
Vendendo com sucesso pela Internet  
 
Considerado um dos maiores especialistas do mundo em marketing para a Internet na atualidade, 
Jim Sterne, autor dos best sellers "Customer Service on the Internet" e "World Wide Web 
Marketing", afirma, em entrevista exclusiva à Intermanagers, que "é duro ser um consumidor 
eletrônico". Para ele, chega a ser ofensivo o fato de as empresas que se comprometem a praticar 
o e-commerce demorarem tanto para aprender a lidar com seus clientes da maneira que a Web 
permite e exige. "Eu não quero ver o logotipo da empresa brilhando e girando sobre uma foto do 
executivo-chefe para decidir se faço ou não negócios com eles."  
 
Sterne garante que o consumidor quer agilidade e segurança nas transações. Nada mais. E isso 
depende apenas das empresas. Elas é que devem ter a preocupação de manterem-se atualizadas 
e totalmente integradas às mudanças repentinas do mundo virtual. Os clientes hoje estão cada 
vez mais exigentes e impacientes. Isso é crucial para um negócio virtual ir à bancarrota.  
 
O especialista, fundador de uma das consultorias de marketing para a Internet de maior prestígio 
nos Estados Unidos, a Targeting Marketing of Santa Barbara (www.targeting.com), estará no 
Brasil no próximo mês de outubro, no seminário "Estratégias Vencedoras de Marketing e Serviço 
ao Cliente na Internet". Leia a seguir suas idéias sobre como deve ser realmente uma estratégia 
bem-sucedida de vendas pela Internet e os usos e benefícios do e-mail.  
 
O senhor poderia nos contar um pouco sobre o seu trabalho hoje?  
 
Ofereço marketing de alto nível via Internet e consultoria de estratégia sobre atendimento ao 
consumidor. Isso significa que trabalho com grandes empresas para ajudá-las a identificar como 
se comunicar com seus clientes e potenciais clientes, on-line. Publicidade, marketing, vendas e 
atendimento ao cliente são pontos de toque nos quais a empresa e o cliente interagem. Ajudo as 
empresas a entender o que elas "poderiam" fazer na Web e, depois, ajudo-as a priorizar as coisas 
mais fáceis de implementar, de maior demanda entre os clientes, e aquelas que lhes darão maior 
vantagem competitiva.  
 
Uma empresa pode ser ágil e bem-sucedida hoje sem praticar o e-commerce?  
 
Certamente. Mas a questão é que temos todo esse novo conjunto de ferramentas que tornam tão 
mais fácil ser ágil e ter sucesso - por que não usá-las?  
 
Se uma empresa não possui uma estratégia de e-commerce, que novo conjunto de ferramentas 
usar para estimular as vendas on-line?  
 
E-mail! Faça com que todos comecem a usar o e-mail o mais cedo possível. É tão eficiente que 
você verá sua produtividade disparar assim que superar a curva do aprendizado inicial. Depois, 
ter um site na Web como brochura eletrônica pode ser muito benéfico. Depois disso, é hora de 
começar a automatizar as coisas. Dê um passo de cada vez.  
 
Qual é a chave para um site vitorioso na Web?  
 
Facilite o uso ao máximo. Projete-o com os usuários em mente. Fale mais sobre os usuários do 
que sobre você no site.  
 
Como avaliar se uma estratégia de marketing teve sucesso na Web?  
 
Em maio, publiquei um estudo sobre esse assunto, com a Net Genesis. Os usuários da 
Administração Virtual podem obtê-lo em http://www.netgen.com/emetrics. Está em inglês.  
 



Muitas empresas têm regras severas quanto ao uso de e-mail. Usualmente, os funcionários têm 
maus hábitos, como enviar e receber conteúdo inadequado. Como treiná-los a evitar esse tipo de 
vício?  
 
O treinamento é muito importante. Mas o mesmo vale para permitir que as pessoas se divirtam 
com o e-mail enquanto estiverem aprendendo. Depois, é preciso usar as mesmas regras que se 
emprega quanto ao uso do telefone e da copiadora.  
 
O fato é que a comunicação via e-mail é muito eficiente. Motivar seus funcionários a usar o tempo 
e os recursos da empresa de forma sábia é um problema de administração, e não de tecnologia.  
 
Como lidar com o excesso de mensagens de e-mail mandadas pelos clientes?  
 
Responda-as!  
 
Se você recebe apenas 100 por dia, é possível respondê-las pessoalmente. Se receber 500, 
destaque duas pessoas para cuidar disso. Se receber cinco mil ao dia, precisará investir em 
ferramentas de automação, como eGain.com ou Kana.com.  
 
Como e por que as relações com os clientes mudaram depois do advento da Internet?  
 
As relações com os consumidores se aceleraram. As pessoas querem acesso instantâneo à 
informação sobre produtos, pedidos e diretrizes. Esperam respostas instantâneas aos seus 
problemas, porque supõem que todos em sua empresa estejam conectados e disponíveis.  
 
O senhor pode nos dar um exemplo de empresa com programa de marketing na Web 
excepcional? Por que ela é um bom exemplo?  
 
Há tantas empresas que se saíram muito bem na Web... A Dell permite que você configure seu 
computador, que o encomende e acompanhe seu pedido on-line. A Cisco oferece diagnósticos on-
line à distância. A Amazon sabe que livros você poderia gostar de ler. Existe uma empresa que 
trabalhe bem em todas as áreas? Não. Há departamentos e seções que se destacam? Sim, e 
muitos.  
 
Como uma empresa pode desenvolver um bom plano de publicidade para a Web? O senhor 
acredita que os banners ainda são um método eficiente?  
 
Os banners são bons naquilo que podem fazer, ou seja, estabelecer marcas e atrair respostas 
diretas. No começo, as pessoas exageravam quanto a eles. Agora estão encontrando seu nicho 
nos planos de marketing das empresas. Qual é a abordagem apropriada para um plano 
publicitário? Testes. É preciso continuar tentando - e medindo - abordagens diferentes o tempo 
todo, e dar a maior verba para aquelas que funcionam melhor.  
 
Quais são os sete pecados de um mau plano de marketing?  
 
Minha resposta para essa pergunta você também pode encontrar em um artigo que escrevi para a 
revista "Customer Service Management". Consiste no seguinte:  
 
1. Home Page horrenda  
 
Por que sua home page demora mais de um minuto para ser carregada? O século XX acabou, OK? 
Seu logotipo brilhando e girando sobre um foto do executivo-chefe e da sede da empresa não são 
o que eu quero ver para decidir se faço ou não negócios com você. O artista gráfico que o 
convenceu a ter uma página que funciona como "a capa eletrônica de uma brochura" passou 



tempo demais cheirando canetas hidrocor na escola de arte, e pouco tempo on-line tentando 
comprar coisas.  
 
2. Navegação torturante  
 
Por que o seu site na Web está organizado de acordo com o seu arcaico e incompreensível 
organograma interno? Nem você entende suas divisões, unidades de negócios, departamentos, 
linhas de produtos e subsidiárias em ordem, e por que eu o faria?  
 
Por que os botões são diferentes em cada seção? Você não descobriu que os clientes 
simplesmente não querem saber de suas disputas territoriais internas? Um cliente precisa de uma 
aparência e estilo comuns em todo o seu site corporativo, independentemente do fato de que é 
necessário satisfazer um Webmaster regional, que é o único capaz de fazer com que seu site 
continue funcionando.  
 
3. Exagero tecnológico  
 
Espero com calma enquanto o DNS procura pelo seu endereço na Web. Espero até o seu servidor 
responder à campainha de sua home page, espero que as molduras apareçam, e aí posso 
começar. E aí espero pelos plug-ins para poder ver seu logotipo girando. Espero pelo arquivo de 
som para ouvir os cumprimentos do executivo-chefe (ele não entende a Internet e pensa que se 
trata de uma espécie de rádio).  
 
Espero enquanto uma animação em 3-D do seu edifício surge na minha tela. E aí compreendo que 
algumas coisas não deveriam ser vistas nem ouvidas. Por fim, aparece um cardápio, e posiciono o 
cursor para clicar, mas antes surge um applet Java. "Iniciando Java" não será rápido. E depois 
uma animação em Flash quer me levar para uma visita. Não importa que eu já tenha ido ao site 
27 vezes - sou convidado a visitá-lo. Depois que você termina de usar todas as suas ferramentas 
tecnológicas, eu estou furioso. Um simples cardápio em formato texto teria me satisfeito. Um 
índice para me ajudar a escolher seria o bastante. Mas não, havia tantos penduricalhos cantando 
e dançando, tentando me impressionar, que eu jamais tive a chance de prestar atenção no site. 
Sua destreza técnica queria atrair meu dinheiro. Mas tudo que ela conseguiu foi fazer meu 
browser travar.  
 
Se você quer minha atenção, não me cause problemas. Lembre-se de que o Yahoo! é o número 
um com a mais simples das home pages.  
 
4. A Muralha da China  
 
Você visitou a www.compusa.com recentemente? Lá na home page deles há links para a 
Cozone.com (o lugar onde achar ajuda sobre computadores e tecnologia e comprar o que é certo 
para você), a CompUSAPC.com (aprenda como construir seu computador com a nossa nova 
família de máquinas), a CompUSAStores.com, com endereços de lojas, promoções e informações 
sobre empresas, e a CompUSAAuctions.com (leilão de computadores pelo preço que você 
escolher). E na home page da compusa.com uma mensagem informa que "esses sites na Web são 
operados por empresas independentes, cada uma das quais responsável por seus produtos, 
vendas, devoluções e atendimento ao cliente".  
 
Tradução: "Saudações, gentil cliente, por favor entre em nossa loja. Mas, independentemente do 
que fizer, "não" tente levar um computador adquirido na Cozone.com a uma loja da CompUSA. 
"Não" tente obter atendimento ao consumidor para uma máquina da CompUSAPC na Cozone.com. 
E, acima de tudo, não tente comprar "nada" na CompUSAStores.com. Entendeu, seu chato e inútil 
cliente? Quem você acha que somos? A Nordstroms?"  
 
 



5. Morte por processo  
 
Comprar um livro na Amazon.com é mais ou menos como sexo. A primeira vez é complicada, 
tediosa, às vezes dolorida, muitas vezes desagradável e nada daquilo que as pessoas nos dizem 
que deveria ser. A segunda vez é um pouquinho melhor. E depois disso as coisas parecem 
melhorar.  
 
Na primeira vez com a Amazon.com, você precisa mostrar tudo. Verificar o carrinho de compras 
para ver se o pedido está correto, verificar se o seu browser é compatível com o servidor seguro 
da loja, fornecer seu endereço de e-mail, criar uma senha, selecionar um método de pagamento, 
ignorar a seção de pacote de presentes, inserir endereços de entrega e cobrança, verificar a 
ordem de novo, dar-lhes o nome, número e data de vencimento de seu cartão de crédito, escolher 
a forma de entrega, identificar o número de entregas desejadas e, por fim, fazer o pedido. E tudo 
isso para gastar US$ 23,96 em um livro.  
 
Da segunda vez, a Amazon o trata com um pouco mais de respeito. Dão a opção de compra com 
um clique, que permite que você execute todo o processo acima com um clique. As compras 
eletrônicas até que são legais, afinal.  
 
E mais legais ficam tanto mais você compra. A Amazon começa a seduzi-lo com recomendações. 
Eles sabem que livros você comprou no passado. Sabem o que você gosta, e facilitam para você a 
localização daquilo que mais pode lhe interessar. Essa é uma relação de aprendizado.  
 
6. Ignorar o e-mail  
 
Ignorar as mensagens recebidas e enviar e-mails não solicitados são problemas sérios. Eu poderia 
falar horas sobre isso. Mas não vou. Fico em choque quando descubro que tantas empresas ainda 
não sacaram esse problema. Não consigo entender.  
 
7. Trate a todos igualmente  
 
Não somos um mercado. Não somos segmentos de mercado. Somos indivíduos. A idéia toda de 
serviços personalizados ao consumidor é que vocês se lembrem de mim transação após 
transação. Não me forcem a preencher "de novo" o formulário onde eu conto quem eu sou e onde 
moro.  
 
Não, não é fácil. Não, não é barato. Não, não existem montanhas de estudos na "Harvard 
Business Review" documentando exatamente como obter retorno apropriado sobre o 
investimento.  
 
Mas se eu tiver de explicar uma vez mais o barulho que meu novo liquidificador faz na posição 
"forte" para mais um funcionário não-treinado, de tempo parcial e sobrecarregado no 
departamento de serviço ao consumidor, eu vou pichar o escritório da empresa com o Manifesto 
Cluetrain (www.cluetrain.com) até que eles entendam!  
 
É duro ser um consumidor eletrônico.  
 
Tenha dó.  
 
Marco Pace - Intermanagers  
 
Disponível em http://administracao.virtual.vilabol.uol.com.br/artigos/art25.html - 
acesso em 01/04/2003 


