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A globalização e a economia aparentemente estável (se chegamos a viver, há mais de 10 
anos, com uma inflação de 2.490% ao ano, hoje podemos dizer que temos uma economia 
aparentemente estável) mudaram muito o consumidor brasileiro. Ele valoriza mais o seu 
dinheiro e aprendeu que seu dinheiro também é valorizado pelos anunciantes. Está mais 
exigente e sabe que seu poder frente às marcas aumentou. 
 
Mas, nos últimos anos, impulsionados por seu gosto por tecnologia, outro fenômeno 
interessante atingiu os brasileiros: a fragmentação da audiência. Fragmentação é a palavra da 
moda e um dos maiores pesadelos do marqueteiro preguiçoso. Com a fragmentação da 
audiência, ficou mais difícil impactar o consumidor. Revistas e jornais concorrem com sites e 
blogs especializados; a TV com os gravadores de vídeo digitais, com vídeo sob demanda, com 
a pirataria da internet, jogos, DVDs e até com o celular. O rádio concorre com o rádio via 
satélite, áudio books, iPods e o podcasting. 
 
Enquanto a TV por assinatura não ganha força no Brasil, a internet continua sendo um dos 
principais responsáveis por esta mudança. No mercado nacional, são 22,3 milhões de 
internautas (*1), um número pequeno para trabalhar campanhas destinadas às classes mais 
baixas, mas com 80% de penetração nas classes AB. Para se ter uma idéia do que isso 
significa para alguns produtos, segundo o Ibope – o instituto de pesquisa mais famoso do 
Brasil –, entre os latino-americanos que compraram automóveis no ano passado, 49% fazem 
uso freqüente da internet. 
 
O brasileiro já provou que gosta e absorve bem novas tecnologias, os internautas passam em 
média quase 19 horas navegando, mais do que em qualquer outro país do mundo. Em 2004, 
95% dos contribuintes entregaram imposto de renda pela internet. Metade dos usuários 
residenciais tem banda larga (*2). Entre os internautas que efetuaram compras online, o 
número cresce para 75% (*3). O Orkut, a comunidade virtual do Google, é outro bom 
exemplo: dos seus cerca de 6 milhões de usuários, 71,55% (mais de 4 milhões) são brasileiros 
(*4). 
 
Através da internet, o consumidor tem mais acesso a informação e por isso consegue 
conhecer, questionar, comparar e divulgar sua opinião sobre produtos, serviços, marcas e 
empresas. O consumidor ganha mais poder, exige uma mudança na proposta de valor das 
empresas e conseqüentemente nos seus esforços de marketing. Como a competição no 
mercado é cada vez maior, dificulta a manutenção das margens de lucro. Ao exigir a mudança, 
o consumidor se torna um agente e não mais apenas um "target". 
 
Gostando ou não, as empresas que atuam no Brasil precisam conviver com esta realidade, 
assim como outros países já aprenderam. Através da internet, o consumidor é capaz de 
interagir de forma rápida, barata e assíncrona com outros consumidores e com as marcas. O 
consumidor passa de passivo a ativo. Passa a tomar a iniciativa no relacionamento e ter voz 
ativa. Ele fala mais e é mais ouvido. 
 
A máxima que diz que um consumidor insatisfeito reclama para 11 pessoas deixou de ser 
verdadeira. Maritônio Barreto de Almeida, professor universitário em Mato Grosso do Sul, uma 
cidade conhecida por seus jacarés, cobras gigantes e capivaras, se sentiu lesado pela Fiat. 
Vestiu-se de palhaço e produziu o site chamado "Fui iludido, agora é tarde", contando sua 
história. A montadora tentou tirar o site do ar algumas vezes, mas o resultado não foi o 
esperado. Maritônio virou case em palestras e congressos, seu site foi visitado mais de 463 mil 
vezes (*5) e noticiado em inúmeros outros sites, jornais e revistas. Foi entrevistado pela 
televisão e conseguiu visibilidade em veículos de peso com alta tiragem e alcance como jornal 
O Globo (tiragem estimada de 300 mil exemplares), revista IstoÉ Dinheiro (tiragem estimada 
de 96 mil exemplares) e o MSTV, jornal televisivo local da afiliada da TV Globo, o maior grupo 
de mídia do Brasil (*6). 
 
Alguns anos atrás, a internet causou bagunça na cadeia de valor. Qualquer um pode vender 
para o consumidor, o próprio consumidor pode vender para o consumidor. Agora estamos 
presenciando o mesmo com o conteúdo. A minha fonte de notícias políticas agora é um blog.  



O responsável por este blog não entende nada de tecnologia, mas isso não o impediu de se 
tornar uma referência nacional a um custo muito baixo de investimento. O jornalista, antes 
tido como alguém sem importância pelo governo, agora tem mais de 1,7 milhão de acessos 
únicos mensais e recebe ligações até do porta-voz do presidente da República para conversar 
sobre os textos publicados no blog. 
 
Agora funciona assim, qualquer um pode conseguir uma audiência razoável. Mas não podemos 
creditar isso ao fenômeno dos blogs. Depois que a internet deixou de ser notícia passou a ser 
comum escutarmos falar de fenômenos e febres como chat, mensagens instantâneas, Napster, 
Kazaa, podcast, Orkut e blogs. As pessoas apenas ainda não atentaram para o fato de que o 
fenômeno, na verdade, continua sendo a própria internet. A tecnologia oferece ferramentas, 
cria possibilidades. A ameaça agora para a TV, cinema ou gravadoras não é apenas da 
pirataria, mas uma alternativa de bom conteúdo sendo gerado aos montes diariamente por 
centenas de milhares de pessoas. O consumidor virou mídia. 
 
E agora é a massa que está criando o conteúdo – não é o fenômeno dos blogs em si que 
importa, mas sim o fato de estarem aparecendo ferramentas que facilitem para consumidores 
gerarem seu próprio conteúdo. São sites gratuitos, blogs, podcasting e qualquer outra 
ferramenta de baixo custo e baixa curva de aprendizado.  
 
Entre as vantagens dos blogs frente às mídias tradicionais estão a velocidade da notícia e 
relevância por serem especializados. Por serem pessoais, eles trazem uma perspectiva mais 
pessoal sobre o assunto, o que é visto por muitos como vantagem. A última grande vantagem 
da mídia tradicional para o consumidor era a confiança. Mas ter confiança na mídia tradicional 
está cada vez mais difícil. No Brasil, pelo menos 130 deputados e senadores são sócios de 
empresas de comunicação e 24% das 250 concessões de TV comercial são controladas por 
políticos (*7). 
 
Nos EUA, revistas, jornais e programas como 60 Minutes, Newsweek, Washington Post tiveram 
grandes escândalos maculando sua imagem. Sem contar Jayson Blair, o repórter do New York 
Times que ficou famoso ao ser desmascarado em sua mania de inventar matérias e fontes. A 
competição pela velocidade na época onde a informação anda em tempo real aliada à crise do 
meio que perde audiência – e com isso sua verba de publicidade – produziu um enxame de 
pseudo-jornalistas que não checam a procedência de informações e mal sabem replicar press 
releases ou notícias prontas de concorrentes. Os bons jornalistas se contam nos dedos e, 
enquanto isso, a mídia tradicional perde mais credibilidade; a mídia informal, baseada em 
pessoas com certa credibilidade, cresce. Instituições perdem força; indivíduos ganham força. 
 
Essa tendência não apenas ajuda a direcionar o investimento em marketing das empresas, 
mas também como elas devem se comportar frente aos seus consumidores. Transparência, 
respeito à privacidade e aos direitos do consumidor deixam de ser diferencial, passam a ser 
obrigação. O que antes era uma questão de ética e moral, agora passa a ser sobrevivência.  
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