
NÚMERO DE PESSOAS COM
ACESSO À INTERNET NO
BRASIL ULTRAPASSOU A
BARREIRA DE 40 MILHÕES

DE INTERNAUTAS, SEGUNDO MEDIÇÕES DO
IBOPE/NETRATINGS. Os dados relativos
ao primeiro trimestre de 2008 revelam
que 41,565 milhões de pessoas com
16 anos ou mais declararam ter acesso
á internet em qualquer ambiente (casa,
trabalho, escola, cíbercafés, bibliote-
cas, entre outras possibilidades).

Ainda de acordo com a organiza-
ção, em maio de 2008, 23,1 milhões
de brasileiros usaram a internet
residencial, o que significa 29%
mais que os 17,9 milhões
de maio de 2007. O nú-
mero daqueles com aces-
so residencial à web che-
gou a 35,5 milhões de pes-
soas em maio e é o maior
desde setembro de
2000, quando
o Ibope/Net-
Ratings ini-
ciou o acom-
panhamento do uso da in-
ternet no País.

O levantamento aponta
também que, em maio deste
ano, o brasileiro continua a ser o in-
ternauta residencial que mais navegou
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na web entre os dez países medidos
com a mesma metodologia (Brasil,
Estados Unidos, Austrália, Japão,
França, Alemanha, Itália, Suíça, Es-
panha e Reino Unido). Em média, fo-
ram 23 horas e 18 minutos por pessoa.
Exatamente uma hora e um minuto
mais do que o tempo gasto com a
internet em abril. Os países que mais
se aproximaram do tempo residencial
médio do internauta brasileiro foram
o Japão (21h.34min), a França (20b
23mÍn), os Estados Unidos (19h
46min) e a Austrália (18h00min). Em
termos de comércio eletrônico, o e-
consumidor brasileiro deverá girar em
torno de R$ 22 bilhões em 2008, con-
siderando bens de consumo, turismo e
automóveis (Indicador VOL gerado
pelo TcchLab da E-Consulting).

Os dados são positivos e refletem as
políticas públicas de abertura de pontos
de acesso à internet em escolas, biblio-
tecas, telecentros e outros locais, além da
avalanche de facilidades para adquirir
computadores novos a partir de finan-
ciamentos c equipamentos mais baratos
por conta da concorrência entre fabri-
cantes. Sem esquecer, claro, que atual-
mente o Brasil vive o excesso de oferta
de crédito e a estabilidade econômica,
que aumentam o poder de consumo.
Mas quem c esse consumidor conecta-
do, que bloga, se comunica com as em-
presas via web e opina na rede?

Preparando-se para o Congresso
Nacional das Relações Ernpresa-Clien-
te (Conarec) 2008, cujo terna é "O con-
sumidor 2.0 c as novas relações de con-

sumo", a revista Consumidor Moderno
foi buscar a resposta. O estudo "O

impacto 2.0 no consumo, nas
marcas e na gestão das em-

presas", realizado pela E-Con-
sulting com exclusividade

para a publicação, revela
que ele tem múltiplos cha-

péus e poderes em um
só ator: o consumidor
2.0 é também o cidadão
2.0, o acionista 2.0, o co-

laborador 2.0, o parceiro 2.0 e o

concorrente 2.0. Isso explica em al-
guns momentos certa variação de va-
lores, opiniões e atitudes desses clien-
tes, que podem confundir gostos, inte-
resses e flexibilidades dependendo do
chapéu que estejam usando em deter-
minado momento.

Segundo Daniel Domcncghctti,
sócio-fundador da E-Consulting e
CEO da DOM Strategy Partners, já faz
um tempo que a internet está presente
no cotidiano de boa parte dos brasileiros
das classes A e B, mas desde o ano pas-
sado se começou a ver um transborda-
mento da web para além do PC e da
própria internet por conta da conver-
gência com o celular c, principalmente,
dos aplicativos colaborativos da chama-
da web 2.0, que têm intrínseco o con-
ceito de comunidades e redes sociais
com conteúdo multimídia e multifor-
mato, trazendo um importante ingre-
diente de inclusão social. Essa nova rede
começa na internet - com opiniões,
comparações, buscas e trocas - e ter-
mina nos cafés, mesas de jantar e am-
bientes sociais em que pessoas, famílias
e grupos se encontram.

"Ao nos depararmos com o desafio
de mapear o consumidor 2.0, primeira-
mente levantamos a questão de que se a
web 2.0 era uma nova bolha ou não.
Concluímos que a web 2.0, permeada
de redes e comunidades mutantes e
crescentes, acontece à revelia das com-
panhias. Aderir a ela não é uma opção
corporativa, uma vez que seus produtos,
serviços, representantes, valores e mar-
cas são impactados diariamente pelos
usuários e consumidores, independente-
mente da decisão, preferencia ou inge-
rência direta da empresa. Portanto era
premente buscar compreender qual o
impacto real dessa transformação de
comportamento dos usuários de inter-
net e sua influência na sociedade em
grupos e clusters on-line e off-line, nas
marcas, no relacionamento e nos mo-
delos de negócios", afirma Domcnc-
ghetti. Então, o melhor que as organi-
zações podem fazer é compreender o
que está acontecendo, mapear stakehol-

ders, redefinir modelos de relaciona-
mento, interação e agregação de valor,
adotar ferramentas e ambientes 2.0 e
buscar participar e influenciar redes e
comunidades que tenham interesse di-
reto e/ou indireto em seus produtos, ser-
viços e marcas.

"O estudo trabalhou profundamente
dimensões ligadas a esse novo modelo de
consumo e relacionamento entre clientes
c empresas, redefinindo os pilares do que
chamamos 'O novo marketing: o
MKT/2' a partir das características do
consumidor 2.0, essencialmente gerador
de mídia", comenta o executivo.

Igualmente, foram apresentados na
pesquisa modelos para gestão de marca,
comunicação, canais, informação e re-
lacionamentos pensados para que as
organizações possam se preparar para
entrar e transacionar na nova internet
social que, segundo Domeneghetti, é
determinada por fenômenos como
remapear a matriz de valor com os sta-
keholders on-line, identificar os nós de
rede - opinion makers e trend-setters
— por temas de interesse e poder de in-
fluência e transformação, gerenciar a
conta corrente diária de percepção de

a g o s t o 2 0 0 8 C O N S U M I D O R M O D E R N O "Li



marca, compreender que mundo não é
plano e, portanto, sujeito às variáveis
locais e individuais, encarar que a
cauda não é longa, mas encaracolada,
portanto muda-se o que se cobra do
cliente, sabendo que sempre se cobrará
algo dele, colaborar ativamente com o
consumidor, trazendo-o para sua
cadeia de valor" e rechear tudo isso
com quesitos como transparência, ins-
tantaneidade, agregação, comparabili-
dade, colaboração, mobilidade, rique-
za, alcance e conteúdo.

"Para fins de decisão corporativa, de-
finimos um espectro de análise olhando
variáveis ligadas à realidade corporativa
em marketing, comunicação, atendi-
mento, operações e tecnologia da infor-
mação, cruzando-as com as novas ten-
dências de consumo, comportamento e
convergência de tecnologias", explica.

O levantamento foi realizado entre
agosto de 2007 e fevereiro de 2008. Par-
ticiparam do time consultores, analistas,
criativos, blogueiros, jornalistas, enge-
nheiros, profissionais de tecnologia, so-
ciólogos, psicólogos, economistas, entre
outros. Esse é o primeiro trabalho con-
ceituai na América Latina que se propôs
a entender o impacto da web 2.0. Con-
fira as principais conclusões do estudo.

RELACIONAMENTO
Esse consumidor considera quali-

dade em produtos e serviços, e preço
justo, como essenciais para o início da
relação com uma empresa. Os intan-
gíveis contam cada vez mais no pro-
cesso de escolha de marcas e produtos,
mesmo que o cliente não se dê conta
disso. Ele enxerga na empresa a obri-
gação de ser um agente socioambien-
tal transformador, muitas vezes enten-
dendo a insuficiência dos governos ou
mesmo transferindo essa responsabi-
lidade de forma racional às empresas.
O consumidor também está suscetível
à postura de sustentabilidadc das em-
presas e marcas, porém pouco dispos-
to a pagar mais por isso. Busca rela-
ções de confiança a partir de imagem,
reputação e credibilidade.

COMPORTAMENTO
Aberto à experimentação e alta-

mente crítico, o consumidor 2.0 apre-
senta certa falta de paciência com erros
e falhas. Apesar de razoavelmente
imaturo e volúvel, é pouco manipu-
lável. E também um consumidor po-
tencialmente infiel, mesmo compran-
do produtos e serviços das compa-
nhias, até que a marca prove de ma-
neira consistente que merece respeito e
íidclidade. O consumidor 2.0 está mu-
nido de diversas ferramentas que per-
mitem comparar elementos racionais
no momento da compra. Interessado,
ele se posiciona como stakeholder,
tendo consciência de seus direitos e de
seu poder de atuação.

Ele se mostra interativo, atuante
ou participante de grupos e comu-
nidades (próprias ou de terceiros) na
web, apesar de estar na fase de apren-
der a conviver, a usar e a extrair be-
nefícios próprios das possibilidades
oferecidas pela realidade multimídia e
multiplataforma. A tendência indica
que cada vez mais ele fará uso de tais
ferramentas para ser ouvido, fazer va-
ler seu ponto de vista e influenciar.
Afinal, é observador ativo do que con-
sidera relevante c colabora com o que
e em quem acredita e confia.

Como gerador de mídia, ele compe-
te com as mídias tradicionais, mas sem

as amarras de credibilidade e isenção
delas, e tem alcance, profundidade,
opções de formatos e instantaneidadc
capazes de machucar ou beneficiar
quem quer que seja, Esse consumidor
pode se tornar uma ameaça à lucra-
tividade de empresas e das marcas, além
de demandar e impor alterações em prá-
ticas e estruturas para companhias pou-
co preparadas para isso. Por outro lado,
e de forma positiva, o consumidor 2.0
pode se tornar o elo integrado à cadeia
de valor das empresas, ajudando-as a
construir produtos e serviços customi-
zados, chegando a tornar-se, inclusive,
embaixador e evangelizador de suas
marcas de preferência.

GLOBAL x LOCAL
Além disso, o estudo da E-Con-

sulting conclui que o cidadão será
cada vez mais global, mas para os
assuntos que são universais portanto
mais racionais. Para questões do dia-
a-día, que são tratadas com emoção e
paixão, esse consumidor é local e
altamente influenciado por cultura,
região, história, valores, proximi-
dades, similaridades etc. Portanto se
as empresas desejam alcançar êxito
não devem tratar globalmente os ci-
dadãos locais. Capital, gestão, marcas
globais terão de se submeter às va-
riáveis regionais.
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