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Formamos uma rede planetária,
que interliga mais de 2 bilhões de in-
ternautas, através de rodovias e de re-
positórios de informação, e que tor-
nou difusas as fronteiras da nossa pri-
vacidade. Hoje, ao “googlar” o no-
me de qualquer pessoa revela-se
uma pegada que todos nós deixamos
ao movermo-nos no mundo digital.
Até já existem serviços especializa-
dos para apagar a nossa pegada, ou
para recuperar o nosso espólio digi-
tal quando morrermos...

Estas últimas semanas voltamos a
ter evidências de que estamos “total-
mente nus” na internet. O preço que
temos de pagar para termos uma con-
ta grátis de Gmail é deixarmos “algo-
ritmos-toupeira” vasculharem a in-
formação das nossas mensagens e
buscarem palavras-chave para a Goo-
gle poder vender serviços de publici-
dade direcionada. Mas não fica por
aqui. Hoje a Google está a coletar in-
formação sobre o que assistimos na
Google TV, sabe onde estamos com o
Google Maps, para quem ligamos
com o sistema operativo Android, o
que dizemos no Google Buzz e o que
fazemos online no Google Chrome.
Entregamo-nos, sem muita resistên-
cia, a um Big Brother digital.

O outro filme que me assaltou a
memória foi “O homem que sabia de-
mais” (1956, com James Stewarte Do-

ris Day). Há duas semanas o jovem
Edward Snowden revelou-se um ho-
mem que sabe demais. Denunciou a
existência de um programa da Agên-
cia Nacional de Segurança (NSA) dos
Estados Unidos e do FBI, chamado
Prisma, através do qual estes organis-
mos têm acesso direto aos servidores
centrais de nove das maiores empre-
sasde internet americanas. Aparente-
mente a inteligência americana pode
consultar vídeos, fotografias, conteú-
dos de e-mails, arquivos transferidos
e conexões dos usuários.

Terminamos a semana com uma
“Intriga internacional” (1959, com
Cary Grant e Eve Marie Saint). O jo-
vem Snowden denunciou que o Go-
verno americano teria contratado ha-
ckers para fazerem ataques em mas-
sa a alvos na China. Mas já nas sema-
nas anteriores o Governo americano
teria acusado os chineses de fazerem
o mesmo com alvos americanos.

Em suma, está montada uma intri-
ga “hitchcockiana” na internet. Es-
tes acontecimentos vieram colocar
novamente em destaque o tema da ci-
ber-segurança. É óbvio que a luta
contra o terrorismo legitima uma ati-
tude vigilante por parte dos polícias
do mundo. Já não é tão óbvio que esse
acesso à pegada digital de qualquer ci-
dadão se possa realizar sem qualquer
tipo de limites. Este episódio mos-
trou a premência de dispormos de
uma regulamentação internacional
para a utilização da internet. Por isso,
defendo a criação de uma governan-
ça internacional que regule a inter-
net, em que todos os países aderentes
se coloquem de acordo sobre os limi-
tes a impor à sua utilização, e que per-
mita equilibrar a necessidade de segu-
rança com o direito à nossa privacida-
de. Não será fácil, mas é necessário!
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No entanto, com o advento das no-
vas tecnologias e a mudança de para-
digma de nossos consumidores, nes-
ta chamada era da informação, a
compra desinformada praticamente
não existe. Assim, a propaganda, es-
tá passando por profundas transfor-
mações, para conseguir tocar um pú-
blico cada vez mais exigente e bem
informado.

Consumir é um ato cada vez mais
sofisticado. Seucliente, enquantopes-
quisa seu produto em sua loja, tem
acesso simultâneo ao preço de todos
os seus concorrentes. Ele pesquisa,
consulta, pechincha, busca opiniões
de outros consumidores. Portanto, se
você quer competir, é necessário dis-
ponibilizar ao seu consumidor o que
ele quer: informação. É preciso mais
que informar: você também precisa
saber escutar, trocar informação.

Ninguém está dizendo que os
anúncios não devem ser feitos. Mui-
to pelo contrário, precisamos mudar
a forma de fazê-los. Prova de que a
propaganda está longe de não funcio-
nar, o Facebook atingiu ano passado
da empresa deve crescer 30% este
ano, alcançando US$ 5,6 bilhões. No
que diz respeito ao segmento mobile
do Facebook, o incremento será ain-
da maior: o faturamento deverá su-
bir de US$ 500 milhões no ano passa-
do para R$ 1,5 bilhão este ano. Isso

porque estamos vivendo uma fase de
“crise” internacional.

Para conseguir impulsionar os ne-
gócios e as empresas, precisamos
avaliar a forma como a propaganda
é feita e as novas formas de se comu-
nicar. Muitas destas grandes empre-
sas como Facebook, Amazon e Goo-
gle utilizam as próprias informações
de navegação dos usuários para ofe-
recer a eles os produtos que procu-
ram. As ações devem ser cada vez
mais direcionadas e personalizadas,
para podermos atender a este consu-
midor tão decidido.

No setor que represento, o varejo
de material de construção, alguns
destes conceitos ainda estão chegan-
do, mas consideramos que os gesto-
res, empresários, funcionários e ven-
dedores, precisam estar atentos a es-
tas novas formas de entender a pro-
paganda e chegar até a loja.

Neste sentido, estamos unindo es-
forços para esclarecer e qualificar a
mão-de-obra em duas frentes. Uma
delas é a Academia de Vendas, com
quase 5 mil alunos, para aprimorar a
formação das equipes de vendas por
meio do e-learning. Mais do que
nunca, no cenário que vivemos, pre-
cisamos de vendedores bem treina-
dos, capacitados a atenderem as de-
mandas deste novo consumidor. Ou-
tra iniciativa é a Universidade Corpo-
rativa Anamaco, que reúne o que há
de mais recente em pesquisas do seg-
mento. Também temos uma mode-
lo, a Loja Escola, com 1500 metros
quadrados, que funciona como labo-
ratório para exposição de produtos.

Se você quer sair na frente neste
cenário competitivo e em constante
mudança, prepare-se e prepare sua
equipe. Na era da informação, esta
pode ser justamente a melhor saída.

Hitchcock na internet e
a nova ‘janela indiscreta’

Prepare-se para o consumidor
da era da informação

A luta contra o terrorismo
legitima uma atitude
vigilante, mas já não é
tão óbvio que esse acesso
à pegada digital de
qualquer cidadão se possa
realizar sem limites

Para conseguir
impulsionar os negócios e
as empresas, precisamos
avaliar a forma como
a propaganda é feita
e as novas formas
de se comunicar

Nas últimas semanas, ao acompanhar as recentes notícias so-
bre as violações de privacidade da informação que é armaze-
nada e veiculada através internet, só me vieram à memória
três obras primas do mestre Hitchcock: “A janela indiscre-
ta”, “O homem que sabia demais” e a “Intriga internacio-
nal”. A primeira obra prima de que me lembrei foi “A janela
indiscreta” (1954, protagonizado por James Stewart e Grace
Kelly). Não há dúvida que a internet é hoje uma “janela in-
discreta” para dentro das nossas vidas.

A propaganda apresenta informações com o objetivo princi-
pal de influenciar uma audiência, certo? Para isso, ela frequen-
temente apresenta os fatos que escolhe, o que possibilita uma
certa “mentira” por omissão, para encorajar o interlocutor ou
receptor a chegar a determinadas conclusões. Ela também po-
de utilizar mensagens exageradas para produzir no receptor
uma resposta mais emocional que racional. Assim, o público
muda de atitude em relação a um assunto. Este era o modelo
tradicional de propaganda, ao qual estávamos acostumados.
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Text Box
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