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POR UMA REDE
MAIS RENTÁVEL
No mundo real, o
empresário Luiz Ro-
berto Demarco vive
atrasado. No mundo
virtual, a antecipa-
ção é sua maior vir-
tude. Sócio da Inter-
netCo - empresa pio-
neira em investi-
mentos de internet no
Brasil -, Demarco
também está à frente
da Nexxy Capital,
BoardCo.com e E-
deliver. Dos projetos
que já aprovou para a
rede, nenhum é ba-
seado em receita pu-
blicitária. Apesar de
acreditar na prospe-
ridade da propaganda
na internet, ele expli-
ca por que esse seg-
mento não será
rentável rapidamente

j e prevê quem vai tirar
• maior proveito dessa

revolução.
JMirela Tavares
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Propaganda - Desde o início do ano você
alerta para o estouro da "bolha" no mercado
de internet (queda violenta de ações de
empresas do setor antes supervalorizadas).
Hoje o que se vê são repetidas perdas
históricas na Nasdaq (bolsa eletrônica que
concentra ações de empresas da chamada
nova economia). O que vem pela frente?

Luiz Roberto Demarco - O problema
efetivamente é que tem muita empresa que foi
valorizada artificialmente e outras que ainda
estão sendo. Elas faturam US$ 10 milhões num
trimestre e perdem US$ 50 milhões em um dia.
Para entender o que está acontecendo é preciso
conhecer os três tipos de empresas dessa nova
economia. O primeiro é formado por
companhias que dão suporte à internet,
desenvolvendo ferramentas para instalação de
equipamentos e, portanto, responsáveis pela
existência da rede, como a Cisco Systems,
Microsoft e, no nosso caso, a Miracula. O
segundo são empresas que nunca tiveram marca
nem atuação no mercado, mas que muito
agressivamente se organizaram para atender ao
grande valor agregado da internet: a
desintermediação. Não seria natural, por
exemplo, que o primeiro site de venda de
passagens aéreas fosse da American Airlines ou
da United Airlines ou das duas juntas? Elas têm
o programa, provêem o serviço, têm os aviões...
No entanto, não é delas. Essas empresas têm uma
reputação e um histórico muito grande para se
aventurarem em algo do dia para noite,
montarem um serviço novo e saírem por aí
dizendo que são líderes. Afirmações como essa
exigem muita cautela por parte dessas empresas.
Então aparecem outras que começam a atuar
num segmento antes inexplorado e passam a
dizer que são líderes. Ou seja, a internet acabou
dando espaço, como toda revolução, para muita
gente entrar ali, se posicionar e dizer: "Olha eu
já sou o líder desse segmento'', sem provar nada.

P - Qual a representatividade dessas
empresas na Nasdaq?

LRD - Esse segundo grupo de empresas
representa 50% da Nasdaq. Desse total, cerca
de 10% serão consolidadas, pois há empresas
que já estão constituídas há muito tempo, como
America Online (AOL), E-bay, Amazon, Yahoo.
No segmento de leilões, cerca de 70% do
mercado é da E-bay, 20% da Amazon e depois
tem 10 mil sites que dividem 10% do mercado
americano. Desse total, entre 30 e 100 sites vão
ser consolidados; o resto vai mesmo desaparecer.
E isso que causa o efeito "bolha". Quando se
entra na contabilidade dessas empresas e
descobre que o patrocinador do portal que diz
ter milhões de usuários que ninguém conhece é
um monte de empresas do mesmo grupo, quando
se percebe que no ano passado foram gastos no
Brasil US$ 500 milhões em anúncios por
empresas de internet e toda a receita publicitária
na própria rede foi de US$ 80 milhões, você diz:
"Não é possível, essa equação não fecha." Ê
aquela história: de cada R$ l ganho de
publicidade na rede se investe hoje RS 6 para
divulgar o site.

P - E a terceira categoria?
LRD -Êformada por empresas como a Ford,

General Motors, American Airlines, General
Electric, entre outras, que vão se movimentar
efetivamente em direção à internet. Quem
realmente terá apelo dentro da cadeia de
negócios de um site de leilão de carro? Uma
dessas novidades com marca em construção ou
um site da Ford ou da Fiat que dá garantia,
assistência técnica e entrega na sua casa?

P - Quem sobreviverá?
LRD - O negócio da internet é a

desintermediação. Ela faz com que qualquer
pessoa ou empresa chegue à outra muito
rapidamente e por isso está mudando o mundo.
Corretor de seguro, distribuidor de automóvel,
o balcão de loja, tudo que fica no meio tende a
ser ameaçado pela indústria da internet. Essa
que é a onda. Eu posso escolher um carro, montá-
lo e comprar diretamente da linha de produção.



Eu faço o pedido e ele sai fabricado. Não existe
nada mais barato que isso, um terminal em
qualquer casa, instalado em qualquer lugar, sem
que você precise pagar por nenhuma cadeia de
distribuição intermediária.

P - E as previsões das empresas de grandes
faturamentos?

LRD - As empresas de internet têm mais
preocupação em dizer que estão gerando
receita do que resultado. Como é uma
indústria que está se consolidando, o
resultado não é tão importante. Sempre
se tem a argumentação de estar
investindo no futuro. O brasileiro pegou
isso e fez a festa. Eu recebo dinheiro de
fora, crio um buraco enorme no meu
negócio e digo que vou ser líder. Só que
isso não vai acontecer. A realidade de
muitas companhias é absurda. Há umas

que prometem vender livros pela internet,
compram da Saraiva e mandam entregar
ao cliente. Ou seja: prejuízo, prejuízo,
prejuízo. São situações de
desconhecimento generalizado do que é
a rede e que, mais uma vez, acabam
sustentando a tal da "bolha ". A verdade

é que o Brasil tem 155 milhões de
habitantes e tem 4 milhões de usuários
de internet. Existem limitações no número
de computadores e telefones instalados,
também fundamentais para a expansão
do acesso à internet. Erros de divulgação
não faltam. Um site, por exemplo, vende
uma passagem aérea e ganha uma
comissão. Apassagemcustou R$400, ele
ganhou de comissão R$20. A receita dele
é RS 20, porque foi o que faturou, mas no
demonstrativo aparece a transação total
de R$ 400. Isso dá uma distorção
completa nos números, nas receitas que
estão crescendo. Isso é tão sério que
começa a chamar a atenção dos órgãos
reguladores, como a SEC americana.

P - Ou seja, uma distorção também
de resultado de e-eommerce?

LRD - Desse total de 4 milhões de
usuários, apenas 2% compram
efetivamente pela internet. Eu que sou da
área, que tenho empresa, compro uma
ou outra coisa. Não é uma prática, ainda
está se constituindo. Tem muito mais
lentidão do que as pessoas parecem fazer crer.
Se alguém ligar a televisão, só tem anúncio de
internet, o que cria no leigo uma impressão de
que está acontecendo um grande negócio, apesar
de ele não estar entendendo nada. Mas se está
todo mundo dizendo que vai dar certo, ele
também acredita nisso. Isso cria uma
instabilidade, que acaba levando às discussões
que estamos tendo agora.

P - E os resultados de vocês?

LRD - A gente joga o play da internet. A
Mimada, por exemplo, ex-OneClick, é lucrativa.
Vai faturar US$ 200 mil este mês (abril) e vai
gastar US$ 180 mil, mas não fazendo
propaganda na televisão, porque achamos que
a abrangência da televisão é para um produto
mais popular. No geral, o que vem pela frente é
uma mortandade enorme de empresas, com, pois
se alguém parar de investir nelas não haverá

dinheiro nem para pagar o salário dos
funcionários. Então vai haver mais restrição,
uma seletividade muito maior do que essa
fantasia que está acontecendo hoje na América
Latina. Não é que vai acabar o negócio, só que
todo mundo vai cair na real. Será que camarote
da Sapucaíé lugar de companhia de internet?A
justificativa é: "Mas vai crescer!". Onde vai
crescer, se você para usar internet precisa de um
computador e a base de computadores no Brasil
gira entre 10 milhões e 11 milhões, para um

público de mais de 150 milhões. Ceweja
qualquer um bebe, mas internet por mais que se
popularize, ainda tem muito o que crescer. Até
hoje telefone, que precisamos para acessar
internet, está no meu Imposto de Renda, é ativo.
Quantos brasileiros têm telefone? No mercado
de trabalho o risco é ainda maior. Todo jornalista
hoje conhece cinco ou dez colegas que foram
trabalhar num site ganhando o dobro do que

ganhavam e dizendo para os colegas que
ganhavam cinco vezes mais. Dois terços
vão acabar buscando o caminho de volta,
e alguns talvez não encontrem mais as
portas abertas.

P - Durante o lançamento da
Bord.Co, você disse que não gostava
de consultores, advogados e agências
de propaganda. Por quê?

LRD - De consultor eu não gosto
porque o consultor só diz o que você tem
de fazer e não faz. Ê um palpiteiro.
Advogado porque ele é treinado para
' 'armadilhar "o outro lado, e por sua vez
o próprio cliente. De agência de
publicidade eu gosto, é um excelente
negócio, mas eu acho que na internet a
agência é o grande beneficiado. As
agências brasileiras estão ganhando
muito dinheiro hoje com a clientela.com.
Eu compraria ações de uma agência, l
Como homem de internet, porém, eu l

acho que as agências deveriam ser mais l
cautelosas. As campanhas que elas fazem l
para o mercado de internet incentivam
as .com a investir demais, a fazer gastos
enormes, colocando outdoor na cidade
inteira, fazendo peças publicitárias
lindíssimas, mas que não vão dar retorno
nunca. E não será possível construir essa
marca que as agências dizem qtie vão
construir somente com publicidade.

P - Onde as agências erram na
comunicação via web?

LRD - Elas estão fazendo o papel
delas, não estão errando. Não é a agência
que vai dizer para não investir em
televisão. A Miracula, por exemplo, não

faz comercial e tem 30% do mercado à
lojas que vendem pela web no País. Nós
preferimos fazer um evento com setém
shoppings de São Paulo, no hotel

Sheraton Mqfarrej e colocamos 500 lojistas la
Eles é que vão comprar. Eles são o nosso público-
alvo.

P - Mas aí é publicidade tradicional, é a
agência criando para uma empresa usando
mídias tradicionais. E quando se fala de
criação específica para a rede?

LRD -Eu acho que o grande salto da internet
para a agência de publicidade nessa próximl
onda vão ser as agências promocionais. Esse é
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o negócio da internet e será um negócio
gigantesco. O e-commerce brasileiro em 1999
foi de US$ 100 milhões, ou seja, nada para esse
mercado. Por isso, não se justifica toda essa
publicidade em TV. Na verdade, toda a fumaça é
para o investidor, para se criar captação de
recurso e depois conseguir mais dinheiro para
se posicionar. Quando a StarMediafez a oferta
pública de suas ações (1PO), encheu todos o
metrôs de Nova York com outdoors. Ela
não tem nenhum cliente lá, mas todos os
analistas financeiros falaram "Wliat 's
that? "No ano passado, você teve um IPO
de empresas de internet por dia. Você
acha que o cara conseguia analisar tudo?
Será que ele não come, não dorme, não
sai com a namorada? Ai, passa pelo
metrô inteiro, vê StarMedia e diz: "This
is hot!", e manda comprar. Essa
publicidade voltada para o investidor é
muito ilusória. Não tem possibilidade de
uma companhia como a iG, sem
conteúdo, sem uma marca consolidada,
virar líder de um negócio só porque
coloca US$ 200 milhões para fazer
propaganda. Isso não existe. Obviamente
todo mundo vai conhecer o cachorrinho
iG, mas não dá para ele competir com o
Globo.com, com o UOL, ou o Zaz. A
grande verdade do iG é que tem l milhão
de usuários cadastrados. São pessoas que
entraram um dia e ficaram registradas.
Eu nunca recebi um e-mail ou vi uma
carta de leitor numa revista ou qualquer
publicação que fosse @ig.

P - Há possibilidade de a
publicidade na internet vir a ser
rentável em curto espaço de tempo?

LRD-Nenhuma. Tanto que nós aqui
não investimos em nenhuma companhia
que seja baseada em receita de
publicidade. Todas as nossas companhias
são baseadas em receitas de transação,
de serviço. O motivo é lógico: a Rede
Globo, uma revista Veja ou outro veiculo
de alta comunicação só consegue ter o
valor de publicidade que tem por ser
única. A internet é muito pulverizada e
muito volátil. A volatilidade de uma
pessoa que está na internet é muito maior
que a de quem assiste televisão. Um Brasil
com 100 redes Globo teria o preço da
publicidade inversamente proporcional ao
número de veículos. O mercado de publicidade
na internet vai existir, mas ele é menor que o
divulgado pelos sites.

P - Mas no caso do e-commerce não são
necessárias ações de comunicação para
efetivamente conquistar o internauta que,
além de não ter o hábito de comprar, tem
outros interesses, como a busca de conteúdo
ou bate-papo?

LRD - Precisaria, mas não sei ainda qual o
valor que justifique essa ação. Se a pessoa paga
caro por 30 segundos no Jornal Nacional é
porque tem um retorno espetacular, um retorno
efetivo de resultado. Quando você coloca um
banner num determinado lugar, você tem uma
série de coisas que o pessoal chama de eye-balls
(a pupila dos olhos), ou seja, apenas dar uma
olhada. E aí é a tal coisa: se você tem uma mulher

bonita na sala, todo mundo olha, mas se tiver
cem, ela se perde. O pior é que na internet
brasileira tem muita mulher feia se dizendo linda.

P - Então, empresas como a Grátísl, que
se autodefine como uma empresa baseada na
venda de publicidade, estão equivocadas?

LRD ~ Não se for a número um disparada, se
tiver capacidade para ser uma AOL, que tem algo
em torno de 30 milhões de assinantes, o que é
muito diferente do usuário gratuito. É como

comparar com um sócio de um clube e alguém
que vai passear no shopping. O sócio, ele vai lá,
ele paga, entra, usa o que o clube tem a oferecer.
O cara do shopping passa, usa e vai embora. E
claro que o usuário que paga tem muito mais
importância do que o que entra e sai. Então, se a
Grátis l tiver capacidade de liderar o mercado
em cima disso, ai terá valor. No entanto, eu acho
que isso não vai acontecer na América Latina,

pois essa é uma região muito diferente
do resto do mundo, devido à
pulverização. Não terá uma AOL por
aqui e essa pulverização vai matar muito
a receita de publicidade individual de
cada companhia.

P - Como investidor em internet,
como você acha que a publicidade
pode efetivamente contribuir para o
desenvolvimento desse mercado, se é j
que existe algum interesse da internet
na publicidade?

LRD - Temos que deixar bem claro \
uma coisa: a publicidade é um segmento
importante para internet. Vaisegantiar
dinheiro com publicidade de internet, vai
se movimentar um monte de mídia
tradicional para tornar conhecido um
determinado site, serviço, etc. Isso vam
continuar acontecendo. A internet
atomiza, explode a indústria de
publicidade. A minha discordância é
quanto ao jeito que isso está sendo
apresentado hoje. O pêndulo está «oi
lugar errado. Não dá para pensar nisso
como uma mina de ouro. A formação de
novas marcas na internet, do tipo
fulanox.com ou xpto.com, não é tam
simples assim. Você não vai conseguir
pegar uma companhia, dar um nome
bonitinho,fazer um monte depwpaganda
e pronto, tem uma companhia que vale
milhões de dólares. Ao contrário dol
Globo.com, que todo mundo acessou
porque é uma grande marca com enorme
exposição na mídia tradicional.

P - Mas como efetivamente os
publicitários podem ganhar dinheiro
na rede?

LRD -A publicidade na internet vai
crescer conforme o crescimento real do ,
acesso. Quanto mais centenas de milhões

de pessoas estiverem conectadas, mais ela serei
importante. A internet é uma mídia mais
interativa, mais rica, permite uma série de coisas
que a televisão não permite, como o envio à
mensagens por telefone celular ou um k
infinito de opções. Sem dúvida, a internet vai
proporcionar um grande espaço para a
publicidade.
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