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A Internet brasileira está numa sinuca de bico. Conforme dados do Ibope, o número de 
usuários residenciais cresceu 6,2 % do primeiro semestre deste ano - alcançando 7,9 milhões 
de internautas -, contra uma expansão de 23,2% no mesmo período de 2002. Isso indica que 
o espaço para crescimento entre usuários das classes A e B começa a se esgotar e, por isso, as 
empresas do setor devem voltar os olhos para a classe C, defende Amyris Fernandez, 
professora de marketing na Internet das Faculdades Ibmec, "A questão agora é que as 
empresas que atuam na Web precisam conquistar a maioria da população, que é formada 
pelas pessoas com poder aquisitivo menor. Mas para chegar a esse público é necessário 
abaixar o preço do computador", argumenta Amyris, mestre em comércio eletrônico pelo 
Rochester Institute of Technology, de Nova York.  
 
Além da necessidade da inclusão de novos consumidores, Amyris aponta como tendência a 
mudança na maneira de se fazer marketing na Internet, motivada também pelas alterações no 
comportamento do internauta, que busca praticidade e funcionalidade dos serviços. 
 
 
Meio & Mensagem — Os portais e provedores têm se mostrado ativos ultimamente, com 
lançamento de campanhas, serviços e pacotes comerciais e de assinatura. O que motiva essa 
movimentação do setor, levando-se em conta que vivemos um momento delicado na 
economia, com retração de investimentos nos negócios e queda no consumo?  
Amyris Fernandez — Precisamos observar a Internet da mesma maneira que um produto. Há 
sempre um período de introdução, quando o público começa a consumir - e foi o que 
aconteceu no setor. Tratava-se de um pessoal que já estava ligado à Internet, mas não pelo 
seu formato comercial. Eram os professores, militares, as pessoas próximas à informática. São 
pessoas que conheciam a Internet e, que quando ela se tornou comercial, foram as primeiras a 
migrar para lá. Com o passar do tempo, o que chamamos de adotantes imediatos estavam lá e 
começaram a espalhar a palavra, já que eles são formadores de opinião, e esse momento 
durou até bem pouco tempo atrás. A questão agora é que a Internet - e as empresas que nela 
atuam - precisa conquistar a maioria da população, que é formada por pessoas com poder 
aquisitivo menor. Assim, a Web deixaria de ser a "Suíça". Pois lembre que, quando surgiram os 
primeiros levantamentos do Ibope, as pessoas falavam "isso aqui é a Suíça!", porque a maioria 
dos usuários tinha curso superior etc. Só que para conseguir escala e, portanto, pagar as suas 
contas, é preciso atingir todo o mundo. O aparelho de televisão, por exemplo, era muito caro 
quando foi lançado. Uma porcentagem ínfima da população podia ter um. Hoje, até dentro das 
favelas há uma pessoa com duas televisões. Quer dizer, atingiu o seu nível máximo de 
penetração, 98% , da população. Só que no Brasil há 14% da população com computador com 
acesso à rede. Isso faz urna diferença enorme, porque há uma coisa que não vai acontecer tão 
cedo, por questões econômicas e regionais: a queda do preço do computador pessoal. 
 
M&M— Por quê? 
Amyris — Porque somos país periférico. Os fabricantes 
 
nos usam para pagar as suas contas. Toda a tecnologia que chega ao Brasil está em 
obsolescência lá fora. E eles não podem abaixar o preço a tal ponto que suas contas   não 
sejam pagas. Normalmente, a tecnologia contém elementos que são pagos em períodos muito 
longos. 
 
O retorno sobre investimento também ocorre num período muito longo. E hoje há um ciclo de 
obsolescência de dois anos, um ano. A cada três anos surge um "pentium" novo. Então, como 
é que se faz para pagar as contas do desenvolvimento e da comercialização de uma nova 
tecnologia? Repassando o material obsoleto aos países periféricos. O resultado é que ele vem 
para cá mais barato. Mas é caro perto do nosso poder de consumo. Dessa maneira, 
continuamos atingindo só a classe média. Hoje há uma tendência de se buscar formas de 
alcançar a classe C. Essa, sim, é a nova classe vigente do País. Tanto que uma das coisas que 
acontecem atualmente na publicidade é, por exemplo empresas como Casas Bahia anunciarem 



loucamente. Ou então o Ponto Frio usando a Ana Maria Braga como garota-progaganda, ou o 
banco PanAmericano com o Netinho. Quem ocupava a mídia antes? Eram outras categorias de 
produto. Eram empresas de perfumes, viagens, carros. De repente, começou-se a falar do dia-
a-dia das pessoas, da troca de imóvel, da família. Mas para chegar à classe C é necessário 
abaixar o preço do PC. 
 
M&M — Embora haja esse problema sobre a importação de tecnologia, a senhora identifica 
outras maneiras de se diminuir o preço do computador? Programas governamentais em 
parceria com a iniciativa privada seriam uma boa alternativa? Amyris — Há vontade de todas 
as partes, tanto da indústria como do governo, das organizações não-governamentais. Mas se 
não cair o valor dos impostos, as peças não chegarão aqui a um preço razoável. 
 
M&M — A senhora se refere aos impostos sobre importação? 
Amyris — Sobre a importação e sobre a comercialização. É o que encarece todos os produtos. 
É a sobretaxa que, acumulada, faz o produto chegar às suas mãos custando muitas vezes 
mais. 
 
M&M — A senhora falou sobre alcançar a classe C. Mas é comum ouvir de algumas empresas 
de Internet o seguinte raciocínio: como a base internautas não aumenta mais na mesma 
proporção que antes, a saída é fazer os atuais usuários gastarem mais. Essa é a aposta do 
Globo.com, por exemplo, ao direcionar os negócios para a banda larga. O que a senhora pensa 
desse tipo de estratégia?  
Amyris — O raciocínio é correto desde que se espere uns dez anos. Quer dizer, nesses 
próximos dez anos, caso se consiga mudar o rumo das coisas, a concentração de renda só 
tende a aumentar. Mas devemos fazer a inclusão digital. É nosso dever como cidadãos fazer o 
máximo possível para isso. 
 
M&M — Um dos exemplos de ações na área são os telecentros da prefeitura de São Paulo, que 
permitem à população o acesso à Internet. Esse programa conta com a apoio de empresas 
privadas, como a Telefônica. O casamento entre o Estado e a iniciativa privada é o melhor 
caminho para a inclusão digital?  
Amyris — Os telecentros deram muito certo também no Peru. Lá fizeram um trabalho voltado 
para a população porque não tiveram o mesmo tipo de privatização que o Brasil. Aliás, lá o 
programa continua sendo governamental.Com os telecentros, as pessoas, mesmo sem telefone 
em casa, têm acesso à Internet. Uma outra grande questão relacionada à inclusão digital é o 
medo que pessoas de determinadas faixas etárias têm da tecnologia. Parte desse público 
consumidor pode ter um alto poder aquisitivo. 
 
M&M — Como vencer a barreira que afasta esse público da Internet? 
Amyris — Acho que os filhos têm feito um grande papel quanto a isso, e os telecentros podem 
ser um ponto de aproximação. Nos telecentros, se houver gente jovem e bem treinada, é 
possível obter bons resultados. 
 
M&M — Além do entrave cultural e do alto preço do computador, a senhora enxerga algum 
outro obstáculo ao crescimento da Internet?  
Amyris —Temos um problema muito sério com infra-estrutura, que está muito concentrada 
nas grandes capitais. A nossa rede móvel está em expansão. Mas a rede fixa, que é a da 
Internet, contém muitas falhas. A maior parte da população ainda usa a rede fixa e não o 
cabo. Portanto, temos também os excluídos do cabo. 
 
M&M — Quando a Internet se firmou como uma mídia no Brasil, falou-se muito que o conteúdo 
seria a galinha dos ovos de ouro nesse novo negócio. O curioso é que a mídia brasileira, que 
tem no conteúdo o seu suporte, passa por uma de suas piores crises. 
Partindo desse ponto, qual a importância do conteúdo para os negócios da Internet hoje? 
Amyris —Vivemos um momento bastante peculiar em relação à informação. Há toda uma 
geração formada pelas "janelas". Ou seja, temos a janela de informação do outdoor, da 
revista, da TV. E agora há a janela da imagem dentro do celular. Qual é o movimento 
seguinte? As pessoas querem saber de tudo o que acontece, mas na superficialidade. Poucas 
vão a fundo no assunto. Mas há um paradoxo. Muitos se espantam e questionam: "Qual o 



futuro dessas crianças que são criadas na frente desse formato? Elas vão ficar superficiais, elas 
não vão saber português direito etc". Eu diria o seguinte: há uma tendência de preservarmos 
os nossos valores para justificar nossa existência. Mas precisamos estar abertos ao novo. A 
substituição de coisas se acelerou e o conteúdo vai mudar, sim. O conteúdo terá de ser rápido, 
deverá estar num formato mais visual. Somos uma geração voltada para o visual e sofremos 
outros estímulos, como as imagens em movimento. O texto tem de ser rápido para dar a 
informação e, eventualmente, eu me aprofundo. Isso é ruim? Não. Pode ser que apareça gente 
como os irmãos Wachowski, que fizeram o filme Matrix. Eles foram criados num ambiente 
desse tipo. Será que eles são tão ruins assim? Eu diria que não. Eles são pessoas bastante 
cultas, percebe-se que foram buscar informação profunda em diversas culturas, religiões e 
criaram uma mitologia própria. Temos de aceitar o novo. Será que no futuro a língua 
portuguesa não vai ser o que nós queremos? Sem dúvida. A língua muda. É ótimo que mude. 
Vamos gostar de ter que escrever sem acento e tudo no minúsculo? Talvez os velhinhos não 
gostem. Os nossos jovens já escrevem sem vogal. 
 
M&M — A tendência é o avanço do conteúdo pago na Internet? 
Amyris —Há uma grande parte da população procurando notícias com maior profundidade. À 
medida que as pessoas envelhecem e se inserem no mercado de trabalho, buscam informação 
de acordo com suas áreas de interesse. Esse conteúdo será pago. Mas é preciso dizer que os 
alunos estão mudando. Eles não querem mais blablablá de professores na sala de aula. Eles 
querem participar. A cabeça deles abre um monte de "janelas" o tempo todo. 
 
M&M — Ou seja, prender a atenção desse internauta é um desafio e tanto? 
Amyris — Acho que sim. Deve-se segurar a sua atenção, descobrir quais são os seus assuntos 
de grande interesse e em que é preciso se aprofundar. A Internet é hoje uma coisa um pouco 
chata. Conforme os internautas amadurecerem, os formatos de publicidade terão de mudar. 
Porque essa coisa de abrir a janelinha, o pop-up em cima de onde você digita a URL, não é 
bom. Porque na rede o internauta quer ter o controle. Não quer que apareça o plim plim da 
televisão. Se fizer isso, ele tira o site da lista de favoritos. Ou então coloca um software para 
bloquear as tais janelinhas. As pessoas querem ser respeitadas pela publicidade. Sabemos que 
somos assediados para comprar. Mas é necessário saber qual é o limite do bolso e quando o 
anunciante está enchendo a paciência. 
 
M&M—Como chegar ao internauta sem aborrecê-lo?  
Amyris—A questão é como combinar as ferramentas. Deve-se criar uma estratégia de 
comunicação alavancada etapa por etapa. Percebo que a maior parte das empresas ainda faz 
ações de comunicação pontuais, sem um plano com continuidade para que, lá no fim, ela 
consiga dizer: conheço tudo sobre essas criaturas e vou tirar o melhor proveito dessa 
informação. Mas o que prevalece hoje é a promoção, é a liquidação. Tudo bem, estamos num 
momento de queima de estoques. É só ir a qualquer shopping para descobrir que as pessoas 
estão atrás das boas ofertas. Mas o x da questão é a falta de continuidade nas ações. 
 
M&M—A senhora também tem alguns estudos sobre o uso da Internet. Comente um pouco 
sobre isso.  
Amyris — No ano que vem devo ter alguns artigos publicados sobre habilidades, discutindo a 
interação entre o homem e a máquina, o que tem a ver com a junção entre a área de 
comunicação, psicologia cognitiva e desenvolvimento de softwares. 
 
M&M — E a que conclusões a senhora já chegou?  
Amyris — Passamos por uma fase de criação de empresas com planos de negócios bastante 
fracos. Eram planos muito sonhadores e com execução de interfaces gráficas que chamo de 
"umbigocêntricas". O que é isso? Significa que a empresa aponta o dedo para fora e diz assim: 
vou fazer um site para o meu cliente. Quando o dedo chega na extensão do braço, volta para o 
umbigo dela. Isso acontece porque a companhia passa a olhar o cliente por meio dos olhos 
dela, sem perguntar para o consumidor o que ele quer e precisa para poder executar as suas 
tarefas dentro da interface. O consumidor mudou. Antes você tinha um usuário que era mais 
lúdico. 
 



M&M — E como é o internauta hoje? Amyris — Ele é muito mais funcional, prático, objetivo e 
extremamente voltado para tarefas. M&M—Qual o impacto dessa mudança no marketing da 
Internet? 
Amyris — Há outros públicos entrando. Por isso a empresa precisa conhecer quem são os seus 
públicos  para fazer os testes, obter os resultados e analisar. É necessário criar formas de 
navegação que sejam adequadas para públicos que possivelmente sejam dís-pares, como sol e 
lua. 
 
M&M — A senhora acredita que estejamos numa época em que prevalecerá o aspecto funcional 
das ações ligadas à Internet, seja no marketing, na organização ou no conteúdo?  
Amyris — Acredito que sim. Não se sabia que a interface mudava a forma como as pessoas 
absorviam conhecimento na Internet. Achava-se que elas eram o mesmo consumidor 
tradicional ou que o consumidor se comportava da mesma forma na frente da interface gráfica 
da Internet. 
 
Fonte: Meio & Mensagem, ano 25, n. 1068, p. 6-8, 28 jul. 2003. 
 


