
Confiança digital e o novo e-consumidor 
Índio Brasileiro 
 
Começamos 2008 com alguns fatos marcantes no ambiente digital no Brasil. Os dados a seguir 
revelam uma nova realidade:  
 
1) 2007 foi o ano em que a venda de PCs atingiu taxas recordes, com cerca de 10,1 milhões 
de unidades comercializadas no mercado nacional, sendo 80% com preço de cerca de R$ 1,5 
mil.  
 
2) O número de PCs domésticos vendidos superou o de PCs corporativos e o número de 
brasileiros que acessam a internet de casa ultrapassou a casa dos 30 milhões.  
 
3) Seguimos como o País com o maior tempo de navegação residencial e de acordo com a e-
bit Informação pelo menos 45% das compras na rede já são realizadas por consumidores com 
renda familiar de até R$ 3 mil, índice que era de 38% em 2001.  
 
4) Os computadores já estão em 24% dos lares brasileiros, reflexo da Medida Provisória (MP) 
do Bem, que eliminou o PIS e o Cofins da maior parte dos PCs, e da queda dos juros e do 
câmbio mais favorável, levando a classe C a comprar os micros por meio do crediário.  
 
Certamente 2007 será lembrado como o ano em que o consumidor ingressou definitivamente 
na era do comércio eletrônico. Se até agora as compras pela rede estavam restritas aos 
consumidores com maior poder aquisitivo que tinham acesso aos PCs, no ano passado 
passamos a ter um grande novo universo de e-compradores, o que nos leva ao desafio de 
descobrir como iremos conquistar e fidelizar esta nova massa ávida por desfrutar das 
vantagens e do conforto de fazer suas compras pela rede.  
 
Para quem ainda resiste a inaugurar seu PDV no shopping digital é bom lembrar, em primeiro 
lugar, que a história sempre se repete. Na era medieval o mercantilismo foi sustentado pelos 
castelos, que eram poucos e competiam entre si.  
 
Os burgueses usavam da segurança das fortalezas proporcionadas pelos castelos ao seu redor 
para atrair clientes e promover seus negócios. Agora, como burgueses digitais, os 
estabelecimentos varejistas on-line precisam identificar quais são suas armas no território de 
bits e bytes para traçar uma estratégia de guerra comercial vencedora.  
 
Quem é este novo consumidor? Como consigo alcançá-lo? Ele é diferente do que antes fazia 
compras no balcão da minha loja? Bem, o consumidor continua sendo o mesmo na medida em 
que recorre ao mesmo suado salário para adquirir seus bens. Mas se antes batia pernas atrás 
dos melhores preços, agora tem ao seu alcance um universo de milhares de lojistas e a 
possibilidade de comparar ofertas com alguns poucos cliques no mouse.  
 
Os castelos digitais são, por assim dizer, os grandes portais, os buscadores e as chamadas 
redes sociais, que concentram a maior parte do tráfego na rede.  
 
É a partir destes portões virtuais que o consumidor tende a iniciar sua decisão de compra, mas 
não pense que ficará sempre restrito a comprar nos varejistas tradicionais do mundo real. 
Justamente por ter a facilidade de passear pelas lojas on-line sem precisar levantar da cadeira, 
este novo consumidor chega para criar um novo cenário de oportunidades para o pequeno e 
médio lojistas, que agora não precisa mais montar sua loja em centros comerciais periféricos 
longe das vitrines mais visíveis dos shopping centers.  
 
Encontrar este e-consumidor exige traçar um planejamento de varejo que vai além dos 
mandamentos do marketing pré-internet. Antes de mais nada, é indispensável entender que 
não se trata mais de consumidores que podem ser atingidos com uma comunicação de massa.  
 
O cliente precisa ser nesta era digital percebido, mais do que nunca, como um indivíduo que 
tem um perfil único e hábitos muito particulares de navegação na internet. 



 
Tudo se resume, então, a um consumidor e a como ele utiliza seu tempo antes de resolver o 
que comprar e onde comprar. E, para atraí-lo, a comunicação dirigida é a chave. Essa 
comunicação passa, sim, pela mídia impressa e as demais mídias tradicionais, mas também, e 
principalmente, pela convergência com as novas mídias e as novas ferramentas de 
relacionamento, como, por exemplo, o search engine marketing (campanhas nos buscadores), 
o mobile marketing (campanhas nos dispositivos móveis) e o marketing digital, incluindo uma 
constante avaliação da presença e da saudabilidade da sua marca na internet. E então, caro 
leitor, já não é hora de conquistar a confiança digital deste novo e-consumidor?  
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