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Mais como profeta do que como empreendedor, o 
homem da Microsoft, Bill Gates, costuma instigar acirra-
dos debates sobre temas que envolvem a comunicação 
e modelos de negócio emergentes. É dele a frase: “A 
internet auxiliará a obter ‘livre fricção do capitalismo’ 
ao colocar comprador e vendedor em contato direto e 
providenciar mais informação para ambos sobre cada 
um”. Há controvérsias sobre o exato sentido da expres-
são “livre fricção”, mas é certo que Gates tem razão ao 
definir a virtualidade como espaço de efervescência, 
seja cooperativa ou competitiva.

No início deste ano, o The Wall Street Journal publi-
cou artigo com dados de pesquisa realizada pela Penn, 
Schoen and Berland nos Estados Unidos, traçando 
um perfil de consumidores que adotaram a rede como 
referência informativa. 

Intitulado New Info Shoppers Survey, o trabalho 
revela que boa parte dos consumidores suspeita tre-
mendamente dos anúncios convencionais de televisão. 
Das pessoas ouvidas, 78% acreditam que a publicidade 
não oferece toda a informação de que necessitam. In-
satisfeitos, a maior parte deles realiza pesquisas virtuais 
antes de decidir compras. Ou seja, os window shoppers 
(expressão em inglês que se refere a pessoas que vão 
olhar vitrines, sem necessariamente comprar algo) estão 
se convertendo em Windows shoppers, mostrando que 
Bill Gates participa da realização da própria profecia.

Cerca de 92% dos consultados afirmam ter mais 
confiança naquilo que encontram online do que nas 
informações providas por vendedores ou por outras 
fontes. As pessoas crêem mais no que descobrem por 
meio de pesquisa e menos na informação que lhes 
é servida pronta. Uma fatia de 58% não se arrisca a 
adquirir, por exemplo, um aspirador de pó sem antes 
fuçar na internet para saber qual é o melhor produto e 
quem está vendendo mais barato.

No caso de automóveis, de computadores e de ser-
viços médicos, quatro de cinco consumidores recorrem à 
web para estudar qualidade e preço. No total, 62% dos 
norte-americanos gastam hoje pelo menos 30 minutos 
diante do computador todas as semanas decidindo se 
e o quê vão comprar. Entre o pessoal com menos de 
45 anos, a fatia desses “consumidores inteligentes” 
ultrapassa 73% do total.

Quando se fala de internet, entretanto, não se 
pode imaginar somente a consulta básica a sites de 
fabricantes e distribuidores. As pessoas dão atenção 
a especialistas, blogueiros palpiteiros e procuram a 
opinião de quem já utilizou o produto ou serviço. De 
alguma forma, aqueles que consultam essas páginas 
sentem-se compelidos a retribuir a informação. Tempos 
depois, muitos compartilham suas próprias impressões 
sobre o tema em análise.

Mesmo nos Estados Unidos, entretanto, é certo 
que os projetos de marketing ainda não contemplam 

a grandeza desse fenômeno. Muitas das empresas já 
plugadas continuam semi-alfabetizadas para a virtuali-
dade, operando com modelos de campanha tradicionais, 
importados de outras mídias. Esquecem-se de que a 
internet não é uma rede de computadores, mas de pes-
soas, como pontificou David Siegel, da Siegel Ventures 
e especialista em semantic web.

Esse diálogo pessoal, organizado na anarquia do 
desejo e da necessidade, constituído espontaneamente 
em idiomas multissígnicos, é que tem produzido a tal 
fricção do capitalismo.

Pedra de Rosetta
No Brasil, a enigmática internet dos negócios se 

apresenta em fragmentos de uma Rosetta digitaliza-
da, mas ainda são raros os Champollions habilitados 
a decifrá-la.

Um deles é Pedro Cabral, presidente da Isobar 
para a América Latina e CEO da AgênciaClick. “Pas-
samos da fase em que o marketing simplesmente 
selecionava a mídia, produzia uma mensagem criativa 
e desenvolvia um plano para atingir o público-alvo”, 
afirma. “É preciso saber que a ascensão do meio 
digital criou um universo mais sofisticado de comu-
nicação, disponibilizando a informação on demand, 
presente não somente na publicidade mas também 
nos blogs, nos chats, nas ferramentas de busca e nos 
comparadores de preço.”

Cabral adverte que o meio online, por meio das 
ferramentas de relacionamento, permite ao indivíduo 
obter mais informações sobre produtos e marcas e, 
assim, constituir um juízo sobre produtos e serviços. 
Segundo ele, é fundamental que se veja a internet não 
somente como plataforma de propaganda, mas como 
um campo privilegiado das ações de marketing, um 
lugar no espaço público em que são armazenadas his-
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Negócios quentes  
medidos em gigabytes
Pesquisa mostra que a internet já é reconhecida como um dos meios mais eficientes para comunicar produtos e serviços
Walter Falceta Jr.

tórias de vida, muitas delas entrelaçadas nas histórias 
das marcas.

“Existe uma evolução clara no campo da propa-
gação de idéias”, constata Cabral. “Diminui o número 
de indiferentes e cresce o de pessoas que comentam 
ou produzem conteúdos próprios.” De acordo com ele, 
há dois desafios na pauta do marketing no espaço da 
virtualidade: o desenvolvimento de novas métricas de 
avaliação nesses ambientes e a geração de linguagens 
mais apropriadas e eficazes para os terminais móveis. 
“Nesses campos, ainda há muito por se fazer”, avalia.

Testando a audiência
Para Fernando Taralli, presidente da Energy, o 

desafio tem sido converter as ações de estratégia 

Taralli: desafio é criar conteúdos que estimulem engajamento

Smirnoff investiu no desenvolvimento do site Churraskeiro, que traz dicas para usuários
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Carro e casa 
via digital

digital em núcleo consistente de negócios para 
seus clientes. Sob sua batuta, um time de cabeças 
efervescentes tem aperfeiçoado a comunicação 
online de alguns dos mais musculosos anun-
ciantes do País, como Casas Bahia, Nova Schin, 
TAM e Mabe.

“A internet no Brasil cresce rapidamente e in-
corpora novos segmentos da população”, observa 
Taralli. “Os jovens estão cada vez mais integrados, 
e a emergente classe C também está se plugan-
do.” Segundo o especialista em interatividade, 
a principal tarefa do profissional de marketing 
da área é constituir conteúdos inovadores que 
despertem o interesse dos usuários e, na fase 
seguinte, estimulem seu engajamento. “A opinião 
do outro, do amigo, influencia nas decisões de 
compra, de modo que precisamos refinar uma 
semântica para incentivar 
o debate permanente 
sobre produtos, serviços 
e marcas”, ensina.

Taralli coordenou o de-
senvolvimento da ação 
“Control C, Control V” 
(copiar e colar), em par-
ceria com o MSN, com 
patrocínio de LG, Colgate 
e Nova Schin. O objetivo 
era buscar engajamento 
e dar um passo além das 
fórmulas tradicionais de 
ativação online. 

A inspiração foi a we-
bserie norte-americana In 
The Motherhood. “Bus-
camos o usuário mais 
participativo da internet e 
uma das ferramentas mais 
populares de comunica-
ção, que é o Messenger”, 
conta Taralli. Estimuladas 
pela oportunidade de ver 
suas experiências dra-
matizadas, as pessoas 
passaram a copiar e colar o que escreviam para amigos 
da internet. A Energy esperava receber de 300 a 400 
histórias, mas foi surpreendida com uma avalanche de 
7 mil narrativas.

Os melhores diálogos viraram episódios de uma série 
exibida no próprio canal. Além da exposição direta das 
marcas no I Love Messenger, os anunciantes foram cita-
dos por meio de merchandising nos capítulos encenados. 
“Nosso desafio foi inserir essas mensagens de maneira 
apropriada e inteligente, encaixando-as no contexto de 
cada narrativa”, afirma Taralli. Em três meses, mais de 
600 mil pessoas assistiram aos episódios, superando a 
audiência de seriados famosos exibidos na TV paga.

Marca em bits
O vice-presidente executivo da Wunderman, Adil-

son Batista, também dedica parte de seus longos 
dias de trabalho ao desenvolvimento de estratégias 
inovadoras de marketing no meio digital. “O que já 
foi canal de complemento em campanhas tornou-se 
ferramenta estratégica na construção e consolidação de 
marcas”, avalia. “O grande destaque nesse fenômeno é 
a via dupla de comunicação, ou seja, a interação entre 
marcas e pessoas.”

O gestor das boas idéias da Wunderman vê 
um período de transformação e o fortalecimento 
da internet no Brasil, antecipando um aumento 

substancial no número de usuários nos próximos 
anos. “Até 2006, esse ambiente ainda tinha traços 
do feudalismo, mas hoje experimentamos uma era 
de luzes, com inclusão de novos atores, diversifica-
ção das redes de relacionamento e fortalecimento 
da blogosfera”, afirma.

Batista aposta em ações de marketing estratégico 
que contemplem o engajamento máximo de usuários 
nas campanhas online. É o caso dos trabalhos reali-
zados para marcas como Dell, Nokia, Johnnie Walker 
e Smirnoff.

O site do Johnnie Walker Black Label, por exem-
plo, tem foco em relacionamento e reúne os consu-
midores que se identificam com a idéia de progresso 
pessoal a partir da experiência vivida. É a expressão 
do conceito “Keep walking”. O site apresenta entre-
vistas exclusivas, charges e garante vantagens aos 
associados, como cartões de visita personalizados 
e degustações especiais da bebida.

Outra marca da Diageo, a Smirnoff, tem trata-
mento semelhante em termos de singularização do 
relacionamento. O site Churraskeiro, por exemplo, foi 
desenvolvido para promover a Caipiroska, produto 
associado pelo consumidor ao churrasco. 

Caprichada, a página tem dicas em vídeo do rei da 
carne, István Wessel, links para o Facebook e o MySpace,  
calculadora e até um emissor de convites para o evento, 

Site da Johnnie Walker reúne consumidores que falam de progresso pessoal e oferece vantagens

à

Se o sonho do brasileiro é adquirir seu peda-
cinho de chão e um meio de transporte próprio, 
é certo que essa busca dupla tem sido facilitada 
por canais de interação digital. Cada vez mais, o 
primeiro contato com o imóvel e com o veículo se 
dá à distância, no ambiente de pesquisa virtual.

A Tecnisa, uma das gigantes brasileiras no 
ramo da construção, tem hoje 70 mil palavras 
patrocinadas no Google. Seu site registra 20 mil 
visitas diárias, 60% delas provenientes de links no 
motor de busca mundial. No total, 52 corretores se 
revezam até a meia-noite, nos sete dias da sema-
na, em atendimentos por chat, videochat, Skype, 
e-mail e telefone. No ano passado, 27% das ven-
das ao consumidor final realizadas pela companhia 
tinham origem na internet. No primeiro bimestre 
de 2009, essa parcela subiu a 35%.

“A internet independe da crise e nos ajuda a 
superá-la: é um fenômeno sem volta”, sentencia o 
homem do marketing na empresa, Romeo Busa-
rello. “Por meio de ferramentas como o YouTube 
(marketing viral), o Maplink e o Google Earth, colo-
camos o cliente no ambiente do empreendimento 
e lhe damos todas as informações necessárias à 
decisão de compra.” Segundo ele, as empresas 
que pretendem se manter competitivas nos pró-
ximos anos precisam urgentemente aprender a 
usar a web como plataforma de negócios.

Não tem sido diferente no mercado de au-
tomóveis. A Fiat investe fortemente em marke-
ting digital há oito anos, procurando estreitar o 
relacionamento com o cliente e agregar à marca 
o conceito de inovação. O portal da companhia, 
somando todos os hotsites, tem média de 1,5 
milhão a 2 milhões de visitas por mês. Esse canal 
constitui um mailing exclusivo para comunicação 
com clientes e potenciais clientes.

“Sabemos que a maior parte das pessoas na-
vega pelo site antes de se dirigir à concessionária 
para fechar uma compra, o que nos estimula a 
investir ainda mais nessa ferramenta”, explica João 
Batista Ciaco, diretor de publicidade e marketing 
de relacionamento da Fiat.

Quando da estréia do Punto no mercado, a Fiat 
empreendeu uma comunicação de campanha no 
celular e criou 300 formatos diferentes de mídia 
online para exposição em diferentes sites. 

O mais recente lançamento da montadora foi 
o Linea, que ganhou um complexo plano de mídia 
online. Um blog exibiu os bastidores do processo 
de criação, desenvolvimento e montagem do car-
ro. “O meio virtual oferece três vantagens sobre 
outras ferramentas de marketing: custo menor, 
possibilidade de mudanças imediatas durante a 
campanha e sistemas de mensuração rápidos e 
seguros”, avalia Ciaco.

com mapa e previsão do tempo, tudo isso em uma 
plataforma do Yahoo.

“Nosso público está definitivamente plugado, seja 
pelo computador ou pelo aparelho móvel, e efetiva-
mente utiliza as ferramentas disponibilizadas no 
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site”, afirma Álvaro Garcia Jr., gerente de marketing de 
inovação da Diageo.

A Smirnoff criou outra promoção que agitou o público 
jovem, especialmente os amigos da balada. Também tra-
balhada na internet, a campanha, batizada como “Noite 
das puras possibilidades” alcançou 1 milhão de visitas e 
brindou o ganhador com uma happy hour em um hotel 
de luxo, uma festa em um terraço de prédio na zona nobre 
de São Paulo e um café da manhã à beira-mar. 

MSN Globo.com

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Yahoo Terra UOL

Portais

IG

219
223

215
220 222

216

250

200

150

100

50

0

Pe
ne

tr
aç

ão
 (%

)

A
finidade

Todos os dias 4-6 vezes por 
semana

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2-3 vezes por 
semana

1x por semana 1x a cada 15 dias

Freqüência com que acessa

1x por mês

234 230
218

190

152
173

250

200

150

100

50

0

Pe
ne

tr
aç

ão
 (%

)

A
finidade

Em casa No trabalho

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Cabines/postos de 
internet

Na casa de  
amigos/parentes

Na escola/univer-
sidade

Ligares de onde acessa

Internet café

227
227

189

204
219 201

250

200

150

100

50

0

Pe
ne

tr
aç

ão
 (%

)

A
finidade

Internet Cinema

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Revistas Jornais Em via pública

Atenção prestada ao meio

Televisão

208 201

147
126

113 107

250

200

150

100

50

0

Pe
ne

tr
aç

ão
 (%

)

A
finidade

Quero me  
informar

Porque me  
entretêm

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Gosto de seção 
suplem./progr./site 

internet

Para me distrair 
das tarefas  
habituais 

Para passar  
o tempo

Função do meio

Para me inteirar 
das novidades/

fofocas

210

213
213

209 210 202

300

200

150

100

50

0

Pe
ne

tr
aç

ão
 (%

)

A
finidade

250

Menos de 15 min. 15 a 30 mim.

100%

80%

60%

40%

20%

0%

31 mim. a 1h 1 a 2 horas 2 a 3 horas + 3 horas

Segunda / sexta Sábado / domingo

Tempo que fica conectado

Hábitos na internet

Sexo

Classe social

Faixa etária

Estado civil

Emprego

HH
50%

DE
8%

55 a 64
4%

20 a 24
16%

35 a 44
17%

25 a 34
23%

Solteiro
62%

Casado/vive com 
companheiro
31%

Viúvo
1%

Separado/
divorciado
7%

Trabalha
60%

Desempregado
8%

Dona de casa
6%

Só estuda
28%

Aposentado
2%

12 a 19
29%

45 a 54
11%

C
36%

MM
50%

AB
56%

Perfil do internauta

A Nokia fez sua aposta virtual no segmento da 
música, trabalhando em parceria com a rede de 
relacionamento MySpace. O concurso Nokia Xpress-
Bands teve 2 mil bandas inscritas, cinco vezes mais 
do que o esperado pelos organizadores. “Procuramos 
fazer com que as pessoas de talento saíssem da 
garagem, encontrassem outras bandas e ouvissem 
algo novo em termos de música”, diz Edmar Bulla, 
gerente de marketing digital da Nokia. “Ao mesmo 

tempo, investimos em idéias para que esses jovens 
pudessem interagir com a marca.”  

Segundo Bulla, a estratégia da Nokia está baseada 
em inovação da linguagem, degustação e geração de 
experiências para o consumidor potencial. As campa-
nhas focam na produção de conteúdos e na exploração 
de diferentes linguagens de comunicação, levando em 
consideração os aparelhos móveis como referências do 
processo de convergência de mídias.
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