório

de representação da Skype no
País deve ocorrer no primeiro
trimestre do próximo ano. A
unidade terá como objetivo bus-
car alianças estratégicas locais
e regionais para cumprir sua
agenda de ações que prevê a uni-
formidade de serviços nesses 15
mercados. Os próximos países
nos quais a empresa pretende
se estabelecer são México, Ve-
nezuela, Chile e Argentina.

Desde fevereiro, Pires man-
tém negociações com opera-
doras de telefonia e potenciais
parceiros para viabilizar o lança-
mento de serviços. Dentre eles
estão o Skypeln, que fornece
ao cliente um número de tele-
fone para que ele possa receber
chamadas, e o SkypeOut, que
permite fazer ligações para
qualquer aparelho, tanto móvel
quanto fixo, em qualquer lugar
do mundo.

Um aliado já confirmado é

o Mercado Livre, empresa de
comércio eletrônico e leilões
que tem o eBay entre os acio-*
nistas. Skype e portal estudam
a possibilidade de abertura de
um canal de vendas do candy
pack e da utilização dos serviços
do software para incrementar
as negociações online — es-
tratégia adotada pelo eBay nos
Estados Unidos —, mas nada
está definido.

Na lista de projetos também
estão a inserção do Skype como
aplicativo em computadores
populares, a criação de espaços
para comercialização de produ-
tos em redes de varejo e a rea-
lização de ações de degustação
do serviço por meio da instala-
ção de lounges em shoppings
e aeroportos. No entanto, Pires
não adianta nomes dos possíveis
parceiros. Outra iniciativa será a
veiculação de uma campanha de
mídia de massa com a chegada
dos candy packs aos PDVs.
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