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Como uma nova esfinge, enigmática e ameaçadora, a internet também desafia e devora os 
que não a decifram. Sua verdadeira natureza não se revela facilmente aos incautos que a 
procuram. Terra sem lei e centro de difusão do saber, a internet é um monstro de mil faces 
que nos repele e fascina, pelas suas infinitas contradições. A internet orienta e confunde, 
informa e desinforma, aproxima e isola, compra e vende, faz e desfaz reputações - e sempre 
com igual rapidez. 
 
Por que digo tudo isto? Há mais de dois meses, trabalhando na preparação da próxima edição 
da Revista da ESPM, tenho lido artigos de especialistas, entrevistado executivos de agências 
de comunicação e empresas de e-commerce, além de participar de mesas-redondas com as 
autoridades do assunto. Minha conclusão é de que os publicitários cometem um grande 
engano, ao considerar a internet simplesmente como um novo veículo de propaganda. Ela 
também tem essa função, mas esta é claramente secundária e isto está na raiz dos sucessivos 
fracassos enfrentados pelas grandes agências que tentaram criar subsidiárias voltadas para o 
mundo digital. 
 
UM NOVO AMBIENTE 
 
Pesquisas fidedignas já demonstraram que a maioria dos internautas brasileiros não dá o 
devido crédito a informações e notícias transmitidas pela internet. Eles têm consciência de que 
a maioria das fontes é anônima e não se responsabiliza pelo que dizem. Esta é a grande 
diferença entre a internet e a propaganda tradicional, pois esta goza da confiança de seu 
público. Portanto, não basta transpor para a internet os mesmos princípios e técnicas usadas 
nos veículos de massa tradicionais. Na internet, os internautas dão mais valor ao que eles 
próprios dizem (através de blogs e círculos de relacionamentos) do que às mensagens vindas 
de um patrocinador. Como diz Pedro Cabral, diretor-presidente da Click, a internet deve ser 
vista como um instrumento de propagação da notícia uma espécie de gatilho que aciona um 
processo de repetição autônomo da notícia, muito parecido com o processo de "boca a boca" 
do passado. 
 
Pedro Cabral falou também, na entrevista que nos concedeu, das técnicas que sua agência 
utiliza para promover o acesso aos sites de seus clientes: "inocular as bactérias do chamado 
marketing viral, dar foros de verdade aos rumores espalhados por certos blogs, etc". Além do 
fato de que também se utiliza da palavra como sua arma principal, não vejo muito mais em 
comum entre o trabalho da internet e a tarefa dos publicitários que trabalham em um 
comercial de TV, 
 
A rigor, a internet se posiciona entre a propaganda e a venda e atende milhões de pessoas que 
desejam obter mais informações, antes da decisão de compra. 
 
CANAL DE VENDAS CAPRICHOSO 
 
É difícil avaliar corretamente a importância da internet como canal de vendas. No Brasil, 
representa apenas 2% do varejo total, mas cresce sete vezes mais depressa, Nos EUA, há 
setores (como o varejo de computadores e televisores de plasma) em que a internet já 
representa de 30 a 40% das vendas totais. Entrevistei, sobre o assunto, Flávio Dias Fonseca 
da Silva, diretor de e-commerce do Walmart e responsável por uma operação que movimenta 
dezenas de milhões de reais. Sua equipe já tem 450 pessoas, a maioria, muito jovem. 
Perguntei-lhe onde ele recruta o seu pessoal e ele me disse: "em muitos lugares, mas nunca 
no varejo tradicional. O varejo eletrônico é um novo tipo de venda que tem pouco em comum 
com a venda feita nas lojas". 
 
Aqui também a história se repete. Como no caso da propaganda, o varejo eletrônico precisa de 
pessoas e idéias voltadas para o mundo digital. No caso do Walmart, o e-commerce atingiu 
novos nichos de consumidores, totalmente diferentes dos que compram em suas lojas. 
 



UM MUNDO DE JOVENS 
 
Não admira, portanto, que a internet seja um mundo de gente moça. Os executivos do setor 
calculam que a idade média do pessoal é de cerca de 25 anos, com todas as vantagens e 
desvantagens da juventude. Falta um pouco de experiência, mas sobram o entusiasmo, a 
iniciativa e a motivação. Esses jovens maravilhosos ainda vão dar muito do que falar. 
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