


Costa é o que se pode chamar 
de hiperconectado, um tipo de 
pessoa que começa a ficar mais 
comum à medida que a internet 
se populariza e as tecnologias de 
e-business e as novidades em co
municação on-line avançam. Esse 
novo perfil vive em um mundo de 
conexões e troca de informações. 
E, como ninguém, sabe usar isso 
para tirar dúvidas e definir com
portamentos. 

São crias da internet que têm 
crescido geometricamente no 
mundo todo. No Brasil, de acor
do com o lbope Nielsen Online, 
existem 63 milhões de pessoas 
que interagem com a internet 
pelo menos uma vez por mês 
em algum local (casa, trabalho, 
lan-houses ou telecentros). No 
mundo, esse tipo de pessoa já 
ultrapassou o 1,6 bilhão. 

Mas não basta se conectar. 
É preciso saber usar o poder da 
rede de contatos para expandir 
conhecimento, criar um novo tipo 
de cultura on-line e, eventual
mente, consumir. 

UM MUNDO DE MUDANÇAS 
Para Costa, o e-commerce traz 

facilidade na pesquisa de ofertas, 
preços convidativos e bons servi
ços prestados. Tudo isso remete 
a uma satisfação de se consumir 
pela rede e acaba atraindo cada 
vez mais pessoas. Para reforçar 
essa impressão, ele lembra como 
foi positiva a primeira compra re
alizada na web. 

"A entrega foi feita antes do 
prazo, o produto era o mesmo da 

foto e, na verdade, o site ajudou 
porque as opções eram comprar 
on-line ou enfrentar o camelódro-
mo do Rio de Janeiro, porque nas 
lojas físicas o preço era bem su
perior", comenta. A segunda com
pra de Costa ocorreu no mesmo 
dia, uma camiseta comprada em 
um site de humor. Depois 
desse dia fatídico de con
sumo on-line, Costa sem
pre pensa na internet como 
um canal de consumo. 

Ele costuma fazer três com
pras por mês e, mesmo que não 
realize a transação na loja virtu
al, a rede acaba sendo o primei
ro canal no qual ele faz pesquisa 
e coleta opiniões para decidir a 
compra. Comentários deixados 
por outros consumidores e fóruns 
em que os produtos são analisa
dos são suas principais fontes de 
coleta de informações. 

Repositórios desse tipo exis
tem desde quando a internet se 
tornou uma plataforma de co
mércio, em meados da década de 
90. Nos últimos dois anos, esse 
fenômeno de troca de informa
ções tem ganhado força com o 
surgimento da chamada web 2.0 
e os sites de mídia social, como 
Facebook, Orkut e Twitter. 

CONCORRÊNCIA GLOBAL 
Esse novo tipo de consumidor 

impõe um outro desafio para va
rejistas. Com um cartão de crédi
to internacional na mão ou com 
serviços de pagamento eletrôni
cos, ele não tem medo de consu
mir fora das fronteiras d o » > 



país onde vive. Costa, por exem
plo, um aficcionado por bonsai, 
costuma comprar livros e mate
rial para seu hobby fora do Brasil. 
"A variedade é maior", relata. 

Entre os três sites preferidos 
de Costa para fazer compras, ne
nhum é brasileiro. Acostumado 

a comprar livros, eletrônicos e 
action figures (bonecos colecio-
náveis inspirados geralmente em 
personagens de filmes e jogos 
eletrônicos), ele prefere realizar 
suas compras em lugares como o 
ThinkGeek, eBay e DealExtreme. 
Quando estava sendo entrevista
do para a NOVAREJO, Costa aca
bara de realizar uma compra no 
ShopTo, um site especializado 
em games. Pagou quatro euros 
em um jogo que custa R$ 120 no 
Brasil. 

Quando a compra é para seu 
hobby de bonsai, a situação fica 
anda mais clara. Livros, vasos e 
ferramentas, tudo tem de ser im
portado porque ou não existe no 
Brasil ou é caro demais. "Um ali
cate bola, por exemplo, custa R$ 
120 aqui, lá fora eu já comprei o 
kit completo com 12 ferramentas 
por US$ 40", lembra. 

Nessas compras no exterior, 
Costa costuma verificar antes a 
idoneidade do site. Para isso re
corre a amigos e conhecidos que 
já tenham comprado no mesmo 
local. Preço, prazo de entrega e 
qualidade do item são suas pre
ocupações principais. Algumas 
compras são avaliadas mesmo 
com pontos negativos. Essas 
aquisições são vantajosas mesmo 
com a demora na entrega ou com 
imposto cobrado. 

Costa não vê limites na sua 
experiência como consumidor 
on-line. Carro é o único item que 
ele gostaria de ver ao vivo antes 
de realizar negócio. Mas, mes
mo assim, admite que poderia 
comprar por meio de um websi-

te. "Nada impede 
que eu feche 
a compra on
line", avisa. 
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