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Nayara Fraga

O número de usuários ativos na
internet brasileira subiu de 42,8
milhões, em janeiro, para 46,307
milhões, em setembro deste
ano, revela pesquisa da Ibope
Nielsen Online. O resultado –
um aumento de 8,3% – fez o Bra-

sil superar levemente, pela pri-
meira vez, a Alemanha, que apre-
sentou no mês passado 46,256
milhões de usuários ativos (que
acessaram pelo menos uma vez a
rede).Essa evolução na quantida-
de de usuários ativos coloca o
Brasil como o país que mais cres-
ceu entre janeiro e setembro.

Na Alemanha e no Reino Uni-
do, houve queda no número de
usuários, de 1,6% e 0,6%, respec-
tivamente. França e Reino Uni-
do já foram ultrapassados pelo
Brasil há um ano. Entre as re-
giões pesquisadas, a Austrália foi
a que teve o segundo maior cres-

cimento, de 5,3%.
O estudo, que considerou

acessos à internet de casa ou do
trabalho, indica ainda que mais
pessoas estão usando a internet
de casa.

De setembro de 2009 a setem-
bro de 2011, o salto foi de 27,7
milhões para 37,9 milhões de
usuários ativos nessa categoria.

No total, o Ibope Nielsen con-
tou 61,2 milhões de pessoas com
acesso à internet em setembro
de 2011, das quais 46,3 milhões
ativas.

Isso representa crescimento
de 2% em relação a agosto e de

14% ante setembro de 2010,
quando havia 40,6 milhões de
usuários ativos.

O número total de internau-
tas com acesso à internet em
qualquer tipo de ambiente foi de
77,8 milhões no último trimes-
tre de 2011.

Residência. Segundo o Ibope,
58 milhões de brasileiros têm
computador com acesso à inter-
net em casa. Há um ano, eram 10
milhões a menos. Porém, a velo-
cidade da conexão ainda é muito
baixa.

Quase 8 milhões desses usuá-

rios têm uma internet de, no má-
ximo, 512 kilobits por segundo
(Kbps) e 18 milhões de pessoas
usam uma conexão entre 512
Kbps e 2 megabits por segundo
(Mbps).

Apesar da baixa velocidade da
banda larga, a quantidade de
usuários que têm uma conexão
residencial acima de 2 Mpbs cres-
ceu de 5,2 milhões em 2010
(16,37%) para 11,3 milhões
(30%). Somente 8,7% têm veloci-
dade maior que 8 Mbps.

Segundo outro estudo, da As-
sociação Brasileira de Telecomu-
nicações (Telebrasil), o País fe-
chou setembro com 50,7 mi-
lhões de acessos de banda larga,
sendo 16,2 milhões fixas e 34,5
milhões móveis.

Carolina Dall’Olio

Quando a pequena loja de bijute-
rias e acessórios MyGloss abriu
as portas, na cidade de Campo
Grande (MS), a marca recém-
criada já era conhecida por mais
de 60 mil pessoas. Este era o nú-
mero de seguidores que a empre-
sa reunia no Facebook na época
da inauguração, em maio.

Nos últimos cinco meses, a
MyGloss cresceu – dentro e fora
da rede. A empresa, que já nas-
ceu com a proposta de se tornar
uma rede de franquias, hoje con-
ta com duas lojas em funciona-
mento (uma delas em São Pau-

lo) e pretende inaugurar mais
duas em breve. Em 2012, outras
15 unidades devem ser abertas.

Mas é no Facebook que a mar-
ca realmente se agigantou: 210
mil pessoas curtem a página.
Mesmo somados, os fãs de gran-
des redes de moda como Lojas
Marisa, Renner e Riachuelo não
conseguem superar o tamanho
da comunidade MyGloss.

“O segredo para atrair tanta
gente está na preocupação que
temos em realmente ouvir, en-
tender e responder a cada co-
mentário”, resume Rodrigo Stoc-
co, que fundou a empresa em par-
ceria com a irmã, Katia. “Nin-
guém fica sem resposta e são as
pessoas que definem sobre o que
vamos falar.”

O ação da MyGloss no Face-
book é simples: a empresa dá di-
cas de moda e tira dúvidas dos
leitores. Uma espécie de consul-
toria personalizada. Ontem, por

exemplo, uma das frequentado-
ras da página pediu uma suges-
tão sobre como combinar ma-
quiagem e acessórios com um
vestido roxo que usaria em uma
formatura. Como resposta, rece-
beu a indicação de colares e brin-
cos prateados, com um link para
uma reportagem sobre o tema.

Primeiro na web
A página no Facebook prece-

deu a criação da própria empre-
sa. “A interatividade está presen-
te desde a formatação do concei-
to da marca. É nossa principal

característica”, diz Rodrigo.
Atualmente, três funcionários

da MyGloss, formados em mo-
da, trabalham com a atualização
da página e todas as promoções
da empresa são desenvolvidas e
veiculadas por meio da rede so-
cial. Agora, o próximo passo é fa-
zer com que os fãs criem tam-
bém os produtos, dando suges-
tões de estampas e formatos.

A presença no Facebook já
trouxe resultados concretos. Se-
gundo Rodrigo, cada produto di-
vulgado pela ferramenta some
das lojas rapidamente. Pela web,

o negócio também já conseguiu
recrutar interessados em pagar
R$ 270 mil para ter uma franquia
da marca – o faturamento men-
sal estimado é de R$ 70 mil, com
lucratividade de 15% a 20%.

Agora, a popularidade na inter-
net já começa até a ditar os ru-
mos da empresa. “Há uma de-
manda fortíssima por uma loja
virtual da marca”, explica Rodri-
go. “Não podemos mais ignorá-
la. Por isso, já começamos a de-
senvolver um projeto.”

A loja virtual não estava nos
planos iniciais da empresa. Mes-
mo assim, o empreendedor acre-
dita em sua viabilidade. E quan-
do questionado sobre a possibili-
dade de os futuros franqueados
da rede encararem o comércio
eletrônico como concorrente,
Rodrigo responde: “a compra de
acessórios é feita por impulso.
As lojas físicas vão continuar a
ter mais força.”

O consultor Marcelo Cherto,
especializado em expansão de
negócios, defende que a empre-
sa tenha mais de um tipo de ca-
nal de venda. “Cada consumidor
prefere comprar de um jeito, em
momentos diferentes”, afirma
Cherto. “Portanto, a empresa de-
ve estar disponível e acessível pa-
ra não perder vendas.”

Cherto, porém, alerta para um
risco que a MyGloss corre ao
criar a loja virtual. “A empresa
funciona na internet como um
ponto de educação para os con-
sumidores. Por isso ela fez com
que seus seguidores no Face-
book estabelecessem uma rela-
ção emocional com a marca”,
analisa. “Ao iniciar as vendas vir-
tuais, é preciso tomar o cuidado
de não misturar as coisas. Ela de-
ve continuar a usar o Facebook
para ajudar os clientes, não para
vender. Caso contrário, pode
perder credibilidade.”

●Acerto: ao oferecer dicas
gratuitas de moda, a empresa
divulgou sua marca antes
mesmo de abrir a primeira loja

●Resultado: produtos que
são promovidos no Facebook
vendem rapidamente e até
investidores surgiram pela rede

●Desafio: ao usar a web para
vender, o negócio deve tomar
cuidado para não perder
credibilidade entre os fãs

Brasil passa a Alemanha em usuários ativos na rede

Empresa com apenas
duas lojas já tem 210
mil fãs no Facebook

● A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) aprovou a
homologação do iPhone 4S, o
mais recente modelo do smart-
phone da Apple. O documento da
Anatel está registrado com data
de ontem e, na prática, concede
o direito de a Apple comerciali-
zar o aparelho no Brasil.

A empresa disse ao caderno
Link que não há previsão de lança-
mento do produto no País. No
ano passado, a Apple começou a
vender o iPhone 4 no Brasil qua-
se três meses após a apresenta-
ção do produto e três semanas
depois dee ele receber a homolo-
gação. O telefone foi apresentado
pela Apple no dia 4 e começou a
ser vendido dez dias depois nos
Estados Unidos, Canadá, Austrá-
lia, França, Reino Unido, Alema-
nha e Japão.

Caderno:
Uma vez por mês no Estadão

Na rádio Estadão ESPN:
2ª, 4ª e 6ª, sempre às 7h23

Na internet:
www.estadaopme.com.br

Na internet,
usuário agora
escolhe o comercial
Serviços de vídeo como Hulu e YouTube permitem ao usuário
trocar a propaganda que está vendo ou até mesmo interrompê-la

BRENDAN MCDERMID /REUTERS–20/5/2008
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iPhone 4S é
homologado
pela Anatel

Mudanças. Jason Kilar, do Hulu, quer oferecer mais opções a espectadores e anunciantes

Foco. Rodrigo prepara agora a abertura de uma loja virtual

MyGloss adotou uma
estratégia simples
e eficiente: oferece
consultoria de moda
gratuita aos interessados

THE NEW YORK TIMES

Em um aparelho de televisão,
a três metros de distância, co-
merciais são com frequência
irritantes. Em um monitor de
computador, a poucos centí-
metros de distância, eles são
com frequência outra coisa:
absolutamente invasivos.

Tanto o Hulu quanto o YouTu-
be sabem que muitos de seus visi-
tantes odeiam comerciais, mas
seus modelos de negócios depen-
dem em grande parte da publici-
dade. De modo que ambos vêm
tentando tornar os comerciais
online mais atraentes. E ambos
seguem na mesma direção: ofere-
cer aos espectadores online a
chance de escolher quais comer-
ciais assistir.

Neste mês, o Hulu introduziu
um formato que dá aos usuários
a opção de clicar em um botão
“ad swap” (troca de anúncio)
após um comercial começar e op-
tar por substituí-lo por uma de
duas ou três opções. Não quer
esperar um comercial de compa-
nhia de petróleo? Então vá para o
de uma provedora de celular ou
uma fabricante de barbeador.

O sistema não é perfeito.
Quando os usuários decidem ir
para uma alternativa, eles já vi-
ram uma boa parte do primeiro
anúncio. Começar um segundo
significa um intervalo comercial
mais longo.

Então, por que não retardar o
início de um anúncio para deixar
o usuário escolher primeiro? Co-

mandado por Jason Kilar, o Hulu
tentou precisamente isso com
um formato mais antigo que ain-
da usa. Ele descobriu, contudo,
que muitos usuários ficaram in-
comodados com o processo de
ter de escolher ou esperar por
uma opção automática. As pes-
soas também não ficaram con-
tentes com opções que consis-

tiam apenas de três variações de
um produto, como xampus apro-
priados para cabelos finos, gros-
sos ou encaracolados.

Quando apresentados ao mais
novo formato de anúncio, usuá-
rios do Hulu podem escolher
não clicar no botão para trocar
comerciais e continuar assistin-
do o que for mostrado automati-
camente. “Não queríamos trans-
formar o uso do Hulu numa tra-
balhadeira”, diz Jean-Paul Cola-
co, seu vice-presidente sênior pa-
ra publicidade.

O Hulu também considera as
seleções de anúncios pelos usuá-
rios como um feedback para um
comercial se eles responderem a
uma pergunta que pode estar aci-
ma do quadro: “Esse anúncio é
relevante para você?” Ao gerar
receita com anunciantes, o Hulu
precisa aproveitar ao máximo
seus comerciais porque ele tipi-
camente mostra apenas a meta-
de dos minutos de anúncios para
um dado programa que seriam
mostrados na televisão.

Para um programa de “meia
hora”, que na verdade ocupa 22
minutos, ele mostra quatro mi-
nutos de comerciais em vez de
oito. Mas esses quatro minutos
podem parecer tão longos quan-
do os oito porque incluem um
comercial que passa antes mes-
mo de o programa começar, de-
pois três intervalos comerciais
durante o programa.

O Hulu oferece outros forma-
tos a anunciantes também. Num
deles, os espectadores têm a se-

guinte opção no início: encarar
um comercial de 2,5 minutos no
começo e mais nenhum outro,
ou assistir da maneira usual. Ou-
tro formato oferece a opção de
jogar um teste de conhecimento
ou um quebra-cabeça patrocina-
do por um anunciante.

Alternativas. O YouTube tam-

bém está oferecendo formatos
que dão a usuários uma opção,
incluindo um em teste final que
oferece uma opção entre três co-
merciais. Ele está sendo testado
somente em vídeos de formato
longo do YouTube, que demo-
ram pelo menos 10 minutos. O
formato ainda não atraiu anun-
ciantes suficientes para ser usa-

do com um número significativo
de vídeos.

Para vídeos mais curtos, o You-
Tube oferece um formato de
anúncio “skippable” (que po-
dem ser pulado). Isso permite
que um usuário encerre o anún-
cio após cinco segundos, sem ha-
ver nenhuma substituição. /
TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

● Pouca velocidadeTotal de pessoas que
acessou a internet pelo
menos uma vez avançou
8,3%, para 46,3 milhões
em setembro

ESTRATÉGIA

8 milhões
ainda têm velocidade de até 512
kilobits (Kbps) por segundo, que,
fora do Brasil, nem é considera-
da banda larga

11,2 milhões
de brasileiros têm em casa um
acesso de banda larga com velo-
cidade superior a 2 megabits por
segundo (Mbps) e 18 milhões
entre 512 Kbps e 2 Mbps
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 nov. 2011, Economia & Negócios, p. B18.




