
uando as transmissões de rádio começaram a ser

veiculadas de forma regular, ainda nos anos 1 920,

fabricantes de material elétrico, como as norte-ame-

ricanas Westinghouse, General Electric e ATT, montaram

emissoras próprias para atender seus objetivos promocionais

de olho no fascínio que a nova tecnologia exercia sobre as

pessoas. Em 1925, a WEAF, da ATT, já tinha agregado 26

emissoras, que transmitiam de Nova York até Kansas City.

A própria propagação do rádio se apoiou nas técnicas de

publicidade e marketing para angariar um maior número de

ouvintes, como conta o livro Comunicação - Do grito ao

satélite (Editora Mantiqueira),, do jornalista e especialista

em história das comunicações Antônio Fernando Costella.

Por influência de uma forte campanha publicitária, veiculada

pela emissora RCA, foram vendidos, de 1922 a 1924, US$ 85

milhões em receptores domésticos no país. Os 50 mil re-

ceptores existentes nos Estados Unidos em 1922 saltaram

para 600 mil no ano seguinte. Em 1925 já eram mais de

4 milhões.

Histórias como essas reforçam a relação íntima entre as

inovações tecnológicas e o marketing das empresas e o

quanto as corporações que rapidamente perceberam - e

percebem - o potencial que as novas tecnologias poderiam

dar a seus negócios estabeleceram vantagens competitivas

que duraram anos ou décadas. Foi assim com o jornal im-

presso, com o telégrafo, com a TV e os produtos de consu-

mo e, mais recentemente, com a internet.

"O impacto de novas tecnologias na forma de se fazer

negócios é inexorável e evolutivo. Novas tecnologias sempre

definem a infra-estrutura básica para a próxima evolução.

As estradas de ferro só foram possíveis após a invenção do

telégrafo, pois só assim as pessoas conseguiam saber rapida-

mente onde os trens estavam em seu percurso", afirma o

sócio-diretor da Sale Solutíon, Renato Romeo, especialista

em como ensinar organizações a negociar pelo Project on

Negotiation de Harvard (EUA).

O caminho, entretanto, nem sempre é plano e sem obstá-

culos. Incorporar novas tecnologias exige a superação de fo-

cos de resistência, já que as mudanças corporativas são sem-

pre complexas e necessitam de dedicação e comprometimento

dos líderes, funcionários, acionistas. "No caso da internet,

houve uma certa relutância das empresas em aceitarem esta

nova mídia, porém hoje praticamente todas as grandes orga-

nizações desenvolvem suas campanhas de marketing con-

templando a internet. Anunciar no Google, por exemplo, cus-

ta pouco e traz excelentes resultados para a maioria dos ne-

gócios que são feitos via web", analisa o presidente da

MicroPower e do portal e-Learning Brasil, Francisco Soeltl.

Ele cita o exemplo, no Brasil,

do Magazine Luiza, General

Motors, Lojas Americanas, Banco

Bradesco, Claro

e Webmotors,

entre outras,

como empresas

que saíram na

frente com a

ut i l ização das

tecnologias com diferen-

cial competitivo. "Porém,

em pouco tempo, seus

principais concorrentes

também o fizeram, o que

significa que todos pre-

cisam se manter sempre

atualizados."
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Para se entender como as novas

tecnologias influenciam o comportamen-

to dos consumidores no ato da compra,

vale considerar que, atualmente, as

compras pela web movimentam mais de

R$ 13 bilhões por ano, só no Brasil, por

pessoas na faixa etária entre 30 e 40 anos,

que adquirem desde flores até automó-

veis. Ou seja, a conveniência, segu-

rança e confiança nos negócios on-line

vem crescendo a cada dia e este é um

caminho sem volta,

No ritmo alucinante das inovações na

U Tecnologia da Informação, a bola da vez

é a web 2.0, definição utilizada para

descrever a segunda geração da World

Wide Web que reforça o conceito de

troca de informações e colaboração dos

internautas em sites e serviços virtuais.

"As tecnologias da web 2.0 permi-

tem que mesmo pessoas não técnicas

possam montar suas próprias páginas,

gerem e compartilhem informação e

conhecimento e colaborem de forma on-

line', explica Soelte. "Um bom exem-

plo de sucesso na utilização destes re-

cursos pode ser observado no Peabirus,

uma plataforma de mídia social capaz

de conectar profissionais, instituições e

empresas que se relacionam procuran-

do compartilhar informações, construir

conhecimento e desenvolver oportu-

nidades e negócios."

Como as empresas vão utilizar a

web 2.0 para reforçar ou construir suas

marcas ainda é um processo em forma-

ção. Mas várias corporações já têm uti-

lizado as comunidades virtuais como

uma forma de aprofundar seu relacio-

namento com os consumidores, seja

compartilhando experiências, dando

suporte a blogs livres ou criando redes

confiáveis de convivência.

Quando uma nova tecnologia surge,

reflete Romeo, é impossível voltar atrás.

"Ou a empresa rapidamente incorpora

em sua estratégia o novo contexto ou,

então, aceita os riscos e os desdobra-

mentos de não fazê-lo: mudar de foco,

encolher ou morrer".
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