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O primeiro boom da internet deixou lições amargas. 
 
Num mundo de constantes e rápidas mudanças, é cada vez mais aflitiva a decisão de se 
pegar a onda certa, na hora certa. O primeiro boom da internet deixou lições amargas para 
muitos empreendedores, que imaginavam que o mundo online era um eldorado de 
oportunidades infinitas. E era! Mas o simples fato de pegar a onda um pouco antes da hora 
deixou muita gente sem surfar e, pior, com milhões de prejuízo. 
 
Anos depois, uma nova onda da web levou - e tem levado - muitos a pegar a crista de 
negócios que alcançaram posição de liderança mundial. Escrevo este artigo enquanto 
participo de mais um evento que foca uma nova onda (já não tão nova) de interesse: o 
congresso organizado pela ABA e Popai, PDV no Marketing Mix - O Consumidor em 
Transformação/ Interatividade e Mobilidade. 
 
Em dois dias de evento, foram apresentadas e discutidas tendências, tecnologias, 
ferramentas e iniciativas de "anunciantes" e provedores de soluções que prometem 
impactar o consumidor de forma mais eficaz, principalmente no PDV. 
 
Dentro do tema central do congresso (interatividade e mobilidade), duas novas ondas 
mostram-se promissoras: digital signage e mobile marketing. A primeira expressa-se 
principalmente em redes de "in-store TV" ou simplesmente na instalação de monitores e 
provimento de conteúdo, entremeado de mensagens promocionais de anunciantes, em 
PDVs, elevadores, veículos de transporte, bares, padarias, bancas de jornais etc. 
 
Na segunda (mobile marketing), fica clara a sensação de que o mundo se encaminhará para 
o celular como principal meio de comunicação e interação com consumidores e prospects. O 
problema, mais urna vez, é o timing. Ambas as plataformas exigem investimentos de 
grande vulto e já atraem muitos players que apostam em seus potenciais. 
 
Mas muitas dúvidas ainda pairam sobre esses novos instrumentos. Como reagirá o 
consumidor perante tantas "telas" perseguindo-o ao longo do seu dia. Qual a receptividade 
às mensagens exibidas em locais e momentos não escolhidos pelo público-alvo? Não são 
invasivas demais? Permitirão os consumidores uma interação mais rica via celular? Talvez 
sim, mas só na forma que ele escolher e no momento que ele quiser. Esses momentos de 
transição têm sido objeto de análises, estudos e também de desconfiança. 
 
O Second Life é um bom exemplo. Anunciado como uma grande revolução, hoje atrai 
apenas um grupo restrito de aficionados. A verdade é que essa geração está antenada à 
vida digital, mas ainda é analógica. Antes da Second Life, é preciso pensar na nossa first 
life, ainda carente de muitas soluções "pé no chão". Nesse mesmo congresso, tivemos a 
informação (pelo Popai) de que o consumidor tem permanecido muito menos tempo nas 
lojas. Nos supermercados, onde temos perto de 40.000 itens expostos, o tempo de 
permanência caiu de aproximadamente 1,5h para perto de 40 minutos. 
 
Em lojas de conveniência, para magros 4 minutos. Nesse contexto, responda sinceramente: 
o que lhe parece mais eficaz, o digital signage - uma tela exibindo imagens - ou uma 
promotora sorridente, bem capacitada, realizando uma abordagem ao vivo, olho no olho? A 
resposta parece óbvia. 
 
Corroborando essa percepção, tivemos a oportunidade de conhecer iniciativas de grandes 
empresas, tais como Danone, Cadbury e Vivo, em torno de soluções que miram maior uso 
de recursos digitais no PDV que, porém - afirmação dos próprios expositores dos cases -, 
não deverão substituir o capital humano. Mal terminou o evento e já anunciam outro na 
mesma praia, o RFID 2008, um simpósio voltado ao sistema de identificação de produtos 
por radiofreqüência. Wow! 



Os produtos serão providos de um chip que permitirá sua identificação e rastreamento no 
PDV até o momento do pagamento que poderá dispensar até os check-outs(!). Enfim, seria 
ingênuo e reacionário afirmar que toda essa nova onda não vai bater nas nossas praias. 
 
Na verdade, elas já estão chegando por aqui com boa consistência. Mas, cuidado, é preciso 
saber a hora certa de cair na água e remar em direção a ela. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 set. 2008, p. 12.   


