
Internet: o poder da “compra de pijamas” 
 
Agregar a experiência de trabalhar na América Airlines com seu know-how como agente de 
viagens ajudaram Terry Jones a se tornar um revolucionário na forma de como comprar 
passagens aéreas. Para tanto, o palestrante seguiu uma premissa: dar ao cliente o que ele 
precisa de forma rápida e prática.   
  
 
“Os leitores de jornais impressos nos Estados Unidos têm, em média, 54 anos. Os jovens que 
estão nas universidades acompanham todas as notícias através de jornais on-line”. Com tal 
distinção entre públicos-alvos de épocas distintas, Terry Jones, fundador e CEO da Travelocity, 
iniciou sua apresentação no Fórum Mundial de Marketing e Vendas da HSM, evidenciando 
assim os avanços no mercado tecnológico. 
 
Segundo o palestrante, a tecnologia de ontem não é a mesma de hoje. Ou seja, o mercado 
está em mutação rápida e constante. Por isso, o profissional dessa área tem que estar 
consciente de que a internet deve ser usada para manter –e sempre atualizar– a sua 
estratégia de negócios. “Da noite para o dia, o mundo entrou em um momento de ‘download’ 
”, brincou o renomado empresário, referindo-se ao crescimento do público na internet. 
 
Organização é chave do negócio – Saber como, quando e onde atingir o cliente é a melhor 
forma de conseguir sucesso em uma empresa de compras on-line. Mas manter um negócio que 
tenha como base a organização é, de acordo com Jones, a verdadeira fórmula do sucesso. 
“Estrutura organizacional é o mais importante para criar um negócio, seja ele pequeno ou 
grande, e para fazê-lo atingir o sucesso”, explicou. 
 
Jones mostrou ao público que prestigiou sua palestra sites de diversas empresas de comércio 
eletrônico dos Estados Unidos que descobriram como organizar uma equipe. O mais 
importante, segundo ele, é que os integrantes desta equipe, saibam, por trás de uma tela de 
computador, entender e atingir o objetivo do consumidor. 
 
“Mais de 40% das compras de produtos eletrônicos nos Estados Unidos tiveram, como base, 
consultas online. Muitas vezes, aliás, o consumidor encontrou o produto on-line e foi à loja 
efetuar a compra em poucos instantes”, comentou.   
  
 
A troca de papéis entre vendedor e consumidor – Pensar como o cliente para, assim, resolver 
o problema dele com excelência. “O poder nas vendas está atualmente nas mãos do 
comprador, mudando a ordem que prevalecia antes do advento da internet. Pudera, agora o 
comprador tem a ferramenta ‘busca’, o conhecido ‘google’a seu favor”, exemplificou Jones. 
 
Para ele, com a inversão de papéis o consumidor precisa criar confiança na marca e, assim, 
tornar-se cliente assíduo da marca. “Seja melhor do que o mercado físico. Dê a seus clientes o 
que eles não conseguem em lojas de rua”, aconselhou. E para aqueles que já possuem uma 
marca famosa, Jones diz que “o ideal é aproveitar a confiança que o consumidor tem em sua 
loja física e trazê-lo também para o mundo virtual“. Se confiam em você ao vivo, confiarão on-
line”, garantiu. 
 
“Vivemos em um mundo impulsionado pela velocidade e conveniência. Por isso, crie uma 
cultura de inovação dentro, inclusive, de sua empresa. As pessoas buscam o seu produto, 
portanto, facilite o acesso delas até você”, acrescentou Jones utilizando, como exemplo, uma 
máquina que já existe nos Estados Unidos, onde o consumidor compra um refrigerante gelado 
e pode pagar enviando um SMS. 
 
Tal pai, tal filho – Em vários momentos, Jones citou os próprios filhos para ilustrar as 
mudanças de comportamento entre as gerações com o advento da internet. De acordo com o 
palestrante, um de seus filhos já entrou no mesmo mercado que o dele, Jones. E com o pé 
direito. 
 



O filho, que estaria cursando o último semestre de uma faculdade norte-americana (o curso 
não foi citado), criou um videogame on-line que, em poucos meses, já contava com mais de 
cinqüenta mil jogadores. Diante do sucesso, uma grande empresa propôs a compra do jogo. 
Jones disse que seu filho, diante do negócio promissor, perguntou se deveria vendê-lo. 
Enfático, o empresário respondeu: “Venda agora!“ 
 
“O jogo foi criado por 11 estudantes, cinco da Europa, cinco dos Estados Unidos e um do 
Canadá. Detalhe: nenhum deles se conhecia pessoalmente. Todos conversaram apenas via 
MSN e chat”, finalizou o pai, orgulhoso. 
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