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“Localização, localização, localização!”, era o mantra permanente dos varejistas no passado 
recente. Brigavam para ter a melhor localização. A internet mudou isso. Pode apostar que os 
clientes hoje irão pesquisar na web (se puderem) antes de ir à sua loja.  
  
 
Por muitos anos o poder da informação esteve nas mãos dos varejistas. Para obter 
informações (e, com sorte, conselhos) sobre ações, imóveis e viagens, você visitava corretores 
de ações, corretores de imóveis e agentes de viagens. Hoje as informações se libertaram no 
ciberespaço. O consumidor as encontra de todo tipo na internet e faz suas transações 
fortalecido por elas. 
 
Uma agência de viagens ponto.com chamada Travelocity, que ajudei a fundar nos Estados 
Unidos, capitalizou esse fenômeno disponibilizando vastas quantidades de informações de 
viagens aos clientes, de maneira rápida e fácil. O fato de sermos os primeiros a fazê-lo nos 
ajudou –e muito. Os clientes iam até o site Travelocity pela informação e quando descobriam 
que podiam também comprar o produto com apenas alguns cliques, eles o faziam! 
 
“Localização, localização, localização!”, esse era o mantra permanente dos varejistas no 
passado recente. Sempre brigavam para ter a melhor localização. A internet mudou isso. A 
localização da sua loja está distante apenas um oitavo de segundo de seus concorrentes. E 
você pode apostar que os clientes de hoje irão pesquisar sobre você na web (se puderem) 
antes de ir à sua loja. Na Travelocity ficou claro para nós que, se quiséssemos ter sucesso, 
tínhamos de ter as melhores informações, preços absolutamente competitivos e atendimento 
ao cliente superior. 
 
A internet também torna seu negócio realmente nacional e internacional. Em pouco tempo, a 
Travelocity era a maior agência de viagens em grande número de pequenas cidades norte-
americanas. A velocidade e a conveniência de comprar on-line levou muitas pessoas das áreas 
rurais a escolher a Travelocity em vez de viajar quilômetros até a agência de viagens mais 
próxima. 
 
Os preços são transparentes na internet. Isto é, os clientes podem rapidamente descobrir 
quanto todos os outros varejistas estão cobrando por um produto similar. No mundo físico 
pode ser difícil comparar preços, mas no mundo virtual é fácil, fácil. E agora tudo está se 
tornando ainda mais transparente nos EUA, à medida que sites como o Price Grabber mostram 
quanto cobram centenas de varejistas pelo mesmo produto [o mesmo acontece com o site 
Buscapé no Brasil]. Isso significa que a concorrência por preço não funciona mais a não ser 
que você seja fornecedor de menor custo. Minha nova companhia de viagens Kayak.com é um 
bom exemplo disso ao fazer a pesquisa em toda a rede de todos os preços aéreos, rodoviários 
e de hotéis para assegurar que o cliente tenha o menor preço. E com um clique você pode 
comprar onde quiser. 
 
Muitas pessoas achavam que a internet é um bom local para informações, mas não para 
conselhos. Isso também está mudando rapidamente, pois mais e mais sites estão consolidando 
opiniões de usuários. A Travelocity capitalizou isso logo de início ao pedir avaliações de 
usuários e agora tem dezenas de milhares delas. Os hotéis que são avaliados vendem muitas 
vezes mais depressa do que os que não o são.  
  
 
Analogamente ao conselho, as pessoas estão descobrindo quão poderoso é o poder da 
comunidade. Por exemplo, na Kayak.com temos um novo programa chamado Buzz. Ele mostra 
aos clientes o que de melhor outras pessoas encontraram em suas cidades. A maioria dos 
consumidores gosta de saber o que está na moda, o que os outros estão comprando e quais 
são as melhores lojas –principalmente quando essas informações vêm de milhares de outros 
consumidores, reunidas de maneira imparcial. 
 



Finalmente, acredito que os clientes acham poderosa a publicidade de busca. Nós vivemos em 
um mundo impulsionado pela velocidade e conveniência. As famílias estão mais ocupadas do 
que nunca e, em muitos casos, os dois pais trabalham. A publicidade de busca fornecida pelo 
Google, Yahoo! e outros leva ao cliente uma maneira rápida e fácil de encontrar os produtos 
mais obscuros em segundos e comprá-los com um clique. 
 
A publicidade tradicional é invasiva e geralmente não permite que o consumidor interaja 
rapidamente com os produtos que desejam. A publicidade de busca não é invasiva e leva o 
cliente até exatamente o que ele quer em segundos. Em resposta a isso, a Travelocity mudou 
sua publicidade para incluir um gasto significativo na publicidade de busca e descobriu ser 
muito e.ciente (mas ainda acha a TV, rádio e mídia impressa também úteis). Essa revolução da 
publicidade moveu a concorrência do nível da marca para o nível de produto individual (SKU). 
 
Com a internet veio o empowerment do consumidor. E com ele, essas tendências sobre as 
quais escrevi. A quem quiser ignorar isso, resta dizer: que o faça por sua conta e risco. 
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