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Dentro de dois anos, mais de 90 milhões de pessoas na América Latina deverão estar usando a 
internet como instrumento rotineiro para obter informações e para fazer compras. Essas pessoas 
gastarão mais de 33 bilhões de dólares em compras por esse meio, dos quais 13 bilhões em 
negócios na área cultural. Cerca de 60% dos internautas estarão no Brasil.  
 
Nesse oceano eletrônico estarão navegando milhões de pessoas de um público cujo interesse 
específico é utilizar a web para transações que envolvam produtos culturais, como reservas de 
ingressos para teatros, compra de livros e objetos de arte, que gerarão um fluxo superior a 13 
bilhões de dólares.  
 
Esse pote de ouro ao pé do arco-íris cibernético começou a ser buscado pelo jornalista Eduardo 
Martins Neto, a partir de 1997, quando identificou oportunidades de negócios na esteira do 
crescimento do chamado marketing cultural, que atraiu investimentos de grandes empresas 
interessadas em novas formas não convencionais de comunicação para polir suas imagens junto a 
seus públicos. Naquele ano, Martins lançou a revista "Marketing Cultural" com o objetivo de ser o 
elo entre o produtor dessa área, o artista e o empresário. Em 2002 tornou a revista eletrônica ao 
perceber que era este o veículo preferido pelo público.  
 
Mas o mercado tem se revelado tão promissor que Martins vai lançar, no segundo semestre deste 
ano, um portal, o www.mercadocultural.com.br, voltado para empresas que utilizam essa 
ferramenta de marketing, patrocinadores e promotores culturais e para todos aqueles que tiverem 
algum tipo de demanda nesse setor, desde a simples obtenção de informações até a realização de 
compra de produtos.  
 
"As pessoas não irão mais à bilheteria para comprar ingressos. Será tudo via internet e celular", 
aposta Martins.  
 
Uma das novidades do portal será dar a autores que não tenham editoras a possibilidade de 
publicarem seus livros por meio do meio eletrônico. As obras sairão muito mais baratas, pois não 
dependerão de gráficas e de esquemas de distribuição. Elas poderão ser identificadas pelo portal, 
compradas via internet e impressas pelo próprio interessado, se preferir tê-las em papel. Martins 
pretende oferecer também em seu pacote de serviços uma área especializada em pesquisas na 
internet. O pesquisador informaria o foco de sua investigação e especialistas do portal iriam atrás 
de conteúdo em sites de todo o mundo visando resgatar material adequado e poupar tempo para 
o autor.  
 
Trata-se, certamente, de um negócio tentador. Seu plano de negócio convenceu a incubadora 
TecVitória, entidade gestora de projetos formada pelo Sebrae, Prefeitura de Vitória, Universidade 
Federal do Espírito Santo e empresas privadas, a aceitar seu projeto para desenvolvimento dos 
softwares adequados e para a captação de recursos. A própria aceitação do projeto pela 
incubadora já significa uma chancela valiosa para o mercado, facilitando a atração de sócios e a 
captação de investimentos.  
 
Martins sente-se um pioneiro. "Será o primeiro portal nesses moldes desenvolvido no Brasil", diz. 
E garante que não teme ser mais uma vítima dos grandes naufrágios ocorridos em 
empreendimentos construídos com base no veículo eletrônico. "Alguns negócios na internet não 
deram certo porque eles acreditaram na publicidade, modelo que não vingou. O meu será um 
portal de negócios, não de entretenimento, com um mercado estimado de 100 mil assinantes".  
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