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RESUMO

Este trabalho procura entender o impacto dos formatos de publicidade mais
encontrados na Web para a construção de marcas brasileiras que se constituem como
genuinamente do ambiente virtual. A partir do nível de conhecimento do internauta em relação
ao ambiente virtual, procura-se entender o impacto dos formatos de publicidade na Web mais
encontrados. Contudo, para essa análise, deu-se importância a características da Web, do
internauta, da marca e da publicidade on-line.
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INTRODUÇÃO

Primeiramente, a idéia era elaborar um trabalho baseado no desenvolvimento de sites
de sucesso na Web na área de comércio eletrônico. Porém, ao refletir mais cuidadosamente
acerca das possibilidades de aplicação da temática ao cotidiano, foi percebida a importância do
consumidor para o setor que, ao final da década passada, passou a aderir ao ambiente virtual. O
ambiente virtual representou mais um local oferecendo a oportunidade de compra segura, sendo
que desta vez com características inéditas como a comparação imediata de preços por parte do
consumidor.

Partindo de uma experiência profissional com o ambiente virtual, procura-se
compreender como ações publicitárias podem influenciar a noção da marca para o consumidor
virtual. A motivação pelo interesse no assunto, levou à ampliação dos conhecimentos, o que
facilitou a execução de tarefas cotidianas no que diz respeito ao conhecimento do consumidor
brasileiro na Web.

Como problema de pesquisa, este trabalho procura verificar como acontece a leitura
hipertextual, analisando como o leitor navega através dos sites Submarino e BuscaPé. Para isso,
o mesmo tem como objetivo entender como o internauta recebe a publicidade on-line sob o
ponto de vista da leitura hipertextual, de modo a memorizar endereços específicos.
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Dessa forma, o trabalho está dividido da seguinte maneira:

No primeiro capítulo, é feita a delimitação das características do ciberespaço. A sua
constituição conceitual, bem como as inovações possibilitadas pelo advento do computador e
suas implicações sociais. Por fim, a conexão mundial dos computadores, tendo como resultado a
Web, estabelecendo os conceitos iniciais acerca do ambiente virtual.

No capítulo seguinte, procura-se entender como se deu a transição da cultura das
mídias à cultura digital, com a finalidade de esclarecer aspectos predominantes do ciberespaço.
Desse modo, o capítulo seguinte trata dos reajustes que o ambiente virtual provocou às outras
mídias, ao mesmo tempo em que ocorre o fenômeno de convergência das mídias E, por fim, o
capítulo dedica-se ao estudo da estruturação das interfaces, o limite entre a Web e o internauta.

Para entendermos, portanto, como o usuário da Web comporta-se diante dessa
interface. As características do ato de navegar, sendo seguidas do comportamento do internauta
segundo sua habilidade de interpretação de códigos e de sinais presentes na interface, fazem
parte do conteúdo abordado no capítulo quatro. Em seguida, são abordados os perfis dos
usuários de Web e a sua capacidade de estabelecer a interação com o ambiente virtual.

No capítulo cinco, são vistos os aspectos envolvendo a transformação que o marketing
sofreu com a adoção da Web e, a seguir, é exposta a organização do marketing em virtude dos
novos modelos de negócios possibilitados no ambiente virtual.

Nos capítulos seis, sete e oito procura-se explicitar a relação existente entre a marca, o
consumidor, o marketing.
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Por fim, no capítulo nove, à luz da pesquisa bibliográfica e da pesquisa às recentes
notícias e dados acerca da Web, é buscada a interpretação dos dados tendo como exemplos as
marcas Submarino e BuscaPé. Estas servem como referenciais para a análise em virtude de
estarem presentes no ambiente virtual e de serem marcas brasileiras líderes em seus segmentos,
tanto Submarino no varejo on-line quanto BuscaPé dentre os mecanismos de comparação de
preços na Web. A referida análise leva em conta o ingresso de novos usuários à Web, ou seja,
novos consumidores.

Até recentemente, o perfil do internauta estava caracterizado por ser basicamente
pertencente às classes A e B. Ao final do ano 2005, as características do internauta brasileiro e,
conseqüentemente, as características do consumidor virtual começaram a mudar em virtude do
ingresso da classe C no ambiente virtual. Com a sua entrada, os números do comércio virtual
sofreram alterações significativas e estima-se o crescimento das vendas no ano corrente de 2006
seja na ordem de 50%, segundo estimativas1.

As características desses novos consumidores virtuais, dentre as quais estão a recente
imersão no ambiente virtual e o menor nível de instrução em relação às classes A e B, foram
fatores relevantes para a opção de estudo acerca da construção de marcas brasileiras na Web
tendo como ponto de vista a publicidade on-line. Isso se deve à provável melhor associação que
os novos internautas podem estabelecer com marcas próximas de seu cotidiano, próximas de
suas características sócioculturais.

1

Fonte: E-bit, Anexo F.
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1 CONDICIONANTES DA NAVEGAÇÃO: A RELAÇÃO CIBERESPAÇO
VERSUS CIBERCULTURA

1.1 Conceitos iniciais

Antes de delimitar cibercultura, é importante esclarecer outro conceito, o de
ciberespaço. Segundo Pierre Lévy, em “Cibercultura” o mesmo é:

Novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo
especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação digital, mas também o
universo oceânico de informações que ela abriga. (1999, p. 17).

Em outras palavras, ciberespaço seria a borda de um círculo que estrutura o universo de
informações, incluindo aqueles que navegam e contribuem para a formação do círculo. O
preenchimento deste círculo cabe à cibercultura que, de acordo com o mesmo teórico, engloba
um “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de
pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o ciberespaço” (LÉVY, 1999:17).

1.8 Das inovações tecnológicas ao ciberespaço

De acordo com Lévy (1999), as novas tecnologias implicam mudanças no
comportamento social, contudo, não determinam por si automaticamente resultados positivos ou
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negativos de sua adoção. Para o autor, as tecnologias são apenas maneiras de análise da
realidade baseadas em técnicas, a realidade continua sendo a relação entre cultura (dinâmica das
representações) e sociedade (pessoas, laços, trocas, relações de força). As tecnologias são
metade artificial e metade material, metade técnica e metade cultura ou metade técnica e metade
sociedade, como pessoas que se unem para inventar e interpretar as novas técnicas.

Novas técnicas tendem a carregar consigo projetos, estratégias; possuem vários
sentidos, dentre os quais a hegemonia dos Estados que procuram investir continuamente nas
cibertecnologias. A informática (e a era digital), até o final da década de 90, ainda estava no
início de sua história e mostrava o que Lévy chamou de multimodal, permitindo sua
visualização tridimensional interativa, o que Santaella (2004) chamará de leitura imersiva,
conforme veremos adiante. Àquela época, empresas de tecnologia disputavam criativamente
enquanto concebiam mapas dinâmicos do fluxo de dados e desenvolviam agentes de softwares
inteligentes.

O aumento da capacidade de memória e da transmissão de dados logo permitiu a
evolução das interfaces2. Para isso, aprimoraram-se os conhecimentos necessários para a
evolução das mesmas, buscando novas tecnologias, desenvolvendo-as e não somente adotandoas como se estivessem prontas esperando sua aplicação.

Assim, podemos crer como Lévy (1999:25) que “uma técnica é produzida dentro de
uma cultura, e uma sociedade encontra-se condicionada por suas técnicas”. Essa afirmação
desmistifica a importância do surgimento do ciberespaço, mostrando que este está ligado à

2

Será caracterizada, previamente, interface como a tela que distancia o ciberespaço do internauta. O conceito será
revisto adiante.
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evolução da civilização; estando a última condicionada à sua presença3. O ciberespaço é apenas
mais um fator dentre os fenômenos sociais e culturais contemporâneos.

A dinâmica social destina ao sucesso ou à sua extinção as novidades em tecnologia,
aceitar ou rejeitar. Pequenos grupos, formados por empreendedores audaciosos, entusiastas,
acabam, segundo Lévy, por direcionar o futuro das tecnologias. Baseados nas necessidades
sociais, os criadores dos hipertextos4, sem o respaldo do Estado ou de empresas, trouxeram
novidades tecnológicas que a civilização incorporou e pelas quais passou a ser condicionada.

Os computadores, que tiveram seu uso civil disseminado nos anos 60, viram na década
de 70 o desenvolvimento e a comercialização do microprocessador. A partir daí começaram
novos processos sociais e econômicos, com a automação industrial e do setor terciário. O
computador, redes de comunicação e demais aparelhos eletrônicos, segundo Lévy, passaram a
fazer cada vez mais parte do cotidiano. Nos anos 80, surgiram os hipertextos e os videogames
tendo, ao final da mesma década e início da década de 90, um aumento considerável da
aplicação de memórias e processadores em diversos lugares5.

Para Lévy, os computadores conectados à inter-rede no início dos anos 90 formavam
“uma corrente cultural espontânea e imprevisível” e impunham “um novo curso ao
desenvolvimento tecno-econômico” (1999:32). Ao final da década de 90, os processadores
dobraram de velocidade em menos de dois anos e a transmissão de dados, tornou-se cada vez
mais rápida e barata. Os suportes de gravação e leitura de informações, as memórias, cada vez

3

A cibercultura, logo, é uma condição e não a causa do estado atual da civilização.
Hipertexto, segundo Lévy, é o texto capaz de estabelecer conexões com outros textos.
5
Terminais de bancos, automóveis, copiadoras.
4
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armazenam mais a menor custo e tamanho físico. Logo, a exibição das interfaces6 ficaria mais
fácil, sua evolução levaria à diversificação dos modos de comunicação, propiciando mudanças
no perfil cognitivo do humano.

Elemento importante para a visualização das interfaces, os programas são escritos com
linguagens de programação, códigos especializados para escrever instruções aos processadores,
portanto, permitem ao computador prestar serviços específicos aos seus usuários. Ao utilizar um
programa, o usuário apenas usa uma última camada do que Lévy chama de mil folhas (1999),
procurando deixar claro que existem códigos que o usuário desconhece e que não precisa
conhecer para executar tarefas, o mesmo aplicando-se às redes.

À medida que as redes adotam padrões para os programas, a tendência é “o
estabelecimento de espaços virtuais de trabalho e de comunicação descompartimentalizados,
cada vez mais independentes de seus suportes”7 (LÉVY,1999:35), como vemos no uso de
HTML8. A informática atual tem cada vez mais facilitado o uso do computador em prol da
navegação centrada na informação, sem precisarmos conhecer a fundo linguagem de
programação. Ainda, possibilita o acesso a outros computadores, fazendo com que cada
computador se torne um componente da rede universal calculante; deixando de ser um centro e
passando a ser um nó a mais na rede. O limite dessa rede, segundo Lévy, é o ciberespaço; um
computador hipertextual disperso, vivo fervilhante, inacabado (1999:44).

6

Assim como Lévy, usaremos o termo ‘interfaces’ para todos os aparatos materiais que permitem a interação entre
o universo da informação digital e o mundo físico.
7
Podemos exemplificar com o recente surgimento dos Torrents para a transmissão de dados, sistema no qual o
arquivo é compartilhado por usuários, podendo ser recebido em partes de vários outros usuários do sistema
conectados pela rede.
8
Hypermedia Time-based Structuring Language.
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1.3 Virtualização

A cibercultura tem como base a virtualização em virtude da co-presença e interação em
quaisquer pontos do espaço físico, social ou informacional. Contudo, para compreender o
fenômeno é necessário delimitar o conceito de virtual.

Inicialmente, Lévy define virtual, no âmbito filosófico, como “aquilo que existe apenas
em potência e não em ato, o que se encontra antes da concretização efetiva ou formal”
(1999:47). Como uma semente, que carrega a virtualidade de nascer uma planta; portanto, a
possibilidade de haver uma planta é real, sendo que a planta ainda não existe, ainda não é atual.

Podemos entender, a partir da concepção de que o virtual é real, que a possibilidade
existe. A planta existe sem estar presente, o que nos leva a crer que o virtual não é oposto ao
real e sim ao atual. O virtual, para Lévy, é desterritorializado9 por gerar manifestações concretas
em diferentes momentos e locais determinados, não estando a mesma presa a um lugar ou tempo
em particular.
Ao digitalizarmos10 informações estamos tornando-as virtuais. A informação torna-se
números no disco rígido ou em discos removíveis11, podendo ser vista a qualquer momento. Não
é visível, mas está lá. Além de estar registrada no computador, seu suporte, a informação poderá
ser acessada em qualquer outro lugar da rede, um outro nó. Fica clara aí uma relação direta
entre o virtual e a cibercultura.

9

Lévy usa o seguinte exemplo: “a palavra é uma entidade virtual. O vocábulo árvore está sempre sendo
pronunciado em um local ou outro, em determinado dia numa certa hora (...), mas a palavra não está em lugar
algum nem vinculada a nenhum momento”. Podemos concluir, inicialmente, que o virtual está ligado à cognição.
10
Digitalizar uma informação consiste em traduzi-la em números.
11
Disquete ou Compact Disc.
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O virtual ainda pode estabelecer outro tipo de relação indireta com a cibercultura. A
rede propicia a virtualização das relações sociais e econômicas, não necessariamente a
informação, tendo em vista que a virtualização foi acentuada na era do digital, numa tendência
desde o emprego das técnicas mais antigas como a escrita e a televisão. O ciberespaço permite
que:

Membros de um grupo humano se coordenem, cooperem alimentem e consultem uma
memória comum, e isto a quase em tempo real, apesar da distribuição geográfica e da
diferença de horários. (LÉVY, 1999:49)

Logo, podemos entender o uso do ciberespaço para muitas empresas multinacionais,
organizações com sedes ao redor do mundo, etc. Tornam-se cada vez menos dependentes de
lugares e horários fixos.

É com base nesses aspectos que Lévy afirma que extensão do ciberespaço acompanha a
virtualização geral da economia e da sociedade. Cada vez mais as relações sociais e econômicas
estão

condicionadas

à

virtualização.

Como

se

as

características

(virtualizante

e

desterritorializante) do ciberespaço fizessem dele o vetor de um universo aberto; sendo que, à
medida que aumenta, cresce da mesma forma a possibilidade de virtualização12.

1.4 Digitalizar, virtualizando a informação

Digitalizar é traduzir a informação em números. Portanto, letras do alfabeto podem ser
vistas como números e um texto, logo, conterá vários números. Imagens podem ser vistas
dependendo de sua resolução, sendo que a melhor resolução ao olho humano possui maior
12

A partir do raciocínio de Pierre Lévy, a virtualização está ligada a características sociais, o que será abordado
novamente adiante.
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quantidade de números. Ainda, sons também podem ser descritos por números, igualmente
variando a quantidade de números proporcionalmente à resolução, quanto maior a resolução,
mais próximo do som ambiente perceptível pelo ouvido humano.

Como todos os números são expressos em linguagem binária, 0 e 1, podemos dizer que
todas as informações podem ser representadas por tais 0 e 1. Tal linguagem permite que as
informações possam ser transmitidas e copiadas sem perda de conteúdo, praticamente
impossível em outras vias. No caso de perda, o formato digital possibilita restauração de forma
muito mais simples e econômica que outros formatos.13

A partir da digitalização de uma fotografia, sua virtualização, podemos dar à mesma
outras funções. Podemos utilizar a imagem qualquer para vários fins, a partir de sua
digitalização. Como o exemplo dado por Lévy, uma fotografia de uma árvore, digitalizada, pode
receber tratamento com programas adequados, de modo que a árvore caracterize cada estação do
ano. Partindo do modelo inicial, a árvore, o programa altera os dados (foto digitalizada)
conforme a necessidade de seu usuário.

O exemplo dado com a árvore pode ser aplicado também ao som e aos textos. De modo
que “o computador, então, não é apenas uma ferramenta a mais para produção de textos, sons e
imagens, é antes de mais nada um operador de virtualização da informação” (LÉVY, 1999:55).

1.5 Dos hipertextos às mutações culturais

Hipertextos, incluindo imagens e sons, caracterizam-se pela possibilidade de
estruturação em rede de um documento (LÉVY, 1999). Constituído por links entre os nós, que
13

Como fotos que se danificam com o tempo, ou discos de vinil arranhados, de difícil restauração.
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podem ser imagens ou parágrafos, é comparável à leitura de uma enciclopédia, em cada artigo
pode conter um link para outro assunto relacionado. A leitura de um texto torna-se, assim, uma
leitura em torno dos assuntos de interesse.

Levando-se em conta que o suporte que aqui tratamos é outro (o digital), saltar de um
assunto a outro é mais rápido, em torno de segundos. É possível a navegação rápida, em busca
do que interessa primeiramente. O hipertexto caracteriza-se como flexível diante das vontades
do leitor.

A mistura de sons, imagens e textos da hipertextualização leva ao que Lévy chamou de
“uma tendência à indeterminação”. As possibilidades de caminhos a serem seguidos pelo leitor
acabam o fazendo redator do texto que lê, pois escolhe o caminho a ser percorrido, dentro de
uma matriz de textos potenciais, sendo que o caminho é anexado pelo leitor à estrutura do texto.
Ou seja, o hipertexto produz a virtualização do texto, à medida que “toda leitura é uma escrita
em potencial”, favorecendo as mutações culturais (1999:61).

1.6 Multimídia e as mutações culturais

Equivocadamente, vemos o freqüente uso do termo “multimídia”. O termo tem em sua
concepção básica, segundo Lévy, o papel de definir “aquilo que emprega diversos suportes ou
diversos veículos de comunicação” (1999:63). Para entendermos sua aplicação e seu respectivo
papel nas mutações culturais, é necessário esclarecermos dois âmbitos da comunicação: o
dispositivo informacional e o dispositivo comunicacional.

Dispositivo informacional, de acordo com Lévy, são as relações entre elementos da
informação. Essas relações podem ser lineares (romances, filmes, música) ou em rede
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(hiperdocumentos). As relações em rede apresentam subdivisão entre hiperdocumentos
analógicos (bibliotecas, enciclopédias) e hiperdocumentos digitais, este último grupo de nosso
particular interesse.

Com hiperdocumentos codificados digitalmente, o ciberespaço possibilitou o
surgimento de dois novos dispositivos informacionais: o mundo virtual e a informação em
fluxo. No mundo virtual, as informações estão dispostas em um espaço contínuo, tendo como
base a posição do navegador no espaço; podemos citar os videogames como exemplo deste
mundo, baseado no princípio da imersão. A informação em fluxo apresenta características
fragmentadas, dispersas na rede, “filtrados e apresentados ao cibernauta de acordo com suas
instruções” (LÉVY, 1999:62); delegando importante papel a programas e demais ferramentas
para navegação.

O dispositivo comunicacional apresenta as relações entre os participantes da
comunicação, levando em conta a mídia14 utilizada. Essas relações, de acordo com Lévy, podem
ser: um-todos (imprensa, televisão; transmitindo mensagens a um grande número de receptores),
um-um (correio, telefone; comunicação recíproca) e todos-todos (ciberespaço; comunidades em
torno de um interesse em comum no espaço). Característica do ciberespaço, a relação todostodos permite que comunidades se constituam de forma progressiva e de maneira cooperativa
em torno de um contexto em comum, como a troca de mensagens entre usuários de sites de
relacionamento15 e a construção de enciclopédias abertas16. Ainda, envolve a possibilidade de
qualquer participante responder às mensagens de outros integrantes.

14
15

Suporte ou veículo da mensagem.
Orkut, ParPerfeito, etc.
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A partir do desmembramento das definições dadas por Lévy, temos mais claramente a
relação dos mais recentes dispositivos informacionais e comunicacionais e a aplicação do termo
“multimídia”. Os mundos virtuais, a informação em fluxo e a comunicação todos-todos é que
são os verdadeiros portadores de mutações culturais. Portanto, mais adequados para descrever a
emergência da mídia Web, sendo equivocada a atribuição de tal papel à multimídia, quando esta
última está voltada para o processo de convergência das mídias.

1.7 O ciberespaço

Quando procuramos informações na Web e não as encontramos, podemos ao menos
buscar auxílio consultando pessoas ou instituições. Ao buscarmos referências, como a obra
completa de algum escritor, torna-se muito mais fácil a busca pela informação on-line à consulta
a uma biblioteca física. Ao encontrarmos tal informação, estamos atualizando nosso
conhecimento, pois a produção do escritor é real e, portanto, a informação que encontramos no
ambiente virtual não substituiu a obra do escritor, por ela existir. A operação de busca aproxima
a obra do escritor ao pesquisador, “o virtual não ‘substitui’ o ‘real’” (LÉVY, 1999).

Levando essa experiência como ilustração, cada acesso à Web é acesso a várias
línguas, culturas e variedades. A existência dessa diversidade cultural faz parte da cibercultura,
abrigada no ciberespaço. A definição dada por Lévy, com a qual introduzimos este trabalho,
“inclui o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos, na medida em que transmitem
informações provenientes de fontes digitais ou destinadas à digitalização” (1999:92).

16

Wikipedia.
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Essa digitalização possibilita a virtualização, marca distintiva do ciberespaço, segundo
o autor. Não é mais necessário guardar tudo no hardware da máquina, virtualiza-se tudo
enquanto é armazenado em discos virtuais17. A transferência de dados pelo ciberespaço permite
o envio de arquivos do disco rígido para o disco virtual, bem como para outro usuário conectado
ao ciberespaço, ao passo em que os arquivos são copiados de um disco para o outro.

A disseminação, desse modo, facilita a comunicação entre os conectados ao
ciberespaço, tendo o correio eletrônico como sua forma mais simples. Para Pierre Lévy (1999),
antes do seu uso, é necessário haver consciência dos usuários acerca do uso do correio
eletrônico. Os endereços eletrônicos possibilitam a troca de mensagens dentre os detentores de
outros endereços18, essa operação precisa ser realizada à luz das diferenças culturais e da
individualidade. O uso indiscriminado do e-mail pode criar desconfortos, recebimento de
mensagens ofensivas e descabíveis, bem como o recebimento de vírus19.

A partir do simples correio eletrônico, bem como da consciência acerca do seu uso, são
também viabilizadas pelas transferências de arquivos as conferências eletrônicas, o
hiperdocumento compartilhado20, sistemas avançados de trabalho cooperativo21. A utilização
dos diversos tipos de comunicação digital leva, segundo Lévy (1999), a alterações econômicas
em virtude do desenvolvimento da comunidade digital on-line.

17

Rapidshare, Megaupload, etc. Também podemos levar em consideração os e-mails com larga capacidade de
armazenamento.
18
Podendo ser vários destinatários ao mesmo tempo.
19
Os famosos aplicativos .exe, que logo abertos tornam o computador vulneráveis e suscetíveis ao roubo de
informações do mesmo.
20
Intranet, sistemas internos de acesso limitado, cada vez mais adotado por empresas, viabilizando comunicação
quase instantânea entre seus usuários.
21
Groupwares, sistemas de comunidades virtuais em que há trocas de informações (a maioria sob restrição de
login), bem como disponibilidade de arquivos, fóruns, etc.
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Cada vez mais, torna-se menos necessário o conhecimento de programação por parte
dos usuários de sistemas de comunicação, como correios eletrônicos. O desenvolvimento de
novos programas facilita de maneira crescente a relação entre homem e computador,
economizando tempo para aqueles que buscam informações no ciberespaço, como a pesquisa
em mecanismos de busca. A melhora nos resultados22, assim como a navegação em geral, é
resultado do desenvolvimento de um “ciberespaço cada vez mais transparente” (1999:106),
como se fizesse parte de apenas um disco rígido23.
Por fim, o sistema World Wide Web24 propicia o desenvolvimento da Web como um
grande hipertexto. Todas as informações possuem links que funcionam como ponteiros,
direcionando o usuário a outras informações relacionadas. As buscas por palavras-chave fazem
com que o ciberespaço se torne “um único mundo virtual, imenso, infinitamente variado e
perpetuamente mutante” (LÉVY,1999:107).

22

Melhora na capacidade de indexação dos mecanismos de busca, que é a busca por informações no ciberespaço.
O ciberespaço nos leva a crer, segundo Lévy, que no limite há apenas um computador, um disco rígido.
24
Rede de computadores na Internet que fornece informação sob o formato de hipermídia: sons, vídeos,
hipertextos, figuras.
23
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2 A CULTURA DAS MÍDIAS À CULTURA DIGITAL

Da mesma forma que Pierre Lévy acredita na relação entre desenvolvimento da
tecnologia digital em torno de fenômenos sociais pré-existentes, Santaella propõe origem
semelhante à cibercultura, ao caracterizar a transição daquilo que chama de cultura digital à
cibercultura. A cultura digital tem, segundo a autora, sua origem na evolução tecnológica, ao
passo em que “foi sendo semeada por processos de produção, distribuição e consumo
comunicacionais a que chamou de ‘cultura das mídias’” (2003:13).

A cultura das mídias logo, é caracterizada pelo aumento de meios os quais tendem a ter
como característica a segmentação e diversificação. Durante os anos 80, a mistura entre
linguagens e meios veio a multiplicar mídias, como suplementos literários de jornais. Também
nesse período, o surgimento de novos equipamentos como copiadoras, videocassetes e aparelhos
de walkman propiciaram a escolha, característica do consumo individual. É o surgimento desses
novos equipamentos que Santaella considera como base para cultura das mídias. A
multiplicação de informações sob o formato de mensagens e também de seus emissores leva à
seleção natural de sua recepção por parte da audiência, tornando a relação entre emissor e
receptor mais personalizada e intensa.
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A tendência de trânsito e de hibridismo dos meios de comunicação, ao final da década
de 80 e início da década de 90, mostra que a possibilidade de opção por produtos simbólicos
alternativos25 aumentara. Santaella exemplifica que muitas obras literárias foram adaptadas para
o cinema ou para a TV, bem como do aumento das vendas de CDs após o televisionamento de
um concerto de artista específico. As relações entre as mídias26 estavam em processo de
reconfiguração da dinâmica entre si.

A produção cultural adquiriu assim mais um elemento em sua constituição. A cultura,
além de ser produzida em um determinado espaço de tempo e por determinado autor, passou a
caracterizar-se também pela tecnologia empregada para sua constituição, bem como a se
preocupar com as características de seu receptor. Da mesma forma que, anteriormente, os meios
de massa haviam provocado a realocação dos papéis da cultura erudita e popular (e não o
anulamento da cultura erudita), a cultura midiática provocou a realocação dos papéis das
diversas mídias27.

A TV, portanto, não anulou o cinema. Bem pelo contrário, passou a ser um apoio
possível às estréias de novos filmes. A cultura midiática mostrou-se, portanto, aceleradora do
tráfego de informações, do tráfego de cultura sob diferentes formas e tempos; alimentando-se
por diversos meios. Ainda, de acordo com Santaella, foi desde meados dos anos 90 que os
novos hábitos de consumo de cultura criados pela cultura midiática passaram a dividir espaço

25

Comprar o livro ou assistir à produção cinematográfica da mesma obra literária entrou para a gama de opções do
consumidor.
26
Jornal, TV, Rádio, CD, VHS, Cinema, etc.
27
Cinema continuou a existir, mesmo com o advento do VHS, por exemplo.
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com a digitalização da informação em grande escala. O computador passaria, então, a converter
todo tipo de informação na mesma linguagem universal, o código binário28.

O uso do computador para a produção de anúncios publicitários impressos, por
exemplo, mostra que as antigas mídias seguem coexistindo com a produção eletrônica. Contudo,
o uso das “novas mídias”, como Santaella (2003) denomina fotografias em CD-ROM29, expõe a
grande revolução cultural produzida pela adoção do digital.

A adoção da digitalização das informações apropriou-se da tendência ao trânsito e
intercâmbio dos diversos meios de comunicação experimentados a partir da década de 80, a
cultura das mídias. Tal experiência propiciou o rompimento com as mídias massivas30, o que,
segundo Santaella (2003), preparou o espaço que a cultura digital viria ocupar a partir de
meados da década de 90.

2.1 O capitalismo na Era Digital

Devido à digitalização e a transferência de dados, signos podem ser recebidos,
estocados, tratados e difundidos. Inerente ao desenvolvimento das telecomunicações31, as
informações começaram a cruzar oceanos e conectar pessoas ao ciberespaço, mudando o modo
de pensar, de comunicar e de trabalhar das mesmas.

A cibercultura nascida com a estruturação do ciberespaço é, segundo Santaella,
“significativa para a nova matriz de forças políticas e culturais” (2003:73). Por isso, estaria
28

Todas as mídias podendo ser traduzidas, manipuladas, armazenadas, reproduzidas e distribuídas digitalmente.
É possível comprar fotos armazenadas em CDs para o uso publicitário, por exemplo.
30
À medida que a cultura midiática passou a exigir a atuação dos receptores em busca de informações de seu
próprio interesse. Exemplos: a seleção musical para as fitas cassete no walkman, bem como o uso do controle
remoto para a escolha do canal mais interessante, o zapping.
31
Relaciona-se diretamente com o desenvolvimento industrial e tecnológico.
29
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sujeita aos mesmos mecanismos que regulam o mercado capitalista, ao passo em que também se
virtualizam as organizações comerciais, além das informações.

Ao final do século XX, surgem as grandes fusões de companhias com a intenção de
deter o oligopólio comunicacional, com a finalidade de dominar a comunicação no âmbito
global (SANTAELLA, 2003). Resta às pequenas empresas e novos empreendedores, investir no
desenvolvimento de novos espaços sob o ponto de vista mercadológico, a ponto de tornarem-se
rentáveis e serem adquiridas pelos grandes oligopólios.

Aos olhos de Santaella, a Web parece, ao início do século XXI, estar dividida entre
comércio eletrônico e grandes portais de entrada para o ciberespaço. Da mesma forma, reproduz
o comportamento social e o capitalismo contemporâneo, estando aquém da independência em
relação à realidade construída nas últimas décadas.

O comportamento de consumo (MORSCH; SAMARA, 2005) deste século, o outro
extremo dos grandes oligopólios, caracteriza-se pela falta de tempo e de atenção. Este tipo
contemporâneo consumidor utiliza a Web para trabalhar, aprender, viver e informar-se. Fazem
parte deste grupo imediatista32 pessoas suscetíveis à troca de fornecedor em prol de um
atendimento satisfatório. Eis a necessidade da mudança também para o marketing, como
veremos adiante, a fim de tornar a relação do consumidor com a marca menos vulnerável.

32

Com cada vez menos tempo disponível no dia-a-dia.
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3 CIBERCULTURA: DO INÍCIO AOS AJUSTES

Nenhum formato de cultura desapareceu com a chegada do formato digital, segundo
Santaella (2003). Mesmo havendo uma disputa em torno de espaços durante os reajustamentos
que os formatos pré-existentes sofrem, o que se verifica é o aumento do nível de complexidade
nas relações entre as diversas formas. A cibercultura, portanto, teria capacidade para absorver as
outras formas de cultura para o seu âmbito, provocando um reajuste social33.

3.1 Da cultura de massas à cibercultura

A cultura de massa tem como princípio o sentido único da informação em direção ao
receptor, de modo a ser consumido com pouca resistência. Essa premissa “cria condições
favoráveis para a promoção e distribuição de produtos com ênfase na persuasão e na
embalagem” (SANTAELLA, 2003:79). Jornais, revistas e, por último, a televisão, mídias nas
quais a audiência recebe informações sem responder.

A televisão, maior representante da cultura de massa, serve como meio publicitário sem
limites, bem como forma de persuasão e de caracterização de consciência coletiva34. Seu ápice
ocorre na década de 70, quando novas tecnologias, como videocassete e copiadoras, introduzem
33

O jornal impresso, por exemplo, não deixou de existir com o surgimento dos sites de notícia.
Santaella cita Rosnay, o qual procura mostrar que a ‘estrutura de distribuição e difusão dos produtos e serviços
culturais, educativos e de informação, transforma-nos em receptores passivos’.

34
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novas formas de propagação da cultura. Durante a década de 80, o narrowcasting35
proporcionou o espaço suficiente para o desenvolvimento da cultura das mídias, com segmentos
de revistas e de canais de tv a cabo36.

Também durante a década de 80, as vendas de computadores pessoais e portáteis
contribuíram consideravelmente para a mudança dos espectadores. A introdução de aparelhos
portáteis, como a câmera caseira e gravadores de vídeos, juntamente com o uso do computador,
favoreceram as mudanças necessárias na relação com as interfaces trazidas com os mesmos
novos aparelhos.

À medida que aprendiam a usá-los, os espectadores, de acordo com Santaella,
tornaram-se usuários e “seus hábitos exclusivos de consumismo automático passaram a
conviver com hábitos mais autônomos de discriminação e escolha próprias” (2003:82). Esses
novos hábitos, contudo, levaram mais de uma década para serem solidificados à medida que
eram introduzidos pela cultura das mídias, é recente, como vemos, o desenvolvimento da TV
interativa.

A tendência de descentralização e de despadronização dos meios de massa, que
verificamos hoje, começaram a ser introduzidos pela cultura das mídias. A diversidade e a
liberdade de escolha estavam ao alcance dos agora usuários. Em seguida, o início da Era Digital
marcou a manifestação de tendências de comportamentos latentes em prol da liberdade, o envio
de informação pôde então começar a ser feito por qualquer usuário das redes desenvolvidas ao
início da década de 90.
35

Segmentação dos meios de comunicação, sendo direcionados a públicos restritos, como revistas para o público
adolescente e canais de televisão de notícias a cabo.
36
Não esquecendo, obviamente, da importância representada pelo controle remoto. O zapping proporciona a
criação de maneiras dos telespectadores assistirem à TV.
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De acordo com Santaella, a Era Digital trouxe um formato diferente do visto
anteriormente com a cultura de massas. Ao início da era midiática da cibercultura, o
ciberespaço, trouxe consigo suas possibilidades de transferência de informações e logo passaria
a ser o novo concorrente do formato amplamente difundido da cultura de massas, a televisão.

3.2 Convergência das mídias pelo modem

A digitalização da informação baseia-se na divisão da mesma em fragmentos. Para
cada fragmento é atribuído o código binário, 0 e 1, bits da informação. Ao final, o sinal digital é
o agrupamento de bits estocados que podem ser transmitidos e compreendidos por qualquer
computador; uma linguagem universal para todas as máquinas (LÉVY, 1999).

Nos últimos anos, ao final da última década especificamente, a expansão da linguagem
binária abrangeu áudio e vídeo, aumentando as possibilidades de transferência de informações.
As informações passaram caracterizar-se por serem mais fáceis de terem seus erros corrigidos e
de serem compactadas, bem como seu armazenamento teve custos reduzidos. Não tardou para
que a entrada na Era Digital trouxesse, de acordo com Santaella, a convergência de outros meios
para a Web.

A tradução de documentos escritos (como revistas e jornais), de áudio-visuais
(televisão, cinema) e de telecomunicações (telefone, satélites) para o digital levou à fusão dos
mesmos formatos, juntamente com a informática, em um único setor amplamente digitalizado.
Eis que o processo de convergência das mídias começa a tomar forma.

As informações, amplamente digitalizadas, ao final da década de 90, podiam ser
emitidas e recebidas em qualquer tempo e espaço, à medida que o uso do modem estabelecia a
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conexão entre os computadores via telefone. O aumento das redes digitais possibilitou a
transmissão crescente de signos a níveis local e mundial, decretando a ampliação do
ciberespaço.

3.3 Interfaces

Em 1983, quando o protocolo Transmission Control Protocol/Web Protocol (TCP/IP)
foi adotado para suportar o crescimento do novo sistema de comunicação mundial,
computadores passaram a dividir, endereçar e redirecionar informações divididas em pacotes.
Com o protocolo, tornou-se possível a conexão de computadores em rede. Este sistema é o
utilizado na comunicação via Web, a rede das redes que não pára de crescer.

Com a ampliação do seu uso desde o início da década de 90, vieram também os
browsers, programas para navegação. A partir do uso desses programas, a interface ganha em
importância na relação homem e máquina, pois “uma relação deve ser estabelecida entre
terminais de computadores espacialmente individualizados e indivíduos que se relacionam com
um conjunto de representações” (SANTAELLA, 2003:90).

A interface tem em seu sentido mais simples a mediação da relação entre homem e
máquina. Contudo, à medida que o homem utiliza os programas do computador, está entrando
em contato com o computador. Os programas de computador ajustam-se às nossas intenções e,
de acordo com Santaella (2003:91), intensificam e modificam nosso poder de pensamento. É a
interação como o programa que cria uma interface, explicitando a relação do homem com a
máquina.
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A tela do monitor realiza, por assim dizer, a função de zona de negociação entre o
homem e a máquina. Essa zona é apresentada com hipertextos, sistema interativo flexível
formado por nós e conexões, e hipermídia, com a hibridização das linguagens e signos usados.
Durante a navegação, o usuário interage com a interface, participando na construção de sua
própria navegação não-linear enquanto o hiperlink aponta para outros lugares. As informações
que o mesmo busca estão armazenadas multiplamente em partes, sendo importante a construção
de roteiros para a navegação37.

A necessidade de interação com interface mostra o quanto o nível de familiaridade com
o ambiente virtual é importante. Pois, somente assim, o usuário poderá realizar uma navegação
objetiva; isto é, chegando ao seu final com a obtenção das metas que o levaram à navegação.

37

Assim como Pierre Lévy, Lúcia Santaella credita aspectos da cibercultura às características da sociedade
contemporânea. Para a autora, a não-linearidade da Internet é reflexo de nossa cultura.
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4 O LEITOR IMERSIVO

As novas estruturas híbridas e não-lineares de texto escrito estão fazendo surgir novas
formas de percepção e de cognição. A digitalização e a compressão de dados facilitam ainda
mais a sua transmissão, recepção, armazenamento e tratamento. O uso da multimídia como
suporte e da hipermídia como linguagem, segundo Santaella (2004) disponibiliza todos os
signos a partir de um clique do mouse, eis o que caracteriza o leitor imersivo.

A estruturação do texto na tela do computador diferencia-se daquilo que o leitor estava
acostumado com o livro. Enquanto em um livro as páginas determinam a seqüência do texto, no
ambiente virtual o texto pode ser “embaralhado” com outros textos, à medida que aponta para
diversas direções com o hiperlink. O leitor imersivo, portanto, é livre enquanto escolhe o
caminho a ser percorrido, programando as suas leituras, buscando tornar real aquilo que busca a
cada clique do mouse.

Desse novo tipo de leitor, a princípio apenas se sabe que os signos estão estocados,
bastando acessá-los no ambiente virtual. Deve-se levar em consideração que, para o emergir do
leitor imersivo, transformações sensórias, perceptivas, cognitivas e de sensibilidade ocorrem à
medida que o ciberespaço começa a fazer parte do universo em que o leitor usuário se insere.
Afinal, o ambiente digital do ciberespaço proporciona a decodificação de sinais e rotas
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semióticas38, bem como comportamentos buscando a solução de problemas39 e ligações das
funções perceptivo-cognitivas à polissensorialidade do corpo e ao âmbito psicossensorial40.

O leitor imersivo acaba por se deparar com quatro níveis de imersão sensorial no
ambiente virtual. De acordo com Santaella, entrar no ciberespaço representa imergir no mesmo,
sendo este um “espaço informacional, no qual os dados são configurados de tal modo que o
usuário pode acessar, movimentar e trocar informação com um incontável número de outros
usuários” (2004:45). Para tanto, a Realidade Virtual, grau máximo de imersão, envolve o
usuário tridimensionalmente, sendo apenas uma dimensão possível do ciberespaço. No seguinte
nível em escala decrescente de imersão, câmaras e microfones possibilitam a telepresença.
O próximo nível remete à adoção de uma nova linguagem informática, a VRML41, por
programas de navegação, como Netscape e Web Explorer, os quais proliferaram os lugares
virtuais na rede e os avatares42. Nesse nível de imersão, o leitor imersivo passa a poder eleger
sua própria máscara, vendo-se representado no ambiente virtual. Por fim, o nível mais baixo de
imersão refere-se à conexão do usuário à rede, possibilitando ao mesmo navegar por base de
dados, imagens, etc.

Todos os quatro níveis de imersão, entretanto, remetem à navegação. Por isso, segundo
Santaella, considera-se “leitor” o usuário que se conecta, justamente por desenvolver
“determinadas disposições e competências que o habilitam para a recepção e resposta à densa
floresta de signos em que o crescimento das mídias vem convertendo o mundo” (2004:47). Esse
38

Reconhecimento de símbolos que direcionam a navegação.
Tais como busca por palavras-chave.
40
Percepção do universo inserido, bem como a reação com destreza usando o mouse.
41
Virtual Reality Modelling Language, ou Linguagem para Modelagem de Realidade Virtual.
42
Segundo Santaella (2004), são figuras gráficas que podem movimentar-se, atuar e inter-relacionar-se com outras
máscaras digitais em um mundo virtual tridimensional.
39
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leitor acaba por imergir no universo de dados informacionais híbridos, em que sons, imagens e
textos (mistura própria da hipermídia) estão inseridos.

A hipermídia caracteriza-se, em primeiro lugar, pela hibridização de linguagens,
processos sígnicos, códigos e mídias, levando à mistura de sentidos receptores, ao mesmo tempo
em que o leitor imersivo colabora com a sua realização durante a interação. Ao misturar textos,
imagens (fixas e animadas), vídeos e sons, diversas mídias antes separadas agora convergem em
um único aparelho, o computador.

Segundo Santaella (2004), esse processo de concentração caracteriza a convergência
das mídias, integração envolvendo grandes investimentos e envolve a fusão de empresas de
diversas áreas, como de entretenimento, de telecomunicações e de software, principalmente para
a inclusão da televisão às redes.

Além disso, a constituição da informação sob a forma digital possibilita a inserção de
nós ao longo dos hipertextos. Os mesmos nós, que são exibidos em uma interface, podem ser
informações multimídias, no formato de sons, vídeos ou textos, cada nó de informação inserido
na interface tem sua funcionalidade baseada no contexto maior em que está inserido. O conceito
de hipermídia logo, surge da combinação do hipertexto (e suas diversas possibilidades de
construção) com multimídias, multilinguagens, e tem como função “conectar um nó a outro de
acordo com algum desenho lógico” (SANTAELLA, 2004:49), à medida que se usa o mouse.

Não tendo sido proposta para ser lida desde o início até o seu fim, a hipermídia
possibilita buscas diversas e divergentes, com caminhos variados no interior do documento.
Tendo sua construção bem elaborada, com coerência e maior diversidade de caminhos a serem
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percorridos, o percurso a ser escolhido pelo leitor cada vez mais refletirá sua própria rede
cognitiva. Do contrário, sem um mapeamento cognitivo, mapeamento mental da estrutura de um
documento, a leitura pode se tornar confusa e desorientada43. Assim, segundo a autora, a
necessidade de mapas para a navegação é outra característica da hipermídia.

À medida que navega, o leitor imersivo tem que optar por qual caminho seguir a cada
final de página ou tela. A interatividade, traço definidor da hipermídia, cobra do mesmo leitor
qual informação ser vista, bem como o tempo despendido, por isso:
Quanto maior a interatividade, mais profunda será a experiência de imersão do leitor, (...)
expressa na sua concentração, atenção, compreensão da informação e na sua interação
instantânea e contínua com a volatilidade dos estímulos. O desenho da interface é feito para
incentivar a determinação e a tomada de decisão por parte do usuário. (SANTAELLA, 2004:
52)

Podemos pensar, nesse aspecto, que a volatilidade da hipermídia incentiva não apenas
o processo de tomada de decisão por parte do leitor imersivo, e sim também a inclusão de
ferramentas de Marketing e de Comunicação no ambiente digital.

4.1 Tipos de leitor imersivo segundo sua familiaridade com a Web

De acordo com Santaella (2004), para tentarmos delinear a forma que o leitor imersivo
navega, temos que levar em conta três tipos de usuários segundo sua intimidade com o ambiente
virtual: o novato, o leigo e o experto. Ao passo que aumenta a carga horária disposta para a Web
é maior a sincronia da cognição com aspectos sensório-motores, como o reagir com as mãos ao
que os olhos percebem na interface.
43

Daí a necessidade de serem criados roteiros para guiar o leitor durante a navegação, como mapas dos sites e
formas comerciais, exemplificadas pelo marketing on-line visando aumentar as chances do leitor percorrer sempre
o mesmo caminho durante a navegação.
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Os usuários novatos caracterizam-se pelo recente contato inicial com a Web e poucas
horas de uso, não estando acostumados com o ambiente virtual. Com sua impaciência em
relação ao tempo e à atenção necessários para navegar, tendem a confundir e perder-se com
facilidade, chegando ao iminente pedido de assistência ou desistindo da tarefa.

Aos leigos, o ambiente é de menor hostilidade por terem maior histórico de contato
com o ambiente. Contudo, utilizam-se do método de tentativa e erro para compreender o
funcionamento do ambiente virtual.

Os expertos, por sua vez, caracterizam-se pelo conhecimento dos aplicativos e do
funcionamento do sistema de navegação, que é maior devido ao contato freqüente e de extensa
data com a Web. Este é o perfil de navegador mais seguro de sua movimentação pela Web,
compreende o universo e sabe como chegar ao que procura com grande velocidade.

Levando em conta os passos que Santaella descreve como parte da navegação, o tipo
de usuário tem papel importante enquanto busca um caminho na hipermídia que corresponda à
sua necessidade. Em seqüência, a navegação envolve, segundo Santaella (2004:66): o estado
inicial, em que o problema é detectado; os operadores de navegação; a compreensão dos
operadores de navegação; a manipulação dos operadores, para encontrar a resposta desejada; e
por último, a mudança em relação ao estado inicial como resultado da operação.

A navegação parte do estado inicial, a fim de mudar o estado atual. É no estado inicial,
referido por Santaella, em que os dois processos fundamentais da navegação se manifestam,
quando há “a compreensão do estado das coisas e a busca para se chegar a um alvo”. Durante a
navegação, “o processo de busca é conduzido pelos resultados do processo de compreensão”
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(2004:66), sendo que a busca refere-se à solução representada internamente, enquanto a
compreensão o está para o problema também internalizado.

Os novatos, dessa forma, dominam o processo de compreensão, enquanto os leigos
dominam o processo de busca. Aprender os signos, sinais, imagens das mídias que se
apresentam à percepção e cognição, segundo Santaella, os promove à categoria dos leigos. Na
nova categoria, devido à compreensão do significado de pelo menos alguns signos e sinais, os
usuários passam a elaborar estratégias de busca, em sua maioria lenta e de movimentos
hesitantes44.

A internalização dos processos, no caso dos expertos, desperta nos mesmos o processo
de elaboração. A compreensão e a busca não mais determinam os seus procedimentos, por causa
da compreensão instantânea dos estímulos, conseguem manipular objetivamente os operadores45
a fim de obter as mudanças de estado desejadas. Por terem históricos maiores46 de operações
realizadas com sucesso, têm maior memória de longo prazo e internalizam o esquema geral,
proporcionando a capacidade de memorizar rotas específicas de navegação. Os mesmo expertos
apresentam, ainda, destreza e rapidez com o mouse, o que segundo Santaella “funciona como
sinal externo da sincronia entre os canais motores, perceptivos e mentais” (2004:71).

44

A estes ainda lhes falta a internalização das operações a serem realizadas, o que é acentuado no caso dos novatos.
Exemplo claro disso é o movimento com a cabeça em direção ao monitor, como se pudessem desvendar segredos
ocultos na interface.
45
Podemos clarificar o termo operadores, escolhido por Santaella, citando o acesso aos mecanismos de busca,
rapidamente, para encontrar a correta grafia de uma palavra.
46
Quanto maior for a carga horária acumulada, percebe-se, segundo Santaella, a maior memorização dos esquemas
gerais.
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A interpretação das habilidades de cada tipo de usuário, de acordo com Santaella,
tornou evidente a ligação do comportamento dos usuários com os estudos de Peirce47. Os
novatos, os leigos e os expertos estão sob o domínio “de operações de raciocínio, inferências
mentais que, de acordo com Peirce, são mecanismos lógicos fundamentais que conduzem o
pensamento humano” (2004:72). Enquanto aos usuários novatos o ciberespaço é novidade e
desorientação. Para os novatos e os leigos manifestam-se mecanismos os quais revelam a
familiaridade com o ato, ao aumentar a experiência, cresce a previsão de alternativas e de
escolhas possibilitados pela hipermídia.

As ações do usuário na Web são resultados de hábitos enraizados na sensibilidade
motora, estando o ato de navegar condicionado ao ato de navegar48. Com tal ato último sendo
baseado nos conceitos de Peirce (e seus pressupostos da cognição, mecanismos lógicos
conducentes do pensamento humano), Santaella (2004) apresenta três tipos de internauta49, à luz
de três graus perceptivo-cognitivos peirceanos50.

Temos, portanto, o seguinte modelo cognitivo do leitor imersivo: o errante, praticante
da adivinhação, a abdução; o internauta detetive, o qual investiga e aprende com a experiência, a
indução; e o internauta previdente, o qual sabe prever o resultado de suas ações, a dedução.
O internauta errante utiliza-se do instinto e da razão51 ao mesmo tempo; a adivinhação
surge com a experiência. Durante os primeiros contatos com a Web, o errante necessita de
alfabetização. Nesse ponto, o internauta está inserido num universo digital de incertezas, sem

47

Charles Sanders Peirce.
A navegação está, segundo Santaella, condicionada à carga horária de navegação acumulada.
49
Também denominado navegador ou internauta.
50
Abdução, indução e dedução.
51
Com instinto, conforme Santaella (2004), o internauta errante, baseado na abdução, adivinha as leis da natureza.
48
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saber sobre sua verdade ou mentira. Quando não consegue obter êxito em suas atividades, passa
a desprezar o computador, uma espécie de defesa. Ao vencer o medo do erro e do fracasso, o
mesmo se comporta, de acordo com Santaella (2004), como um navegador lúdico, aprendendo
com as descobertas. Para esse internauta errar é normal, bem como a desorientação semântica.

Enquanto cada clique aumenta o conhecimento do internauta errante, de acordo com
Santaella, a confiança leva-o a incorporar características do perfil seguinte de leitor imersivo.
Esse último navegador é basicamente experimentador, testando as alternativas ao nível de
investigação. Procura seu destino na rede, por meio de atributos específicos dados pela memória
operativa e os atributos são dados à medida que a memória se organiza durante a navegação. Por
isso, essa memória tende a se apagar logo após a completude da tarefa; é freqüente para suprir a
falta de memória longa o uso de recursos externos para registrar a busca bem sucedida, como
bloco de notas.

O internauta detetive possui o internauta errante internalizado. Eis o motivo de, às
vezes, perder-se durante a navegação. Por isso as anotações externas. Quando obtém sucesso,
converte em regra para aplicar em situações similares, colocando-o no caminho da aquisição do
hábito, característica do internauta próximo a ser visto.

O navegador previdente tem internalizado o funcionamento da navegação, conhecendo
as regras antes de aplicá-las, fazendo no momento certo52. O raciocínio dedutivo do internauta
previdente antecipa as conseqüências de cada um dos procedimentos, segundo Santaella. Esse
tipo de internauta sabe, de antemão, o esquema de navegação, antes mesmo de que a situação

52

O uso do botão direito do mouse sobre uma imagem, por exemplo.
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seja

inteiramente

apresentada

na

tela53,

ocorre

o

processo

de

“disparo

do

entendimento”54(2004:119).

Esse tipo de navegador tem claro conhecimento dos procedimentos necessários para a
navegação. O esquema o qual ele conhece aumenta a sua habilidade para responder
imediatamente às necessidades, bem como o conhecimento dos programas de navegação e seus
recursos facilitando a imersão. A internalização da navegação, portanto, segue caminhos
previsíveis, quase automáticos, e a memória de longa duração constituída pela prática tem papel
importante nessa automaticidade. Para o previdente, navegar:
É um ato de cumplicidade com os programas cujos segredos já estão decifrados. Entretanto,
tão logo o internauta se defronte com uma informação inesperada, a rotina dos passos
dedutivos é quebrada e, mesmo para o navegador previdente, a errância volta a entrar em
ação, seguida pela busca de pistas. (SANTAELLA, 2004:120)

Logo que surge um problema novo, o navegador previdente recorre aos mecanismos de
busca, despendendo atenção extra para a nova situação, tendo a seu favor o fato de que a sua
intimidade com a Web reduza a margem de erro. Logo que as operações tornam-se
internalizadas, o navegador previdente acaba entregando-se à rotina.

É com essa perspectiva que as formas de criação na Web procuram criar, de maneira
proposital, a desorientação. Deixar o navegador previdente confuso, a ponto de reavivar nele o
instinto de busca do detetive, de explorador, cúmplice e co-criador. Por meio dessa

53

Como o reconhecimento das interfaces, antes mesmo de serem inteiramente “carregadas”, ou seja, montadas na
tela.
54
O sistema mais apropriado é acionado logo que um esquema particular salta à mente.

42

desorientação, há o interesse em fazer o internauta interessar-se por sair da rotina internalizada,
cativando-o a inovar, desbravar novos caminhos, novos cliques.

4.2 A interatividade do leitor imersivo

A interatividade é a maior marca do leitor imersivo. Possibilitada pela tecnologia
digital, ao atingir os usuários, fornece-lhes respostas imediatas. Tais respostas, concebidas pela
bidirecionalidade, concedem ao usuário a chance de participar do processo comunicativo,
intervindo e criando. Contudo, segundo Santaella (2004:161), a interatividade no ambiente
virtual está condicionada à negociação face a face existente na relação do usuário com a
interface.

Os programas virtuais, chamados de multimeios interativos logo quando surgiram, há
algumas décadas, tornam-se cada vez mais interativos. Suas aplicações, no ciberespaço, são
cada vez mais diversas e alcançam, de acordo com a autora (SANTAELLA, 2004), níveis de
interatividade bidirecional semelhantes aos verificados em conversas face a face. Sistemas como
home banking chegam perto do nível interativo, ao passo em que o conteúdo muda enquanto as
informações são trocadas com o banco, via Web55.

No contexto digital, o usuário constrói a sua rota de navegação, bem como suas
conexões. A mensagem vista na tela modifica-se na medida em que os comandos são
executados pelo usuário, o leitor imersivo que manipula o programa. O diálogo acontece
mediado pela interface. O usuário, agindo sobre o teclado e o mouse, reage aos estímulos
percebidos mediante à tela, passando de receptor a emissor. Dessa forma, os programas,

55

As informações verificadas na interface mudam conforme são enviadas e processadas pelo servidor do banco.
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segundo Santaella, “são formas de elaborar pensamentos e levam o usuário a incorporar
identidades geradas no ciberespaço” (2004:163).

É por meio do uso desses programas que o usuário registra a sua personalidade
enquanto navega pela Web, característica da interação mediada por computador. Os caminhos
não-lineares do hipertexto e dos ambientes hipermidiáticos permitem a presença em mais de um
ambiente virtual ao mesmo tempo56, assim como colaborar para a construção de sites57.
Percorrer os diversos caminhos e as cada vez mais sofisticadas interfaces são atividades
possibilitadas pela crescente competência semiótica. A capacidade do leitor imersivo de
responder às situações vivenciadas diante do computador, como a receptividade, a colaboração e
reações às imprevisibilidades, são condições fundamentais para a interatividade no ciberespaço.

A tecnologia digital, cada vez mais interativa, cresce em sua complexidade. Programas
capazes de raciocinar artificialmente, imitando o sistema cognitivo humano, possibilitam
situações interativas mais complexas. A interatividade no ciberespaço passa a estar cada vez
mais próxima de um dialogismo58; tendo em seus signos o caráter social, compartilhado por
todos os internautas. O signo está no ciberespaço, mediando o conhecimento, agrupando os
indivíduos, visto que “o que dá unidade e consistência ao individual é o signo que, por sua vez,
é inalienavelmente social” (SANTAELLA, 2004:170).

No ciberespaço, segundo Santaella, os signos são usados comumente, agindo como
forma de compartilhamento de sentimentos e de ligação comunitária, e externalizam as funções

56

Podemos ter várias janelas de navegação abertas ao mesmo tempo, bem como executar diversos programas
simultaneamente, como ouvir rádio, assistir a vídeos e participar de fóruns. Acessar ao Youtube, Orkut e Rádios
On-line.
57
Wikipedia.
58
Santaella utiliza-se dos dialogismos de Bakhtin e de Peirce para explicar a constituição da interatividade.
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da mente no universo virtual, fazendo com que a mídia interativa se ajuste à linguagem coletiva.
É importante a compreensão do papel dos signos, pois a linguagem coletiva dos internautas (sua
interpretação dos signos) é que cria o hipertexto, nós e redes multilineares. O hipertexto e o
ambiente hipermídia surgem durante a interação do usuário com a máquina possibilitando a
criação, manipulação ou o exame de informações.
O leitor imersivo, diante de computadores com cada vez mais funções59, tem em sua
frente máquinas com recursos interativos incorporando novas funções, alterando seu cotidiano.
O acréscimo de atividades desempenhadas pelo computador, bem como a evolução de seus
programas, acentuará, segundo Santaella, a necessidade do leitor imersivo de navegar; transitar
pelo ambiente virtual, interpretando cada vez mais signos60, recebendo informações.

59
60

Cada vez mais multiuso: televisão, telefone, reprodutor de vídeo, videogame.
As mudanças cognitivas alimentam cada vez mais o novo tipo de leitor, assim como postulou Peirce.
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5 DO MARKETING TRADICIONAL AO CIBERMARKETING

5.1 O marketing no século XX

Antes de explicitar a forma com que o marketing na Web passou a lidar com o leitor
imersivo, faz-se necessário esclarecer acerca de sua evolução. Começamos no início do século
XX, mais precisamente por volta da década de 1930, quando o produtor passou a fabricar mais
que a demanda. De acordo com Pinho (2004), a concorrência logo os forçaria a aplicar técnicas
mais agressivas de vendas e promoção, distribuindo seus produtos com maior abrangência a fim
de atrair mais clientes. Visto como objetivo final da empresa, o lucro era alcançado
principalmente pelo aumento das vendas.

Sem estimular a demanda, apenas dois fatores eram levados em consideração: a
produção e a distribuição. A demanda ainda não era vista como fator passível de ser estimulado
no âmbito do marketing e, em conseqüência, o consumo aparecia em segundo plano. Ao
contrário do que a teoria econômica clássica dizia61, o consumidor escolhe, segundo Pinho
(2004), produtos e serviços que atendam às suas necessidades, estas últimas relacionadas à
forma do produto, à época da compra, à facilidade em encontrá-lo e à sua posse e (ou) consumo.

61

Em que a oferta e a procura estavam condicionados ao preço: se a oferta de determinado produto aumentasse, o
preço cairia; caso a oferta fosse reduzida, o preço subiria. (GRACIOSO apud PINHO. 2004:21).
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O produto, enquanto for útil62 ao consumidor, tenderá a ter sua fabricação continuada.
Por estar relacionada à satisfação das pessoas, a descontinuação de sua fabricação acontecerá
quando o mesmo deixar de satisfazer o consumidor. Para Pinho (2004:22), “a meta do
marketing é, em última análise, facilitar as trocas para que se aumente a satisfação de todas as
partes envolvidas”. É a partir dessa premissa que o marketing, desde meados de 1950, cada vez
mais tem interesse em descobrir o consumidor63: da orientação para a produção à orientação
para o mercado.

A partir da orientação mercadológica moderna, o novo problema que se apresenta aos
fabricantes prestadores de serviços é a compatibilização da produção e da prestação de serviços
com o consumo. Entender os desejos do consumidor, produzindo aquilo que é desejado, enfim,
saber que mercados existem de forma a garantir o aumento dos lucros. Isto, porém, com regras.
O consumidor é exaltado de forma contida e a longo prazo, tudo para garantir a existência da
empresa.

Segundo Pinho,

Marketing é o planejamento e execução de todos os aspectos de um produto (ou serviço), em
função do consumidor, visando sempre maximizar o consumo e minimizar os preços, tudo
resultando em lucros contínuos e a longo prazo para a empresa. (GRACIOSO apud PINHO,
2004:23)

Antes restrito às empresas produtoras de bens de consumo não-duráveis64, servindo ao
consumidor, descobrindo seus anseios e oferecendo produtos e serviços cada vez mais próximos

62

Enquanto um produto atende às necessidades do consumidor, o mesmo produto é útil, satisfazendo-o.
No caso futuro da Internet, o internauta, conforme veremos adiante.
64
Artigos com durabilidade de até três anos, como os enlatados.
63
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de suas expectativas, o marketing orientado estendeu-se a empresas de bens duráveis65 e de
serviços66. Tal extensão foi possibilitada pelo desenvolvimento tecnológico, bem como pelo
aumento da concorrência, do uso da publicidade e da consciência do consumidor acerca de seus
direitos. O marketing do final do século XX, portanto, age em torno da satisfação do
consumidor, obtendo lucro por meio desse direcionamento.

5.2 Adaptação à era do cibermarketing

Kotler (1999:249) dizia, ao final do século XX, que o marketing sofreria uma
reestruturação completa. A economia da informação, sucessora da sociedade industrial, viria a
transformar definitivamente nossos conceitos de espaço, tempo e massa, implicando mudanças
em diversos aspectos (senão todos) da vida diária67.

Ao início do século XXI, a revolução digital tornou virtuais empresas, além de
informações, como vimos anteriormente. Estas não precisam mais ocupar muitos espaços físicos
e podem estar em qualquer lugar. O ciberespaço, segundo Kotler (1999:249), nos leva a um
estado das coisas em que “a compra e a venda serão mais automatizadas e convenientes”, bem
como da conexão entre as empresas e aos seus clientes, possibilitando a transferência de
informações de um lugar a outro na Terra.

Os fornecedores, no ambiente digital, identificam os compradores em potencial, assim
como os compradores têm maior facilidade em encontrar os fornecedores e produtos que melhor
satisfazem às suas necessidades. No ambiente virtual, sobretudo, as distâncias e o tempo para a
65

Artigos com durabilidade mínima de três anos, como automóveis e eletrodomésticos. (Fonte: KOTLER, 2000:
418)
66
Como, por exemplo, venda de imóveis. (Fonte: KOTLER, 2000: 418).
67
Conforme Lévy afirmara, as novas tecnologias digitais, bem como o ciberespaço, condicionam nossas vidas.
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troca de informações e comércio são consideravelmente reduzidos. Outra característica do
ambiente é a possibilidade de expansão operacional de empresas voltadas para nichos de
mercado, como livrarias sebo on-line; antes condenadas ao público de sua cidade local, hoje
podem disponibilizar seu acervo na Web68. A revolução digital, em franca expansão, tem
mudado o comportamento dos consumidores e das empresas.

5.2.1 Mudanças na compra e venda: de empresas a ciberempresas

Conforme Kotler (1999) previu, as famílias de hoje têm muito mais recursos para
tomar decisões de compras de produtos e de encomendas de bens e serviços do que as famílias
de quase duas décadas atrás. É possível pesquisar características dos produtos em sites na Web,
além de monitorar comentários acerca dos mesmos69 ou conversar com outros internautas em
salas de bate-papo. Ainda podemos pesquisar outros sites em busca de informação acerca de
produtos, bem como usar os agentes inteligentes70 capazes de sugerir produtos baseados em
nossos registros e de eliminar mensagens não desejadas em nossos correios eletrônicos.

Atualmente, quando buscamos produtos em lojas virtuais, como músicas, livros e
softwares, estamos buscando informação.

Muitas vezes, os preços cobrados on-line são

inferiores aos cobrados por lojas tradicionais. Isto se deve à redução de custos com estoques e
ponto-de-venda, além da ausência de vendedores e balconistas nem sempre bem-informados.
Em contrapartida, na Web encontram-se informações detalhadas acerca dos produtos e, ao

68

Disponibilizando, também, seu acervo para aqueles que habitam cidades sem livrarias sebo.
A maioria das grandes lojas virtuais disponibiliza, atualmente, a possibilidade de avaliação dos produtos expostos
de modo que, quando exibido na tela, suas avaliações e comentários seguem abaixo.
70
O que Kotler definiu como agentes inteligentes do futuro, podemos mostrar tomando breves exemplos
contemporâneos: registrar os gostos e o histórico de compras sugerindo outros produtos, faz parte, atualmente, de
nossos registros em muitas lojas virtuais; a análise dos e-mails, eliminando mensagens indesejáveis, temos nos
correios eletrônicos, como o sistema anti-spam do UOL.
69
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comprar na loja virtual, temos que acrescer o custo de entrega postal nos casos em que os
produtos não são buscados pessoalmente. Ainda, no caso de compra de formatos digitais de
livros e músicas, os produtos são apenas baixados para o computador, reduzindo ainda mais os
custos de distribuição com embalagem e transporte.

Automóveis, vinhos e ações também podem ser comprados on-line, onde quer que
tenhamos acesso a um computador. Se antes eram necessários catálogos e profissionais
treinados para ligar para possíveis clientes e fornecedores, agora é possível usarmos ferramentas
virtuais. A Web disponibiliza o acesso a um maior número de fornecedores on-line, bem como
da utilização de catálogos em formatos digitais.

Com a revolução digital e o ciberespaço, o cenário do marketing e diversos
participantes do processo de fornecimento de valor estão sendo modificados. Segundo Kotler
(1999:254), os consumidores de hoje encontram formas diferentes de obter bens e serviços,
devido à concorrência entre os canais de vendas71.
No canal varejista72, o contato direto com os produtos com supervisão dos vendedores
encontra sua desvantagem no tempo perdido na sua locomoção, agravada com os preços mais
elevados que os encontrados em outros canais. Ao usar o canal catálogo73, há a praticidade do
serviço de atendimento telefônico 24 horas por dia e sete dias da semana, além do preço menor
por conta da desnecessidade de haver pontos-de-venda nem de manter estoques elevados. Ao
comprar usando o canal de TV de compras em domicílio74, o consumidor pode ver o produto ser
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Canais de vendas, ou canais de marketing, são para Kotler (2000) o conjunto de organizações independentes
envolvidas no processo de disponibilização de um produto ou serviço para uso ou consumo.
72
Lojas físicas.
73
Catálogos de cosméticos.
74
Shoptime, Polishop.
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exibido e testado, tendo ainda facilidade na encomenda e preço razoável. A desvantagem está,
contudo, na falta de possibilidade de comparação com outros produtos e preços naquele
momento.
No canal direto com o fabricante75 o consumidor pode visitar a página na Web da
empresa que fabrica o produto que lhe despertar interesse. Geralmente com preço menor que os
produtos comercializados no varejo, tem a desvantagem de apresentar apenas uma marca de um
fabricante.

Para Kotler (1999), os canais de intermediação eletrônica vencerão a disputa com os
outros canais. O consumidor pode visitar a página de um intermediário de informação, o qual
apresenta as características e os preços de diversas (senão todas) marcas disponíveis, podendo
também indicar onde serem compradas com menor preço. Ao ter maior número de visitas em
sua página, o intermediário eletrônico pode ter receita com anunciantes, assinaturas ou taxas
para utilização de seus serviços. A partir do uso desse canal, a tendência é a redução dos preços
dos fabricantes, favorecendo a economia para o cliente e a geração de lucro para o
intermediário.

Com estas características, todos os canais se mostram mais competitivos que o canal
varejista e, segundo Kotler (1999), muitos dos negócios de bens e serviços baseados em lojas
migrarão para os outros canais neste novo século. A disponibilidade de acesso ampla, bem como
não ter que se dirigir a uma loja e com preço geralmente menor, favorecem o acesso ao
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Site da empresa Dell.
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consumidor contemporâneo76 aos quatro canais eletrônicos, os quais estão baseados no uso do
telefone, da TV e da Web.

Os canais eletrônicos terão, cada vez mais, produtos conhecidos e padronizados como
objeto, devido ao prévio conhecimento do consumidor, não havendo a necessidade do mesmo
vê-los ou tocá-los antes de efetuar as compras. Encomendar livros, Cd’s, DVD’s ou outros
produtos padronizados, o mesmo ocorrendo com produtos “de alto envolvimento, ricos em
informação” (SCHWARTZ apud KOTLER, 1999:259), como automóveis e equipamentos
eletrônicos. Para comprar uma câmera fotográfica digital, por exemplo, o consumidor pode
pesquisar vários sites em busca de informações detalhadas sobre o aparelho, além de encontrar
opiniões diversas de outros compradores. A facilidade em encontrar informações sobre as
características e diversos preços da câmera digital facilita, assim, a escolha final.

A Web possibilitou a busca por informações de produtos e a encomenda dos mesmos.
Com a chegada da TV interativa, mais um meio eletrônico será adicionado ao telefone e à Web
para a transmissão de informações. A convergência de todos os meios para um só aparelho77 em
um futuro próximo provocará um reajustamento de todos estes, bem como da sua utilidade para
o marketing, ao que Kotler se referiu como “analisar a popularidade futura relativa de cada
meio” (1999:259).

Portanto, partindo da premissa da necessidade de reajustes à adesão de um novo
suporte, a chegada do ambiente digital Web instigou o marketing (e as empresas), segundo
Kotler, a adotar novas medidas. Uma dessas, o desenvolvimento e administração de um banco
76

Assim, da mesma forma que Lévy viu o ciberespaço como resultado de fenômenos sociais, Kotler vê a migração
do canal varejista, essencialmente físico, para outros canais, os quais ele chama de eletrônicos, por serem baseados
no uso do telefone, da TV e da Internet.
77
Convergência das mídias.

52

de dados de clientes, surge devido à possibilidade que o registro de dados dos clientes
proporciona à empresa, pois elabora estratégias competitivas enquanto identifica perfis de
clientes, visando desenvolver produtos ou serviços que estejam adequados às suas necessidades.

Outra medida foi o desenvolvimento de um conceito claro de como a empresa deve
marcar presença na Web, obtendo proveito disso. A organização pode usar o ciberespaço,
segundo Kotler, para realizar pesquisas, oferecer informações diversas78, promover conversas79,
oferecer treinamento, oferecer compras e vendas on-line, promover leilões e trocas on-line,
oferecer produtos em formato digital (bits). Contudo, a empresa deve aferir a utilidade ao
consumidor das funções disponibilizadas, bem como propor novos usos periodicamente com
base na mesma verificação.

Manter a página da empresa atraente, com constantes atualizações, a fim de despertar
continuamente80 o interesse do internauta. Usar recursos de última geração para a construção de
sua página, adicionar som e vídeo, além de notícias e de promoções, tentar obter a liderança em
conteúdo, tornando-o atrativo publicitariamente. Enfim, manter o seu espaço na Web sob
constante questionamento acerca de sua usabilidade: os motivos que levariam o internauta a
visitá-lo.

Mais uma medida é descobrir quais sites na Web seus clientes prováveis visitam, tanto
quanto analisar a possibilidade de inserção de publicidade nestes. Atualmente, segundo Kotler
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Sobre produtos, suporte técnico, conselhos ao cliente, amostragem de vídeo ou áudio (clips), sobre funcionários e
vendas, sobre revendedores.
79
Fóruns, chats (bate-papo).
80
Eis que vemos o internauta mostrado por Santaella sendo “desorientado”, a fim de instigar a pesquisa novamente
por parte do mesmo.
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(1999:261), cada vez mais empresas81 estão acrescentando anúncios na Web como item
permanente em seus orçamentos de propaganda.

Por último, é necessário estar sempre pronto para responder a solicitações de clientes.
À medida que os clientes esperam muito em termos de agilidade e nível elevado de informações
a serem transmitidas, é necessário, para Kotler, estar a empresa preparada para responder
rapidamente às perguntas recebidas via telefone ou e-mail.

Todas as medidas, quando aplicadas, resultam em mudanças em relação ao marketing
tradicional. Na atividade de propaganda, o marketing tradicional procura meios de comunicação
tradicionais, como televisão, rádio, jornais e revistas. O marketing praticado no ciberespaço veio
a dar importância para informações da empresa dispostas na página da Web, além da compra de
banners82 em outros sites. No campo de atendimento ao consumidor, enquanto no marketing
tradicional o atendimento se restringe ao horário comercial, além de visitas para reparos ou
manutenção dos produtos, no cibermarketing as respostas às dúvidas e solicitações dos
consumidores são fornecidas 24 horas por dia, sete dias da semana, via telefone, fax, e-mail,
conversas em fóruns e chats.

Para as vendas, o marketing tradicional demonstra o produto fisicamente, enquanto o
cibermarketing usa a tela do computador. Realizar pesquisas de mercado o marketing
tradicional, somente são realizadas entrevistas individuais ou coletivas, além do uso do telefone
ou do correio. Para o cibermarketing, pesquisar, inicialmente, é menos dispendioso, pois é
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Cabe lembrar que Kotler não levava em consideração empresas que operassem apenas pela Internet. Entretanto,
sua afirmação é válida para nosso trabalho, pois confirma a mudança no marketing moderno ao levar em
consideração o meio Internet.
82
Tiras de propaganda situadas geralmente no alto das páginas na Internet.
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possível utilizar grupos de discussão on-line, assim como entrevistas e questionários
respondidos por e-mail.

De acordo com Karsaklian, a estratégia de marketing, com a chegada do comércio
eletrônico, integrou dois Ds aos conhecidos 4Ps. Diálogo e data base83 aliados a produto, preço,
praça e promoção. A utilização de banco de dados possibilita o diálogo à medida que diversas
informações sobre os internautas são armazenadas, sendo por esse motivo que, segundo a
autora, “não podemos mais falar de estratégia de marketing sem citar a Web” (2001:33).

5.3 Marketing segundo empresas on-line

Apesar de termos certeza acerca do futuro do comércio eletrônico, firmar seu posto no
ambiente virtual ainda é dispendioso. Vender na Web não é simples, o aprendizado é contínuo e
longo. Ainda, segundo Karsaklian (2001:37), “a empresa deve passar por uma análise
estratégica, tática e operacional das funções mercadológicas e comerciais” a fim de questionar o
nível de adequação de seus produtos, existentes no mundo real, ao mundo virtual. Tudo antes de
tomar qualquer iniciativa de inserir-se no comércio eletrônico.

Ao decidir ingressar no comércio eletrônico, deve-se ter em mente a necessidade de
administrar o negócio eletrônico. Com características singulares, enquanto organiza-se a
empresa, a mesma deve partir do pressuposto de formar a sua equipe com noções de venda para
seu público-alvo, de adequação de seus produtos e de seus prazos no ambiente virtual. Os
mesmos profissionais serão responsáveis por gerir a logística, a relação com os parceiros e a
configuração do site.

83

Banco de dados.
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5.3.1 Entendendo as necessidades do ambiente

Atualmente, para descobrir a importância e o valor de um site na Web, devemos levar
em conta o número de visitas nele registradas. Atrair cada vez mais internautas, gerando tráfego
interno no site o que buscam as empresas84. Para medir a audiência de um site há, segundo
Karsaklian, três métodos principais: por empresas85, analisando o comportamento dos
internautas; por programas86, que registram a taxa de cliques87 em anúncios em outros sites;
dados gratuitos obtidos com a instalação de programas gratuitos88, acerca da quantidade e
proveniência dos internautas, número de páginas consultadas e o tempo despendido no site.

A outra possibilidade, mais simples, é a utilização dos cookies. Estes pequenos
arquivos, instalados no disco rígido do computador do internauta, possibilitam o monitoramento
de quais são os sites visitados. Assim que o internauta clica sobre um banner, pode-se saber de
qual site tem como origem a visita. Na Web, portanto, o impacto da propaganda é medido em
tempo real, na medida em que o clique é efetuado.

Em um ambiente tão segmentado como o da Web, traçar o perfil do internauta,
pesquisando seus desejos e necessidades é importante para orientar os produtos e a comunicação
ao público-alvo. Porém, o internauta muitas vezes recusa-se a fornecer quaisquer informações a
seu respeito, devido o uso indiscriminado das mesmas informações a fim de promover o spam,
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Procurar internalizar no internauta o acesso à sua página, bem como fazer com que este a visite várias vezes,
repetidamente. Para que isso se concretize, contudo, é necessário despertar a curiosidade no internauta, conforme
vimos anteriormente.
85
IBOPE realiza este tipo de pesquisa desde 2000. (Fonte: www.ibope.com.br, em 23/10/2006)
86
O GoogleAdWords, patrocínio das palavras-chave buscadas no mecanismo, por exemplo, mostra quais palavras
foram as mais buscadas e com quais o patrocínio obteve maior resultado.
87
Click through.
88
Geralmente fornecidos pelo provedor de acesso.
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envio de propaganda não solicitada por e-mail. Na Web, de acordo com Karsaklian (2001:40), o
internauta prefere escolher o que ler a receber informações em massa.

Foi para proteger de tal envio indevido de spams, entretanto, que leis para proteger o
internauta foram criadas89. Entretanto, muitas das empresas praticam, de acordo com
Karsaklian, o permission marketing, atualmente de uso comum. Nesse sistema, o internauta
autoriza as empresas que lhe interessarem a lhe enviarem informações periódicas ou não
periódicas acerca seus produtos ou eventos, baseadas nos seus interesses.

5.3.1.1 Produto

Para vender na Web, as empresas não precisam de um produto em formato físico. É
possível vender músicas e vídeos em formatos digitais (bits), cobrando apenas pelo download90.
Também é possível vender informações, como notícias do mercado financeiro, artigos. Por
outro lado, prover notícias e conteúdo gratuito é uma maneira de despertar o interesse no
internauta em aprofundar-se no assunto de seu interesse91.

De modo geral, os produtos comercializados na Web apresentam algumas
características próprias. Em primeiro lugar, não são perecíveis, por serem em sua maioria
serviços, como agências de turismo e bancos. Têm alto nível de interesse e de envolvimento por
parte do consumidor, como automóveis e computadores. Antes de comprar qualquer produto, o
internauta busca informações, logo são vários produtos sendo comparados entre si. Por fim,
tendem a ser produtos de alta tecnologia, como DVDs e CDs.
89

Leis ainda em elaboração no Brasil, existentes nos EUA e na União Européia.
Download é a baixa de um determinado arquivo que se encontra na Internet para seu computador.
91
Karsaklian (2001:41) cita o caso da editora francesa Atlas, que deixou de imprimir sua enciclopédia. Ao
disponibilizar a mesma em seu site, promovia o interesse por suas outras publicações impressas, DVDS e CDs.
90
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5.3.1.2 Preço

Enquanto todos os Ps do marketing sofrem alterações ao nível de cibermarketing, o
preço ainda apresenta características similares ao marketing tradicional. O preço final dos
produtos ainda está apoiado em custos de produção e de comercialização, concorrência e
demanda.

Ao vender pela Web, os custos com pontos-de-venda são excluídos do critério de
cálculo de preço. Em contrapartida, segundo Karsaklian (2001), os gastos com logística e
distribuição são maiores, visto que o prazo de entrega é fator fundamental para os clientes; a
exposição de banners em outros sites e outros tipos de publicidade também soa custos extras em
relação ao marketing tradicional; em sites de leilões virtuais, os preços finais podem ser maiores
que os encontrados no ambiente físico; o patrocínio às buscas nos sites de busca aumenta de
custo conforme o número de cliques aumenta. Levando em conta esses fatores, nem sempre,
portanto, os preços encontrados no comércio eletrônico serão mais em conta do que os
encontrados nas lojas físicas.

Da mesma forma que vemos nas estratégias tradicionais, os preços de alguns produtos
ou quantidade adquiridos podem ser reduzidos promocionalmente a fim de “atrair clientes e
estimulá-los a comprar pela primeira vez” (KARSAKLIAN, 2001:47). Caso a empresa não
determine o preço como diferenciador, poderá procurar diferenciar-se dos seus concorrentes
com outros fatores, como a qualidade e a rapidez da entrega. De qualquer maneira, o preço a ser
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praticado pela empresa deverá ser justificado pela eficiência da empresa em vender on-line aos
olhos do consumidor virtual92, bem como pela categoria que o produto ou serviço é associado.

5.3.1.3 Distribuição

As empresas de comércio eletrônico, sem precisar existir fisicamente, acabam tendo
fraco valor agregado dos intermediários. No entanto, a venda 24 horas por dia, sete dias da
semana, acaba por tornar essencial a eficácia na distribuição dos produtos. Para competir no
ambiente virtual, segundo Karsaklian são essenciais para a distribuição a rapidez, a qualidade e
a reatividade das empresas (2001:50). As distâncias não alteram mais na relação de compra e
venda, à medida que o posicionamento físico do consumidor não interfere a compra.

Quando o produto adquirido for uma informação no formato digital, como notícias ou
músicas93, a distribuição é realizada imediatamente para o computador do consumidor
eletrônico, pois o produto existe virtualmente94. Outros produtos que não podem ser remetidos
pelo correio exigem estruturas de distribuição adequadas especificamente. Por último, livros,
CDs e DVDs podem ser transportados por correio com grande facilidade.

Característica singular do comércio eletrônico, de acordo com Karsaklian (2001:50), é
a não-simultaneidade dos atos de compra e venda em função da distribuição. Enquanto a venda
é efetuada no instante em que o pedido é recebido e o pagamento efetuado em um só lugar (a
sede da empresa), a compra se concretiza quando o produto chega às mãos do consumidor no
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O mesmo consumidor virtual que desconfia do nível de segurança envolvido no processo de compra,
principalmente envolvendo compras com cartão de crédito.
93
MP3.
94
O produto existe virtualmente, enquanto informação no formato de código binário, mas não é real, conforme
afirma Lévy.
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lugar especificado pelo mesmo. Em última análise, as empresas no ambiente virtual vendem o
que podem distribuir.

A logística de distribuição, muitas vezes terceirizada, pode ser vista pelos clientes
como seu ponto forte. A demora para a entrega, embalagem danificada e produto trocado, em
contrapartida, são imperdoáveis para o consumidor on-line, segundo Karsaklian (2001). Por
isso, a prioridade na distribuição por parte das empresas de comércio eletrônico.

5.3.1.4 Promoção

Para promover o site de comércio eletrônico é necessário, em primeiro lugar, atrair a
atenção do internauta. Criar hipertextos entre a empresa e outros sites95, relacionando a empresa
a termos correspondentes à sua atividade é uma iniciativa a fim de gerar mais visitas ao site; da
mesma forma, os banners96 promovem a empresa em outros sites, semelhantemente ao
patrocínio de páginas específicas. Em contrapartida a essas técnicas, o uso do spam, versão
eletrônica da mala direta convidando o internauta a visitar o site da empresa para diversos fins,
requer cuidado em sua aplicação e o envio indesejado de mensagens publicitárias a pessoas
cadastradas pode ser nocivo à imagem da empresa.

A partir da visita ao site, o passo seguinte para a promoção eficiente é entender o perfil
do internauta. Com o tracking, aferimento da trajetória do internauta, descobre-se os sites
visitados e o tempo despendido em cada um. Os cookies, pequenos arquivos registrados no
disco rígido do computador do internauta contendo informações trocadas entre o programa de
navegação e o servidor do site visitado, possibilitam o agrupamento de mais informações (e
95
96

Links.
Podem ser horizontais ou verticais, fixos ou animados.
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muitas confidenciais), como as páginas mais visitadas. Outra forma é o preenchimento de
formulários por parte do internauta, a fim de a empresa ter conhecimento do perfil do mesmo
em função de sexo, idade, nível de instrução.

Tendo conhecimento do internauta que faz parte do público-alvo, cabe à empresa fazer
com que o mesmo visite o site. A partir do perfil do consumidor virtual cadastrado, a este são
enviadas propagandas específicas, como descontos especiais em seu aniversário. Jogos,
concursos ou sorteios são formas de fidelizar o internauta.
As empresas existentes apenas no ambiente virtual97, sem ponto-de-venda, tendem a
ser mais agressivas em sua comunicação com o objetivo de compensar a ausência no ambiente
físico e a falta de representações físicas aos olhos dos clientes. Ainda, segundo Karsaklian
(2001:57), “a utilização das mídias tradicionais torna-se fundamental”98 por parte dessas
empresas. Ainda, estas acabam por dedicar grande parte de seu orçamento à promoção99, com a
intenção de reduzir a probabilidade de erros em sua execução.

Contudo, a publicidade em meios tradicionais para a Web atinge aqueles que têm
internalizada a sua linguagem100, bem como aqueles com nenhum conhecimento da mesma. A
saída encontrada, segundo Karsaklian (2001), é a criação de mensagens para determinado tipo
de público, de acordo com a percepção de cada um. Atrair os ainda não internautas para a Web,
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Pure Players, segundo Karsaklian (1999:57).
As mídias convencionais servindo como complemento à Internet. Num futuro próximo, a convergência das
mídias facilitará ainda mais o suporte.
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Em média 80%, segundo Karsaklian.
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mostrando-lhes as vantagens da compra on-line101, por meio da mídia convencional, onde quer
que estejam; a fidelização dos mesmos à rede sendo, posteriormente, pela própria rede.

5.3.1.5 Diálogo

O cliente é o alvo prioritário das empresas e, segundo Karsaklian (2001), o diálogo
deveria ter sido desde sempre um fator de destaque na comunicação da empresa. Ainda
unilateral nas mídias tradicionais, sem interação com o público-alvo, a comunicação encontrou
no site a porta de entrada para o marketing interativo e, nesta nova era, a comunicação é
bilateral, com respostas em tempo real.

Com o marketing interativo, a resposta aos desejos e às necessidades do cliente
acontece com a adaptação da mensagem da empresa. A reação à mensagem é verificada com o
diálogo em tempo real. A necessidade de envio de e-mails, à medida que cresce o número de
mensagens enviadas pelos internautas, tende a tornar lento o diálogo entre as partes envolvidas.
Por isso, a integração de muitos centros de chamadas telefônicas à Web. Quanto mais integrados
os serviços de atendimento ao cliente por telefone, mais rápida será a resposta, mais fácil será o
diálogo com o cliente e mais próxima, portanto, será a relação com o mesmo, a ponto de
facilitar a fidelização.

5.3.1.6 Banco de dados

Possuir um banco de dados completo e operacional é essencial para o funcionamento
do marketing one to one. O número crescente de clientes exige o armazenamento de suas
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Cabe salientar aqui, todavia, que ainda não levamos em conta a realidade brasileira. Para aumentar o número de
internautas no Brasil, devemos levar em conta características socioeconômicas do país.
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informações, as quais permitem o envio de várias malas diretas eletrônicas em poucos segundos
de acordo com as características de cada segmento de mercado.

Toda vez que o cliente responde a questionários e a malas diretas (virtuais ou não), emails ou acessa o site da empresa, pode contribuir para o aperfeiçoamento do banco de dados.
Para as empresas, cabe gerir o banco de dados de forma a utilizá-los em estratégias de
marketing.

5.3.2 O site, reflexo do posicionamento da empresa

O cibermarketing é a estratégia mercadológica adotada pelas empresas no ambiente
virtual de acordo com objetivos bem traçados, além de políticas coerentes de produto, preço,
distribuição e promoção. O site da empresa será, por fim, o que Karsaklian (2001:70) chama de
“tradução virtual de tal estratégia”. Portanto, o mesmo tem que ser adequado às propostas da
empresa e eficiente naquilo a que ele se propõe, desde a definição e manutenção de seu
endereço ao conteúdo.

Ainda, segundo Aronson & Zeff, os domínios são tratados pelos internautas como as
marcas das empresas na Web. Por isso, ter um domínio de fácil memorização é também parte
importante da estratégia de marketing.
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6 A MARCA, O CONSUMIDOR E O MARKETING

Dentre as várias definições de marca, Barnes & Schultz (2001:43) optam pela sua
denominação segundo a Associação de Marketing Americana: “um nome, termo, sinal, símbolo
ou qualquer outra característica que identifique um bem ou serviço do vendedor, em distinção a
outros demais vendedores”.

Dessa forma a marca possibilita, em primeiro lugar, distinguir empresas de seus
concorrentes, bem como a delimitação de sua propriedade no mercado. Em segundo lugar,
ainda de acordo com Barnes & Schultz, a marca representa o que o consumidor é e acredita,
adquirindo o caráter de reforço de caráter e de posição social para o mesmo. Portanto, a marca
tem duas formas de valor: a da empresa e a do consumidor.

Para criar marcas, a comunicação se faz importante: transmitir o significado simbólico
de um produto ou serviço para o consumidor. A comunicação de marca é para a empresa,
segundo Barnes & Schultz (2001), o agrupamento de benefícios, valores, ingredientes,
mensagens, todos estes conferindo significado e benefício ao consumidor. No entanto, para o
consumidor, marca é o resultado de formas, fatores, funções e contextos, todos conferindo
significado à mesma no mercado.
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O consumidor, logo, é o centro da organização. Promoção de vendas, publicidade,
marketing direto, relações públicas, estes e outros elementos, em sintonia de acordo com o
marketing do século XXI, estão voltados para a perspectiva do consumidor em relação à marca.
A comunicação da marca deve estar, de acordo com Barnes & Schultz, orientados a fim de
proporcionar uma visão consistente da marca, tanto pela forma com que a mesma se relaciona
com o consumidor, quanto da maneira com que o último se relaciona com ela.

A fim de criar e manter uma marca, possibilitando a visão de seu significado e de seu
valor por parte do consumidor, as mensagens e os contatos da marca são imprescindíveis. Sendo
ambos inter-relacionados, as mensagens da marca, constituídas por significado, cores, símbolos,
conferem significado ao produto ou serviço, incentivando à compra do produto ou serviço
através de publicidade, promoção de vendas, marketing direto etc. Os contatos que o
consumidor tem com a mesma são experiências informativas, ou seja, intrinsecamente
relacionados com as mensagens da marca, definindo o significado da mesma, à medida que
possa reforçar a sua essência ou destruí-la.

A partir dos contatos com a marca, os consumidores as associam às suas memórias.
Portanto, internalizar uma marca envolve a associação da mesma com conceitos e idéias,
possibilitando o desenvolvimento de um significado para ela. Quando tais associações são
estruturadas, o significado da marca é finalmente criado. Com base no entendimento das
associações dos consumidores, os planejamentos de marketing e de comunicação são realizados
a fim de reforçar ou mudar o significado e valor da marca; reforçar as associações pré-existentes
ou provocar novas associações (BARNES & SCHULTZ, 2001).
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Para Barnes & Schultz:

A soma de todas as mensagens da marca, contatos da marca, associações da marca e redes da
marca que o consumidor cria em sua mente para administrar as informações sobre a marca é
sintetizada no que se denomina valor patrimonial de marca baseado no consumidor. (2001:48)

Sendo assim, o valor da marca é constituído segundo a sua familiarização para com o
consumidor, ou seja, as associações que o mesmo realiza para a marca em sua memória.
Partindo de sua própria experiência e entendimento no contato com a marca, o consumidor cria
sua própria visão acerca desta, da mesma forma que estabelece o significado dela para si.

Por ser a marca criada segundo sua percepção, o consumidor a detém, pois ele a criou
para si mesmo. Logo, segundo Barnes & Schultz (2001), a perspectiva do consumidor impera na
gestão da marca, sendo necessário o marketing adotá-la. Ao passo em que uma empresa procura
inserir uma marca no mercado, cabe ao consumidor, portanto, aceitar ou rejeitar as idéias e os
conceitos desenvolvidos pelo departamento de marketing. Por outro lado, uma marca préexistente no mercado tende a realçar ou aumentar as suas informações já armazenadas pelos
consumidores quando desenvolvidos programas de comunicação de marca.

A tarefa do marketing, nesse âmbito, é procurar determinar o valor da marca para o
consumidor, visto que o último estabelece o valor dela para si em relação às outras
possibilidades do mercado. Para tanto, agrupar consumidores com crenças, sentimentos e
percepções semelhantes acerca da marca propicia a avaliação mercadológica de como estes se
sentem em relação à mesma. Entretanto, deve-se levar em conta o hiato existente entre o
sentimento e o comportamento do consumidor. Logo, a combinação de dados referentes às
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atitudes e ao comportamento do consumidor para com a marca favorece análises acerca da
presença da mesma no mercado, visando diminuir o mesmo hiato.

O agrupamento de dados dos consumidores, sob a forma de banco de dados, são
fundamentais para a determinação do valor da marca para os mesmos. À medida que os dados
referentes às suas atitudes, refletindo o que sentem, são aliados aos dados comportamentais,
mostrando o que os mesmos fizeram102, o marketing se torna responsável pelo desenvolvimento
de programas de comunicação de marca (BARNES & SCHULTZ, 2001).

102

Registros de vendas, dados geográficos e demográficos.
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7 A PUBLICIDADE TRANSFORMANDO BENS E SERVIÇOS EM
MARCA

Como foi dito anteriormente, a marca delimita a posição da empresa no mercado e
diferencia seus produtos dos concorrentes. Para tanto, é necessário ser internalizada pelo
consumidor, ou representará apenas uma compra aleatória, uma marca a mais no mercado, como
White (2004) afirma.
Por meio do branding103, a empresa pode criar e sustentar mitos e rituais de consumo
envolvendo produtos e serviços dotados de significados simbólicos. Trata-se da criação da
marca “dentro da sociedade e nos consumidores, a construção de suas características físicas e
funcionais, combinadas com valores e associações intangíveis” (WHITE in JONES, 2004:78).
Logo, uma marca bem elaborada tem uma posição competitiva no mercado, podendo aplicar
preços maiores, ter participação estável no mercado104 (ou crescimento) e economizar ações de
marketing.

Enquanto produtos em linhas de produção podem ser copiados pelos concorrentes, a
marca permanece única. Por isso, uma marca bem desenvolvida utiliza-se de sua singularidade,

103
104

Criação da marca.
Market share, expressão em inglês, comumente adotada.
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a qual surge da utilização do mix de marketing105 e do seu significado simbólico para os
consumidores, para estabelecer vínculo emocional e racional106 com os últimos. Ter vínculos
emocionais com os consumidores pode, segundo White (2004:80) significar uma margem para a
correção de dificuldades operacionais, como a recuperação da competitividade da marca.

Para deixar de ser apenas um produto ou serviço a mais no mercado, a comunicação de
marca para o branding tem considerável relevância. A apresentação do mesmo define a sua
concretização enquanto marca, pois adere o vínculo emocional ao racional. Embalagem,
patrocínio, publicidade, política de preços e canais de distribuição, cada um, individualmente ou
em conjunto, contribui para a imagem a ser internalizada pelos consumidores: dos benefícios
físicos e funcionais oferecidos, bem como das satisfações emocionais associadas à marca.

A publicidade, dentro do mix de marketing, é a forma mais visível de comunicação de
marketing e tem papel de destaque. Esta pode ajudar a transformar um produto ou serviço com
qualidades mercadológicas suficientes para ser aceito como uma marca.

7.1 O papel da publicidade

Por muito tempo, o marketing considerou que a publicidade funcionava sob a forma de
AIDA (despertando no consumidor, em ordem: a atenção, interesse, desejo, ação). Essa
perspectiva, segundo White (2004), de que a publicidade usava as pessoas107, foi perdendo

105

No caso do marketing tradicional, quatro Ps. No caso do marketing na Internet, quatro Ps acrescidos de dois Ds:
o diálogo e o banco de dados.
106
Vínculo emocional, o apego à marca. Racional, a competitividade mercadológica.
107
Vale lembrar que White refere-se ao poder de persuasão. Ao dizer que a publicidade usa as pessoas, o autor
refere-se à mesma como capaz de persuadir o consumidor a mudar de uma marca para a outra, determinando o
comportamento do mesmo.
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espaço para o raciocínio de que as pessoas é que usam a publicidade. Isso se deu a partir da
década de 60, quando a resposta dos consumidores ao anúncio passou a ser levado em conta.

A publicidade, segundo White, age de quatro formas a fim de promover vendas. Na
primeira, cria o awareness108; em seguida, oferece informações acerca do produto, essenciais
para sua função seguinte, a de construção da imagem de marca. Por último, passa a funcionar
como um lembrete regular para que o consumidor experimente, compre ou use a marca.

Ao comunicar para o consumidor o lançamento de novos produtos, anunciar e oferecer
informações, a publicidade delimita o posicionamento da marca desde o seu nascimento. É a
partir da construção inicial que a publicidade, ainda segundo White, procurará demarcar tal
posicionamento no esquema mental do consumidor, a fim de que este último a internalize. As
estratégias a serem adotadas para que isso aconteça, contudo, devem levar em conta o fato de a
marca ter sua construção segundo a perspectiva do consumidor.

Ora, conforme antes visto, a marca existe segundo as respostas e reações do
consumidor. Enquanto não estiver internalizada, conforme Barnes & Schultz, não haverá laços
emocionais, sentimentos que a diferencie de outras marcas, logo, não deixa de ser apenas mais
uma possibilidade no mercado, nada além de suas características físicas.

A partir da análise (AMBER & VAKRATSAS apud WHITE, 2004) de diversos
modelos de publicidade, percebeu-se que a publicidade funciona de acordo com a experiência, a
emoção e a percepção do consumidor. À luz de Du Pleiss (DU PLEISS apud WHITE, 2004),

108

Saber, reconhecer a existência da marca.
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White salienta a importância das emoções ou sentimentos, tanto no armazenamento de
lembranças quanto na tomada de decisões.

Contudo, o planejamento da publicidade leva em conta diversas situações de mercado
envolvendo a marca. Dependendo da necessidade da marca, seus objetivos podem variar entre
criar vendas (resposta direta), persuadir (abordagem racional, apontando motivos), envolver
(emocional) e obter destaque (criar impressão de que algo que está acontecendo); senão exercer
mais de um ou todos esses papéis. Enquanto o consumidor lembra, por exemplo, de que uma
marca foi recentemente promovida ou anunciada, o mesmo, sem sequer lembrar o conteúdo do
anúncio, tem a impressão de que algo acontece com a marca, conferindo-lhe destaque.

7.2 Características da publicidade em relação à marca

A publicidade enquanto criadora de destaque para a marca, chamando a atenção sobre
ela, tende a ser primordialmente criativa. Apesar disso, segundo White, as atitudes do
consumidor em relação a ela nem sempre mudam. Tais atitudes estão relacionadas ao fenômeno
de risco duplo (EHRENBERG; GOODHARDT; BARWISE, 1990) no qual marcas
desconhecidas tendem a sofrer duas vezes: em primeiro lugar, por serem desconhecidas e,
depois por terem menor fidelidade à marca proporcionalmente. As marcas mais conhecidas e de
maior projeção, logo, tendem a obter atitudes mais favoráveis em função de serem conhecidas.

Fato este último com origem na afirmação de que a publicidade é limitada no que tange
à mudança de atitude do consumidor em relação à marca. Para o autor, o que impulsiona a
mudança de atitude para com a marca, no âmbito racional, é o aumento da participação da
mesma no mercado. A publicidade funciona também como lembrete da existência da marca, não
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significando necessariamente mudança na atitude de compra, e sim a incluindo no leque de
possibilidades de compra segundo o consumidor (WHITE, 2004).

Analisando o âmbito emocional do consumidor, o mesmo constrói personalidade para a
marca, à medida que a publicidade e aspectos físicos da marca são combinados. Sendo assim, o
mesmo é capaz de distinguir entre as marcas registradas em sua mente; “elas se tornam parte
dessa trama porque as pessoas estão dispostas a responder às marcas e às maneiras como elas
são apresentadas” (WHITE, 2004:89).

Ao entrar para o grupo de opções de marcas do consumidor, a publicidade vem a
reforçar a posição da marca dentre as demais. As pessoas, segundo White, (2004:89) são
capazes de avançar no nível de comprometimento com mesma, este último atingido com o uso
da publicidade aliado à previsão de mudanças na participação da marca no mercado. Mas vale
lembrar, mais uma vez, que sem o consumidor a marca não existe, o reconhecimento de sua
existência está nele.
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8 PUBLICIDADE NA WEB

A publicidade, segundo Freoa (2005), reflete o comportamento das pessoas sobre as
marcas. Como foi visto anteriormente, a marca se concretiza na mente do consumidor, logo, a
sua versão on-line diferencia-se, principalmente, pela característica de interação com o
consumidor, inédito em relação às mídias anteriores.

Nesse sentido, anunciar no ambiente virtual possibilita o uso de qualquer elemento da
interface. Criação de papéis de parede, jogos, logotipia da empresa, os anúncios podem ser
personalizados de acordo com o interesse e gosto de cada internauta (ARANSON; ZEFF, 2000).

8.1 Das mídias tradicionais à convergência

É inevitável comparar a publicidade na nova mídia, a Web, com as tradicionais formas
de anunciar. Contudo, enquanto fazemos tais comparações, percebemos o quão singular a
publicidade no ambiente virtual pode ser.

Quando comparamos o banner exibido em sites com um outdoor, percebemos que o
anúncio virtual pode ser facilmente mensurado. Ao passo em que o internauta clica no anúncio,
as estatísticas do anunciante o registram. De forma semelhante, a interação com o banner pode
ser imediata, podendo o internauta ser levado, instantaneamente, ao anunciante. Para o outdoor,
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não há como mensurar seu impacto sobre o público de forma tão completa como na Web e,
além disso, o contato com o produto ou serviço (na maioria dos casos) não é imediato.

Ao levantarmos as diferenças da publicidade impressa com a praticada na Web, o
tamanho do anúncio pode ser o mesmo. Porém, uma publicidade on-line pode ser muito bem
elaborada, a ponto de não ter claro seu limite com o conteúdo do site para o internauta. Essa
característica também se manifesta em relação a anúncios animados na Web comparados com a
televisão, sendo ainda que os custos para a veiculação em televisão são mais altos.

Ao compararmos a publicidade na rede com anúncios em TV a cabo, o fator
segmentação é comum a ambos. Em contrapartida, anunciar na Web possibilita, também, atingir
a grande maioria109. Levando em conta, ainda, o fator segmentação, a relação da publicidade online com o uso de mala direta é mais próxima e semelhante, visto que, em ambos os casos, é
possível rastrear os efeitos da campanha sobre o consumidor.

Contanto, hoje, as definições de um meio ou outro estão sendo correlacionas. Em vez
de ser comparada de forma excludente com modelos tradicionais de publicidade, a Web,
segundo Aranson & Zeff, hoje tem delimitações mais claras quanto à sua função para a
publicidade. Para estes, publicidade na Web “é uma convergência da publicidade tradicional e
do marketing de resposta direta” (2000:12). Portanto, uma se sobrepõe à outra, de forma que
informações e vendas estejam convertidas no mesmo lugar.

109

Como, por exemplo, anunciar em grandes portais: Terra, UOL, IG. Cabe ainda ressaltar que nos últimos anos o
total de usuários conectados saltou de 5,1 milhões de pessoas em setembro de 2000, para os atuais 13,6 milhões de
brasileiros. Cerca de 168%. (Fonte: Anexo B)
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8.2 Características únicas

A publicidade on-line conta com quatro características, segundo Aranson & Zeff
(2000:13):

a) Atingir focos determinados: com a qual atinge internautas em regiões específicas
ao escolher a hora do dia e o browser determinado para determinado anúncio.
Pode ser utilizado o banco de dados, a fim de aplicar as informações do
internauta para promoções específicas;
b)

O monitoramento da interação dos usuários com a marca: como identificar a
forma com que o usuário navega no site ou mensurar a resposta a uma peça
publicitária rapidamente110;

c)

Imediatismo: à medida que uma campanha pode ser criada e entregue em
seguida, bem como ser cancelada imediatamente. Caso o resultado do anúncio
seja aquém das expectativas, o mesmo pode ser substituído rapidamente;

d)

A interatividade do anúncio on-line: possibilita ao internauta averiguar
características do produto ou serviço antes de comprá-lo ao buscar informações
na Web.

8.3 Anunciando na Web

A primeira incursão publicitária na Web foi, sem dúvidas, a própria adesão ao
ambiente digital, segundo as empresas existentes no mundo físico. Contanto, as existentes
apenas no ambiente virtual, como sites de comércio eletrônico e de serviços on-line, teriam que
110

O número de compras geradas a partir do clique em um anúncio, visto que o anunciante pode identificar a forma
pela qual o internauta chegou à sua página.
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compensar a sua ausência no ambiente físico, como vimos anteriormente. A publicidade on-line,
portanto, surgiu como forma natural de atrair os internautas e o uso do e-mail e da Web são as
formas mais populares para atingi-los.

Segundo Reinert & Oliveira Junior (2003), a publicidade cria o sentimento de
confiança e de conforto para o internauta, à medida que a marca é internalizada pelo mesmo.
Isso vem de acordo ao que Barnes & Schultz (2001) referiram-se acerca das características de
identificação da marca, agora sendo pensada no ambiente virtual.

Para que seja obtido sucesso na internalização da marca na Web, o site “deve levar um
produto de qualidade, associando-o à corrente de experiências subjetivas” (REINERT &
OLIVEIRA JUNIOR, 2004:10) proporcionadas pela marca, papel delegado à publicidade na
Web. A mesma, diante do público segmentado característico do ambiente virtual, precisa variar
o uso de ferramentas publicitárias a fim de conseguir atingir o seu público-alvo com maior
precisão.

8.3.1 Publicidade por e-mail

O e-mail, a aplicação mais utilizada da Web, é um veículo publicitário eficiente.
Porém, o seu uso deve ser comedido, a fim de não ser caracterizado o anúncio como spam111,
que no ambiente virtual refere-se ao envio de mensagens de e-mail não solicitadas.

Para Aronson & Zeff, (2000) a publicidade pode ser feita patrocinando listas de
discussão e grupos de notícias. Estas, com vários participantes, propiciam o recebimento de
111

O termo, segundo Scatolim (SCATOLIM,2005), teve sua origem à uma sátira do grupo humorístico inglês
Monty Python. Em um episódio, o nome de uma carne suína, Spiced Ham, era repetida várias vezes, a ponto de
interferir na comunicação entre as pessoas.
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mensagens individuais ou de forma condensada. Dessa forma, atinge-se nichos de mercado de
forma eficaz e econômica, ao passo em que podem alcançar o perfil de internauta desejado pelo
anunciante.

Ao inserir um banner (ou simples texto HTML, porém, o formato banner atrairá mais a
atenção) em cada boletim enviado, é possível identificar a origem da visita ao site referente ao
anúncio a partir do clique sobre o mesmo. Por outro lado, toda vez que o banner é aberto na tela
do internauta enquanto este abre o seu e-mail, é possível identificar, no total, o alcance do
anúncio.

Outra forma de uso do e-mail é o e-mail direto, a mala direta através do correio
eletrônico. A publicidade, nessa forma, é enviada para pessoas que solicitam o envio de e-mails
sobre determinado assunto. O uso indiscriminado, contudo, é amplamente desprezado pelos
internautas. Ainda assim, muitas empresas optam por esse método, visto que, segundo Canesso,
“a estimativa é de que o spam seja catorze vezes mais eficaz que o banner e o dobro da mala
direta” (2004:6).

Ainda, há a possibilidade de anunciar em e-mails gratuitos. Estes, amparados por
anúncios, solicitam cadastros para a abertura de contas, favorecendo a identificação do
internauta.
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8.3.2 Formatos mais freqüentes de anúncios na Web

8.3.2.1 Banners e Botões

Criados para atrair internautas com um clique, promovendo marcas ou produtos, o
banners são mais freqüentes em sites com maior tráfego. Podendo ser de diversos tamanhos, o
formato que mais recebe investimentos publicitários neste momento é o de 468x60 pixels
(ARONSON; ZEFF, 2000).

Atualmente, os banners podem ser estáticos, com imagens fixas; animados, utilizando
a animação “GIF”; interativos, possibilitando ao internauta interagir com a peça publicitária;
banners HTML, como o link para o mecanismo de busca do mecanismo de busca Google
inserido em diversas páginas.

Anúncios banner de pequenas dimensões recebem o nome de botões. São simples em
suas mensagens, sendo usados como forma de manter presença constante em uma página e
custam menos que em relação ao seu irmão maior, o banner. Contudo, vários botões podem
concorrer entre si na mesma página.

8.3.2.2 Links de texto

Como aqueles que aparecem ao canto direito e superior quando realizamos buscas em
sites como o Google. Simples, o anúncio na forma de links de texto pode ser combinado com
botões, a fim de realçar a proposta do anunciante.
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8.3.2.3 Patrocínios

Os consumidores, confiantes nos sites que visitam com freqüência, aceitam com mais
facilidade, segundo Aronson & Zeff (2001), as marcas veiculadas nesses sites. Logo, o
patrocínio confere credibilidade à marca através da respeitabilidade de sites.

8.3.2.4 Interstitials, Superstitials, pop ups e floaters

Inesperadamente, surge um pop up. Esse formato, o mais antigo da tecnologia push, é o
mais consagrado também dentre os interstitials. Uma pequena janela extra, saltando à tela,
geralmente no início do acesso ao site, tem perdido espaço, contanto, para o formato de
publicidade inserida sobre o próprio conteúdo, os floaters, imagens que aparecem sobre a
página por alguns segundos e desaparecem (ARONSON & ZEFF, 2001).

Contudo, a característica mais geral dos interstitials é a abertura de uma janela extra,
maior que sendo esta “carregada”112 juntamente ao site enquanto este é acessado, levando o
internauta, segundo Canesso (2004:5), a associar “um sentimento negativo ao produto e à
marca anunciados”.

Vale a pena ressaltar que existem outros formatos de anúncios na Web que, contanto,
não condizem (e não são utilizados) para a promoção de marcas de sites de comércio eletrônico,
ao qual este trabalho está direcionado. Dentre estas, podemos citar o mais recente Superstitial,

112

Termo comum para o recebimento de dados do servidor em que o site está hospedado (nota minha).
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muito semelhante a um formato mais conhecido de publicidade: o anúncio na televisão, pois
pode conter uma animação, sons e gráficos113.

8.3.2.5 Hotsites

Páginas que são especialmente desenvolvidas para a promoção de marcas e vendas de
produtos em um período determinado, geralmente de curta duração.

8.3.3 Usos específicos de cada formato segundo suas características

À luz de Canesso (2004:9), temos a seguinte tabela de funções e de utilizações dos
formatos de publicidade on-line:

Tabela 1

Podemos afirmar, portanto, que o formato de publicidade escolhido varia conforme a
necessidade de concretização de marcas na mente do consumidor. Isso se deve pelas
características de cada empresa, bem como da finalidade da campanha. Pequenos orçamentos
113

Um visível ajuste da mídia televisão, citado no capítulo 2, à evolução da tecnologia disponível para a Internet.
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publicitários requerem ações financeiramente mais modestas, como a adoção de Links de texto
em vez de Banners ou Hotsites. O tipo de marca anunciada, também, pode requerer um anúncio
mais sofisticado, como automóveis em Superstitials, enquanto que marcas de bens com pouco
valor agregado e de consumo rápido114 podem se contentar com os clássicos pop ups.

114

Bens que não necessitam informações adicionais além das quais o consumidor dispõe, ou que possa buscar em
outro lugar, como CDs e DVDs.
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9 A PUBLICIDADE ON-LINE NA CONSTRUÇÃO DE MARCAS

Por serem dois grandes sites brasileiros de lojas especificamente virtuais e de sucesso
na Web, a loja virtual Submarino e o mecanismo de busca e de comparação de preços BuscaPé
apresentaram-se como os mais viáveis para uma análise mais precisa da função exercida pela
publicidade on-line como ferramenta para a construção de suas marcas no hábito de navegação.

Ainda, foi escolhido o usuário como fator principal para a demonstração do processo
de maneira mais detalhada. Assim tornou-se mais nítida a relação do nível de capacidade
cognitiva do usuário com o tipo de anúncio em questão.

Tendo em vista as ferramentas de publicidade on-line citadas no capítulo anterior,
partimos para o uso das mesmas conforme foi verificado em ambas empresas.

9.1 BuscaPé e Submarino nos grandes portais: o início da navegação

Característica corrente do início da navegação, os usuários geralmente partem dos
grandes portais brasileiros, os quais integram a disponibilidade de conexão para os internautas a
partir de seus discadores. Terra, IG e UOL, os maiores portais da Web brasileira, possibilitam o
acesso, por intermédio da assinatura paga (Terra e UOL) ou gratuita (IG), configurando
automaticamente os browsers para que os tenham como páginas iniciais.
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É nessa perspectiva que, como assim verificamos anteriormente, os grandes portais
caracterizam-se por serem o ponto de partida da maioria dos internautas, a grande massa na
Web. Fazer-se presente nesses portais parece ser imprescindível para percepção dos seus
usuários de que a marca existe na Web115. E hoje, com o aumento significativo de acesso à Web
por parte dos brasileiros, a chamada inclusão digital, segundo recente balanço feito pela
consultoria IBOPE / NetRatings116, há a necessidade extra das empresas atuantes no ambiente
virtual em compensarem sua ausência no ambiente físico, como veremos mais adiante.

Todavia, é importante salientar a presença dessas marcas nos grandes portais. À luz de
Santaella, no que se refere ao nível de conhecimento desses novos internautas, torna-se
indispensável seu contato com a marca. Ao passo em que o leitor imersivo enquanto usuário
novato ainda não possui habilidades internalizadas para a navegação, a presença da marca nos
principais portais ou, mais especificamente, o seu provedor de acesso em particular, confere à
marca anunciada a mesma credibilidade percebida pelo usuário novato.

Tais portais, costumeiramente, utilizam-se de mídias convencionais para atrair mais
clientes. Estes últimos podem não apenas acessar ao grande portal durante a sua navegação, bem
como se beneficiar dos serviços de conexão oferecidos. Anúncios em jornais, revistas e
televisão os tornam conhecidos não só pelo até então usuários de Web, mas também pelos que
adquirem máquinas novas e partem para a inserção no novo meio em seu acesso doméstico ou
no local de trabalho.

115

Tendo como ponto de vista que novos usuários têm como característica a dependência dos grandes portais,
segundo Santaella; logo podemos interpretar, ao nível de publicidade on-line, como local importante para anunciar.
116
Fonte: Anexo M.
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Os portais, contanto, procuram oferecer o máximo de atrações para o internauta, a fim
de promover a sua permanência nos sites. À medida que a audiência dos mesmos é verificada
como significativa, o investimento em publicidade nestes é uma estratégia adotada pelas
empresas, como forma de ser amplamente reconhecida desde o princípio da navegação. A partir
da experiência do internauta com a Web, descobrir tais empresas anunciantes é o próximo
passo, como acontece com os usuários leigos.

Com esse olhar acerca do usuário novato, vemos, a seguir, presença da marca
Submarino na página principal dos três maiores portais da Web “.br”:

www.uol.com.br -10/11/2006 (Figura 1)
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www.terra.com.br – 10/11/2006 (Figura 2)
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www.ig.com.br – 10/11/2006 (Figura 3)
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Em contrapartida à presença da marca Submarino, BuscaPé foi encontrada apenas no
rodapé do portal IG:

www.ig.com.br – 12/11/2006 (Figura 4)
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Como também verificamos com Santaella, os usuários leigos tendem a buscar
caminhos a serem internalizados, mesmo que de forma errante. A publicidade on-line, nesse
âmbito dos novos usuários iniciando sua navegação pelos grandes portais, funciona como
atrativo desde o status de novato ao de leigo. A partir da navegação pelo seu portal de acesso, o
internauta pode ter sua atenção desviada para o site da empresa anunciante. Logo, o usuário
novato utilizará destes anúncios para descobrir as marcas anunciadas, mesmo não
compreendendo o funcionamento da sistemática da navegação.

Ao passo que ganha confiança nas suas ações on-line, o usuário novato torna-se um
usuário leigo. Nessa nova caracterização, o internauta passa a investigar a melhor forma para
concluir a tarefa à qual se propôs a navegação. Tanto que internaliza processos cognitivos do
ambiente virtual, de modo que a exposição à publicidade nos grandes portais pode não ser a
forma mais eficaz de atraí-lo.

A partir do descobrimento de ferramentas de busca e também do reconhecimento dos
signos mostrados na interface, o investimento nos grandes portais pode tornar-se não tão
eficiente, enquanto visitas, para perfis de usuários leigos, pois estes tendem a partir para a busca
da internalização de sua própria forma de navegar. Contanto, como vimos no capítulo anterior, o
banner ou o botão inseridos nos grandes portais servem como lembretes da existência da marca
para o leitor imersivo.

O usuário leigo, com sua característica de uso do método de tentativas, parte para a
Web buscando saídas para a navegação à qual se propôs. Mesmo não tendo como certo a
realização da operação, lança-se à busca de sites para encontrar o que procura. Portanto, o uso
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de mecanismos como os buscadores Google, Yahoo e MSN, passa a ter relevância a esse tipo de
usuário.

9.2 Os buscadores: a construção da navegação

Os internautas leigos, portanto, dominam a capacidade de busca. Lançam-se à procura
de soluções para a sua navegação, buscando alternativas a fim de encontrar o que mais lhe
agrade. Conseqüentemente, as empresas virtuais terão de compensar sua ausência no ambiente
físico, ou seja, compensar a inexistência de um ponto-de-venda que serviria como referência
para a visita para seu site.

Como se vê refletido nos grandes portais, há uma tendência atual de ingresso de marcas
conhecidas do ambiente físico para o virtual. Estas marcas apresentam maior reconhecimento
por parte do consumidor e estão ingressando na Web disputando os mesmos consumidores,
como as Lojas Pernambucanas. Desse modo, as empresas com operações especificamente
virtuais, como Submarino e BuscaPé, investem mais em sua divulgação na Web.

O internauta leigo, ao buscar informações nos mecanismos de busca na Web,
encontrará um grande links de texto patrocinando palavras-chave pré-determinadas, as quais
estejam relacionadas com sua operação comercial. Mecanismos de busca como Google, Yahoo e
MSN, por sua vez, comercializam esse sistema gerando receita a partir da quantidade de cliques
dados pelo internauta sobre o link patrocinado. Às empresas, esse tipo de publicidade
proporciona menor gasto em comparação ao banner por não envolver a criação da peça
publicitária.
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Ao escolher palavras-chave como “compra” ou “livro” nos mecanismos de busca,
Submarino e BuscaPé estão associados a estes termos quando procurados dentre as respostas de
Google, Yahoo e MSN:

Resultado para “livro”: www.google.com.br – 10/11/2006 (Figura 5)

www.google.com.br – 10/11/2006 (Figura 5 – seqüência)
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Resultado para “livro”: www.yahoo.com.br – 10/11/2006 (Figura 6)

Resultado para “livro”: www.msn.com – 12/11/2006 (Figura 7)
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Resultado para “compra”: www.google.com.br – 10/11/2006 (Figura 8)

Resultado para “compra”: www.yahoo.com.br – 10/11/2006 (Figura 9)
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Resultado para “compra”: www.msn.com – 12/11/2006 (Figura 10)

A partir da constatação da resposta obtida no mecanismo de busca, o usuário leigo
tenta, dentre os resultados, encontrar aquilo que satisfaça aos seus anseios pelo método de
tentativas. A publicidade nos mecanismos, portanto, consiste numa forma eficiente de mostrar a
presença da marca na Web, bem como propiciar ao internauta a memorização de sua existência,
ou seja, a marca existe no campo do raciocínio lógico do consumidor.

Cabe ressaltar, ainda, o fato de que o usuário leigo ainda carrega dentro de si as
características básicas de um usuário novato. Portanto, ainda que use mecanismos de busca e
compreenda em parte o funcionamento das ferramentas de navegação, bem como compreenda
os signos dispostos na interface, este ainda é sujeito a momentos de dispersão à medida que não
consegue realizar tarefas, como entender o funcionamento de uma loja virtual, bem como das
características do site o qual visita. Nesse sentido, a elaboração de anúncios, tanto nos formatos
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banners ou botões, quanto no patrocínio de palavras-chave nos mecanismos de busca, terão de
ser condizentes com o nível de habilidade de interpretação cognitiva destes dois tipos de
usuários.

No momento em que o internauta percebe a publicidade e visita o site, a sua relação
com a marca, portanto, estará condicionada à sua capacidade de assimilação da estrutura daquilo
que é exibido em sua tela. A disposição dos signos exibidos terá papel importante na associação
de experiências do usuário com o site, sendo vital, portanto, o seu desenvolvimento de forma
plausível para todos níveis de leitor imersivo.

9.3 A visita ao site: da coleta de dados ao desenvolvimento de mais publicidade

A visita ao site, então, é o próximo passo do usuário leigo. A procura pelo produto de
seu interesse é acompanhada por links convidativos, a fim de torná-lo mais um usuário
cadastrado em ambos os sites, o que favorece tanto o diálogo quanto a criação de bancos de
dados dos seus usuários. Este último, contudo, tendo maior importância para a criação de
publicidade condizente com o perfil do consumidor. O diálogo, todavia, opera mais próximo do
âmbito de fidelização, à medida que esclarece dúvidas, respondendo ao consumidor cada vez
mais instantaneamente, sendo via e-mail ou via telefone.

Nos sites Submarino e BuscaPé, o usuário tem a opção de autorizar as empresas a
enviarem newsletters, o que se configura como mala direta. Logo, o usuário, um futuro
consumidor no ponto de vista da empresa, estará recebendo e-mails com ofertas e promoções da
empresa. A presença periódica de e-mails vindos das marcas, portanto, tende a realçar a
presença das mesmas no imaginário do internauta como mais uma opção de local de compra,
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mais uma marca. Desse modo, cria o awareness em primeiro lugar, seguido da disposição de
informações acerca dos produtos, essenciais para a construção da imagem de marca. Por último,
passa a funcionar como um lembrete regular para que o consumidor experimente, compre ou
use o site117.

Mesmo depois de haver efetuado o cadastro no site e de haver recebido e-mails
promocionais das empresas, o usuário tem a opção de cancelar o seu recebimento. Isso acontece
devido ao respeito para com o mesmo, em virtude da cautela em não associar a marca ao envio
de spams, e-mails sem possibilidade de terem seu recebimento interrompido, algo tão comum na
Web que os provedores de e-mail desenvolvem e aprimoram continuamente suas ferramentas
anti-spam. Ainda assim, muitos usuários acabam por responder a esses e-mails, quando
indesejados, alimentando este sistema118.

A partir da visita e do cadastro no site, a empresa poderá averiguar o sucesso de sua
estratégia de cibermarketing adotada. O anúncio nos mecanismos de busca poderão ser
aumentados em quantidade, visto que cada vez mais brasileiros estão utilizando a Web e, à
medida que sua familiarização com o ambiente virtual aumenta, aumentam também as chances
do mesmo lançar-se à busca como um usuário leigo. Contudo, a partir do momento em que este
tem o contato com a marca, com o site, internalizará o seu roteiro percorrido até o mesmo.

É, portanto, a partir da internalização das funções, ferramentas, signos dispostos na tela
e obtenção de resultados a partir da busca, que temos o último nível de leitor imersivo, o usuário
experto. Este, com a capacidade de compreensão instantânea dos estímulos, consegue manipular

117
118

Conforme visto no capítulo 7.
Fonte: Anexo A..
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objetivamente os mecanismos de busca tendo já internalizado o processo de navegação, tem
maior facilidade em obter sucesso na busca. Por isso, muitas vezes utiliza-se dos mecanismos de
busca a fim de encontrar a loja virtual que uma vez acessou e que havia assimilado como opção
de compra, justamente por possuir maior memória de longo prazo.

Ainda, o usuário experto pode ter internalizado a marca, evitando o mecanismo de
busca e utilizando, por exemplo, o navegador Mozilla Firefox 2.0. Neste, é possível digitar o
nome do site, sem saber todo o endereço e o navegador utiliza-se do mecanismo dos resultados
do Google para exibir o primeiro resultado a partir da palavra-chave. Esse tipo de atitude reforça
a idéia da importância da publicidade on-line, a fim de fixar a marca junto ao consumidor e de
tornar o site uma resposta relevante para os mecanismos de busca. As marcas Submarino e
BuscaPé, quando inseridas no campo de endereço do Mozilla Firefox, remetem diretamente ao
site.

Visto que o usuário experto tem internalizado os procedimentos e, portanto, tem rotas
específicas de navegação, a publicidade on-line é uma forma de torná-lo, novamente, um
usuário leigo. Para isso, serve a publicidade criativa, a fim de despertar novamente a curiosidade
e o interesse em descobrir o site. A partir da descoberta, o usuário entra em contato com a
marca, podendo ter a finalidade de impulsionar as vendas ou de ser meramente conceitual,
apresentando reformulações no site ou novos serviços por fim, agregando valor à marca.

Com a intenção de impulsionar as vendas, o banner e o botão são usados
adequadamente tanto pela marca Submarino quanto pela marca BuscaPé, gerando também
visitas de todos os níveis de leitor imersivo. Contudo, seria mais adequado, a fim de promover
as marcas, a criação de interstitials criativos para ambas as marcas, fixando-as no imaginário do
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consumidor, principalmente o usuário experto, tendo em vista o crescente público disposto a
comprar pela Web.

9.4 A publicidade on-line para a construção de marcas

Com o crescimento de 113% sobre o número de usuários residenciais ativos no Brasil,
totalizando aproximadamente 13,6 milhões de internautas119, pode-se dizer que aumentou
também o número de usuários tendo seus primeiros contatos com o comércio eletrônico.
Contudo, não somente a partir de casa é que o acesso à loja virtual é feito, sendo também do
local de trabalho ou de terminais públicos, como lan houses.

Estes usuários, também cada vez mais dispostos a comprar on-line, têm utilizado
crescentemente as mecanismos de busca, além de ferramentas de pesquisa e de comparação de
preços, serviço disponibilizado pelo site BuscaPé. A Web, portanto, está se tornando um
importante meio para a o processo de decisão de compra do consumidor120.

Outro fator de importante destaque é o ingresso do consumidor pertencente à classe C
ao comércio digital. Enquanto o crescimento do comércio virtual ocorria anteriormente em
virtude das classes A e B, agora a expansão do setor é resultado deste recente ingressante,
caracterizado pela menor renda e nível mais baixo de escolaridade121. O resultado é o aumento
de 80% nas vendas on-line nos primeiros seis meses de 2006, em comparação com o mesmo
período do ano anterior.

119

Fonte: Anexo B..
Fonte: Anexo D.
121
Fonte: Anexo C.
120
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A adesão da classe C ao comércio virtual, segundo analistas122, tem como sua origem a
popularização do computador. Desde o ano 2005, os custos para a aquisição de um computador
sofreram grande redução, bem como as opções de financiamento aumentaram. Como a máquina
hoje custa em torno de R$ 1 mil, o modelo de negócios das empresas de comércio virtual
sofreram ajustes para receber o novo perfil de consumidor123.

Acompanhando a diversificação do perfil do consumidor, assim como o aumento do
volume de negócios, Submarino e BuscaPé procuram atualmente os meios tradicionais para
anunciar. A impressão de catálogos e a criação de jornais próprios são exemplos disso. Além
disso, os investimentos em publicidade nos grandes portais brasileiros também aumentaram no
ano passado, cerca de 33% somente no período de julho a setembro de 2005124.

Em vista do ingresso de mais consumidores ao ambiente virtual, a publicidade on-line
se faz cada vez mais importante. Este novo internauta, ainda caracterizado como novato, logo,
não tem internalizado os processos, como vimos anteriormente. Portanto, anúncios mais simples
têm tendência a serem mais bem interpretados por esse público novo, favorecendo uma
associação positiva à marca enquanto o usuário ainda se adapta ao novo ambiente.

122

Fonte: Anexo C..
Como a oferta de produtos com preços variados e maiores opções de pagamento.
124
Fonte: Anexo J.
123
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CONCLUSÃO

A partir do questionamento inicial, foram considerados como tópicos principais para a
análise final do trabalho a presença da marca brasileira exclusivamente na Web sob a forma de
publicidade no mesmo universo e o consumidor, este último caracterizado como leitor imersivo
no ambiente virtual. Foi constatada a relação, também, de outros fatores na consolidação da
marca para o consumidor de Web.

Tendo em vista a relação estrita do modo de navegar e a interação com os signos
pertencentes ao universo virtual, assim como a reação aos estímulos, percebemos o quanto o
anúncio on-line deve estar sujeito às perspectivas do negócio ao qual a marca corresponde. Da
mesma forma, o nível de sofisticação em termos cognitivos está relacionado com a proposta da
campanha estabelecida pela marca em determinado período logo, o uso de determinados
formatos está de acordo com o que a empresa deseja, podendo ser apenas um reforço de marca
ou promoção de vendas.

Contudo, ao elaborar tais campanhas visando a construção de marcas, especificamente
marcas que envolvam o comércio eletrônico, os formatos mais simples tendem a imperar a
longo prazo, em virtude da sua relação custo/benefício. Para isso, como foi verificado, são de
relevante importância os grandes portais e os mecanismos de busca na construção de marcas
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brasileiras na Web, principalmente quando levamos em conta o recente ingresso da classe C, em
contrapartida com a imensa exclusão digital que permeia a relação da totalidade do povo
brasileiro com a Web.

Isso não significa, todavia, que as outras classes não deverão ser consideradas no mix
de marketing das empresas atuantes no comércio virtual. Como vimos, usuários com maior
tempo de navegação têm, ainda, os níveis inferiores de capacidade cognitiva ainda
interiorizados. Logo, os tipos de publicidade mais simples ainda são assimilados por estes, ainda
que a probabilidade de terem internalizado o caminho até o site desejado seja maior.

Os efeitos do recente ingresso da classe C ao mercado virtual vêm a salientar, ainda, a
importância do aumento da destinação de verbas ao anúncio on-line. O aumento das vendas,
resultado da inclusão digital, pode ser intensificado, caso a tendência de crescimento de usuários
domésticos continue a se confirmar. A aquisição do computador por parte deste perfil de
consumidor se torna também um fator de extrema importância para o crescimento das vendas
pela Web.

O crescimento do mercado on-line no Brasil, baseado em sua extensão à classe C,
tende a realçar a importância da presença de marcas brasileiras na Web. Isso se deve às
características sociais do país, como a de acesso à educação, mais especificamente, a
aprendizagem de uma segunda língua. É nesse sentido que o trabalho realizado demonstra o seu
valor, a partir do momento em que esse novo usuário identifica mais propriamente marcas que
estejam mais próximas de seu conhecimento, sendo refletido em marcas como Submarino e
BuscaPé.
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Cabe ainda ressaltar a importância de políticas de inclusão digital como parte
importante para a expansão do mercado on-line. A recente queda de preço de computadores teve
resultados expressivos sobre os números da Web quiçá o desenvolvimento de políticas mais
amplas para a inclusão digital contribua ainda mais para o mercado em franca expansão.
Mercado este com previsão atual de crescimento de 40% para os próximos cinco anos, pode ser
ainda mais expandido com ações de inclusão, refletindo em muito no perfil do internauta
brasileiro, à medida em que a Web deixa de ser mídia das elites do país.

Desse modo, o público classe C mostra-se importante para as empresas em virtude de
sua capacidade de agregar resultados favoráveis em vendas, como o aumento registrado
somente nos primeiros seis meses do ano 2006 na ordem de 80%125. Logo, estas não devem
deixar de levá-lo em conta no momento da criação que muitas vezes, deve ser pensada de
maneira simples para atender a esse público.

Ainda, os grandes portais mostraram-se muito importantes na construção de marcas na
Web, devido a sua grande audiência. A mensagem deve ser simples, de modo que não passe
também a ser despercebida pelo novato que, num futuro, virá a se tornar um experto.

É relevante ressaltar que as empresas devem se preocupar cada vez mais com a
consolidação das suas marcas on-line visto que este ambiente tornou-se para muitos, canais de
compra exclusivos para determinados produtos ou serviços. Tendo isso em vista, entender este
ambiente é de alta importância para as empresas.

125

Fonte: anexo C.
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Por fim, é de salientar a multidisciplinaridade que envolve a conclusão a qual se chega
com este trabalho. Da simples construção de brasileiras marcas on-line, temos o envolvimento
de assuntos como inclusão digital, informática, telecomunicações, todos discretamente
abordados. Enfim, a partir daqui, fica claro que o trabalho torna-se essencial para todos. Esperase, então, que o assunto evolua e que possa servir como incentivo a outros trabalhos de
produção útil para a sociedade brasileira.
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Anexo A

E-mails: hábitos nocivos de usuários alimentam indústria de spam
(Info Money - 30 de Março de 2005)

O grande volume de spams e a transmissão de vírus por e-mail são mantidos
principalmente pelos próprios internautas, que têm costumes nocivos. Pelo menos esta foi a
conclusão da pesquisa divulgada na última quarta-feira (23) pela Mirapoint e pelo Radicati
Group.
O estudo mostra que ao menos 10% dos usuários de e-mail fazem compras por meio
de mensagens indesejadas de e-mail. Ao clicar nos links dentro do e-mail, o usuário acaba
confirmando aos spammers (remetentes) que o seu endereço está ativo, hábito de nada menos do
que 31% do universo de usuários entrevistados.
Link mentiroso
O risco aqui é abrir as portas do computador para diversos vírus e códigos maliciosos
eventualmente escondidos no link. Quando uma conta de e-mail é ativada, todo o domínio se
torna mais vulnerável a ataques. No caso de uma empresa, quando vários e-mails estão
expostos, o alastramento dos danos pode ser rápido e atingir potencialmente parceiros de
negócios ou destruir bases de dados.
Muitos links com a opção de descadastramento, para interromper o recebimento do
spam, são na verdade outra ferramenta para a confirmação de e-mail ativo usada pelos
spammers. Cerca de 18% dos pesquisados tentaram se retirar das listas de envio usando o
endereço fornecido na mensagem.
Esquema lucrativo
Levando em consideração o baixíssimo custo do envio de milhares de e-mails e a
concretização de uma compra a cada 10 mensagens recebidas, o cenário para a indústria de
spam se mostra bastante lucrativo.
A moral da história, segundo os analistas responsáveis pela pesquisa, é uma só: nada
adianta toda a tecnologia que está disponível para proteger computadores, se os funcionários de
uma empresa têm maus hábitos no uso do e-mail.
Fonte: http://www.idec.org.br/noticia.asp?id=3851
Acesso: 08/11/2006, às 02h.
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Anexo B

Web brasileira cresce 113% em seis anos
Resultado está no balanço feito pela consultoria Ibope/NetRatings
(Agência Estado - 23 de Outubro de 2006)

São Paulo - Em setembro, o número de usuários ativos de Web residencial atingiu 13,6
milhões de pessoas, número 14% maior que o mesmo período de 2005.
A cifra, pare do balanço dos hábitos da Web brasileira feito pela empresa de pesquisas
Ibope/NetRatings, mostra que o número de internautas ativos mais que dobrou desde que a
companhia começou seu levantamento seis anos atrás, passando de 9,8 milhões de pessoas para
21 milhões.
Em relação ao número de internautas residenciais ativos, o crescimento foi ainda
maior, 168%, passando de 5,1 milhões de pessoas em setembro de 2000, para os atuais 13,6
milhões de brasileiros.
Também chama a atenção o crescimento de mulheres, que em setembro de 2000
representavam cerca de 42% e hoje já se aproximam dos 49% da audiência domiciliar. Além
desse grupo, operários, moradores de domicílios com até duas pessoas e homens entre 21 e 24
anos de idade foram destaque de crescimento relativo no último ano.
Em relação ao tempo de uso da Web residencial, cada um dos brasileiros citados acima
navegou em média 20h27min, 2h57min mais que em setembro de 2005. O Brasil, entre os dez
países medidos com a mesma metodologia, permanece na primeira colocação em tempo de uso
da Web residencial.
Em seguida vêm países como o Japão, com 18h22min, seguido pela França, com
17h43min, e os Estados Unidos, com 17h08min de tempo médio de navegação residencial por
pessoa.
Fonte:
http://www.estadao.com.br/tecnologia/Web/noticias/2006/out/20/213.htm
Acesso: 08/11/2006, às 02h.
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Anexo C
Consumidor da classe C compra pela Web e agita o comércio
Pela primeira vez no Brasil, a classe C é o público que mais cresce no comércio eletrônico.
(Patrícia Cançado - O Estado de S. Paulo - 17/08/2006)

Foram dois dias de angústia até o caminhão da loja da Web estacionar na porta da casa
da bancária Josiânia Borges, em Osasco. Josiânia, 28 anos, nunca havia feito uma compra com
um clique antes e desconfiou o tempo todo que a sua geladeira duplex e o fogão de seis bocas
chegariam no prazo de dois dias prometido pelo site. "Eu tive muito medo de atraso", conta. "Eu
não sabia que era tão fácil." Josiânia quer repetir a dose. Nem que para isso seja preciso voltar à
lan house perto do banco onde trabalha para fechar a compra, como fez na sua primeira vez.
Josiânia é parte de um fenômeno do novo mundo do comércio. Nunca a classe C
comprou tanto na Web como agora. Nos primeiros seis meses de 2006, quase metade dos
consumidores eletrônicos já tinha esse perfil, segundo a empresa de pesquisa e-bit. É o público
que mais cresce na Web. O e-bit considera classe C as famílias com renda até R$ 3 mil.
Ao contrário dos anos anteriores, quando a expansão era alimentada pelos consumidores
das classes A e B, desta vez é o usuário de classe C o principal responsável pelo forte
crescimento das lojas virtuais. Nos seis primeiros meses do ano, o comércio eletrônico atraiu um
milhão de novos clientes e movimentou R$ 1,7 bilhão em vendas, 80% a mais que no mesmo
período de 2005. "Temos hoje uma nova configuração nas compras online", diz Pedro Guasti,
diretor-geral do e-bit. "Boa parte dos novos consumidores tem menos renda e menos
escolaridade".
O fenômeno tem uma explicação. Os sites estão sentindo agora os efeitos da
popularização do computador iniciada em 2005, quando os preços despencaram e os
financiamentos aumentaram. O preço de uma máquina hoje beira R$ 1 mil.
A explosão de consumo mexeu com o mundo virtual. As lojas on-line, que nasceram
com o perfil mais elitista, estão promovendo reformas importantes nos seus modelos de
negócios, que vão desde a oferta de produtos para todos os bolsos até mais opções de
pagamento e financiamentos. A melhor prova dessa mudança de perfil foi a estréia recente de
Marabraz e Lojas Pernambucanas, duas redes assumidamente populares.
Marabraz
A Marabraz entrou na Web em junho deste ano, mas até agora só os clientes assíduos
conhecem a loja on-line. O site é uma extensão da loja tradicional. Ele vende categorias que não
fazem parte do cardápio da rede, como eletroeletrônicos, informática, telefonia, CDs, DVDs,
cama, mesa e banho.
Para comprar esses produtos, o consumidor poderá entrar na Web por conta própria ou
usar um computador em uma loja da Marabraz. Nos próximos 60 dias, as 107 lojas da rede
deverão estar conectadas à Web. Por enquanto, é o vendedor que vai navegar e fechar a compra
para o cliente. No futuro, a idéia é que o consumidor faça tudo sozinho. "O nosso cliente vai na
loja porque nem sempre tem computador em casa", diz Eduardo Shimizu, coordenador de
comércio eletrônico da rede.
O modelo de negócios da Marabraz lembra o do Magazine Luiza, um dos pioneiros do
comércio eletrônico. A rede tem site na Web, mas os clientes também podem fazer suas
compras em lojas de cimento e tijolo criadas especialmente para a venda virtual.
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Nessas lojas, não há produtos expostos e nem estoque. Há apenas vendedores sentados
atrás de computadores conectados ao site do Magazine. O modelo já foi pensado para atender o
público de menor renda.
Segundo o gerente de e-commerce do Magazine Luiza, Flávio Dias, o site deve bater
recorde de vendas neste ano graças à entrada de novos consumidores na Web - cerca de 80%
dos clientes são marinheiros de primeira viagem.
Fonte: http://www.idec.org.br/noticia.asp?id=6908
Acesso: 08/11/2006, às 02h.
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Anexo D
Web influencia cada vez mais a decisão de compra do brasileiro, diz pesquisa
(O Globo Online – 11/07/2005)
RIO - Ferramentas de busca, pesquisa e comparação de preços têm feito da Web um
importante veículo para a formação da decisão de compra do consumidor. É o que indica
recente estudo realizado pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-e.net).
“Para cada transação efetivamente realizada de forma eletrônica, a Web é diretamente
responsável por pelo menos quatro outros negócios fechados em outros canais, inclusive
presenciais, como lojas e supermercados” - afirma o diretor executivo da entidade, Cid
Torquato. Nos Estados Unidos, a relação é de nove para um.
De acordo com o estudo, o varejo on-line de bens de consumo pode movimentar até R$
3,5 bilhões em 2005. Já os negócios diretamente influenciados pela Web devem ultrapassar a
marca dos R$ 15 bilhões, criando um universo de negócios "Web-oriented" de pelo menos R$
18 bilhões, ou seja, quase 10% do total das vendas do varejo no país.
A Web também se consolida como veículo de formação da decisão de compra em outros
setores, como nos mercados de automóveis e de imóveis, novos e usados, entre outros. Para se
ter uma idéia, no país, 66% dos compradores de veículos na faixa acima dos R$ 60 mil usam
Web nesse processo. No setor imobiliário, essa porcentagem é de 24% dos imóveis,
principalmente de alto padrão.
Fonte: http://www.idec.org.br/noticia.asp?id=4413
Acesso: 08/11/2006, às 02h.
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Anexo E
O futuro dos negócios na Web
(Eduardo Favaretto - TI Inside News, 1/11/2006)

No Brasil quase 14 milhões de pessoas já acessam a web em suas residências e ficam online por volta de 20 horas/mês, dando o título ao Brasil de primeiro colocado mundial em tempo
de permanência na Web doméstica. O Japão vem em segundo lugar com 18 horas, seguido pela
França com 17horas e 43 minutos e os Estados Unidos em último lugar com 17 horas.
Diante destes números, é evidente que estamos migrando rapidamente para um novo
mundo virtual, onde são realizadas inúmeras atividades, negócios, relacionamentos pessoais e
empresariais. Quando procuramos qualquer produto ou serviço hoje, sempre somos
direcionados instintivamente à web, o instrumento que se tornou capaz de agregar e canalizar
uma multiplicidade de informações.
O universo de serviços e atividades disponíveis na web é enorme: e-commerce, elearning, serviços bancários, grupo de amizades, todos os tipos de informações, negócios,
atividades financeiras. No mundo real, para oferecer serviços e produtos ao consumidor, são
realizadas campanhas publicitárias baseadas em locais mais freqüentados, programas de TV e
rádio, jornais e revistas, que condizem com o perfil do público que se gostaria de atingir.
Quando se fala do mundo virtual a propaganda é explorada por vários meios: banners,
pop-ups, hot-sites, newsletters promocionais, dentre outros. Entretanto, nos últimos anos,
passaram a chamar a atenção do segmento de publicidade on-line, os inovadores links
patrocinados. Com eles a publicidade na Web ganha uma forma barata e direcionada de se
investir, independentemente do tamanho da empresa e da verba disponível.
Os links patrocinados são pequenos "banners" em modo texto, similares ao formato dos
anúncios classificados, exibidos nas páginas de resultados de pesquisas de buscadores como:
Google, Yahoo, MSN e portais como: Terra, UOL, IG, dentre outros.
Ocupam uma pequena área do navegador (browser), quase sempre posicionados lateralmente no
formato de uma coluna ou horizontalmente no começo da página.
Surgem criteriosamente relacionados com o assunto requisitado pelo internauta ao
digitar palavras chaves no campo de busca de cada site, estas são associadas às escolhidas pelo
anunciante. O sistema é parecido ao de um leilão; quando várias empresas escolherem palavras
chaves similares, o anunciante que apostar o maior valor aparecerá no local com mais destaque
na página.
O sistema automaticamente fixa um valor mínimo para cada grupo de palavras chaves e
o preço aumenta à medida que surgem novos interessados nas mesmas palavras - os
investimentos iniciais em muitos casos são baixíssimos, iniciando em centavos de reais. Mas o
ponto principal é que o investidor só pagará quando efetivamente o seu "link patrocinado"
receber algum clique dos internautas.
O anunciante configura sua campanha publicitária na Web, via painel de controle
administrado na própria web, sem a necessidade de instalação de softwares ou qualquer
conhecimento técnico adicional. Tudo é feito on-line via browser, a campanha, exibição de seus
anúncios, localização da empresa pela Web por clientes interessados em seus produtos ou
serviços - os quais vão clicar no anúncio - e a revisão permanente da campanha on-line. Este é o
ciclo dos links patrocinados.
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Assim como toda ação de marketing, uma campanha on-line precisa de
acompanhamento constante, verificação de estatísticas e medição dos resultados reais.
Benchmark junto aos negócios dos concorrentes - o qual também pode ser feito on-line também não pode ser esquecido.
A modalidade de anúncios via links patrocinados já permitiu um aumento gradativo da
publicidade on-line no Brasil, conforme pesquisa desenvolvida pelo projeto Inter-Meios, que
registra um faturamento de R$ 158 milhões no primeiro semestre de 2006, atingindo pela
primeira vez, 2% da fatia do mercado publicitário.
Embora os números pareçam modestos em relação aos outros meios, como a TV que
registrou o índice de 63,5%; percebe-se a diferença ao compará-los com os investimentos dos
quatro primeiros meses de 2005, quando os números da publicidade on-line atingiram a cifra de
R$ 70,3 milhões.
Com esses dados é fácil concluir que os negócios da Web começam a dar resultado à
medida que a sociedade canaliza a execução de suas atividades na própria Web, conforme os
dados do e-bit, que informam que o varejo on-line faturou R$ 196 milhões com o Dia das
Crianças, 12 milhões de reais acima das projeções inicias.
Após tantos anos de publicidade condicionada às mídias tradicionais, com custos que
inibiam o investimento dos pequenos e médios empresários, os links patrocinados surgem como
uma forma estratégica para obtenção de resultados rápidos e promissores.
Fonte:
https://www.ebitempresa.com.br/sala_imprensa/html/clip.asp?cod_noticia=675&pi=1
Acesso: 08/11/2006, às 02h.
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Anexo F

Classe C dinamiza os números do e-commerce brasileiro
(JumpExec 6/11/2006)

De acordo com estimativas da consultoria e-bit, as vendas on-line devem fechar 2006
com uma movimentação de aproximadamente R$ 3,9 bilhões. Crescimento 50% maior do
número alcançado em 2005, no qual o varejo on-line encerrou o período com o faturamento de
R$ 2,5 bilhões. Só no Natal do ano passado foram movimentados R$ 458 milhões, aumento de
61% em relação a 2004. Esses números geram grandes expectativas para este natal.
O crescimento também está relacionado ao aumento de acesso da classe C a Web.
Segundo a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Câmara-e.Net), nos próximos cinco anos,
o número de internautas com renda inferior R$ 1 mil deve crescer 40%. O fato deve-se a
redução de preço dos produtos comercializados pela Web e extensão do prazo de financiamento.
Durante o primeiro semestre do ano, o comércio eletrônico atraiu um milhão de novos clientes e
movimentou R$ 1,7 bilhão em vendas, 80% a mais que no mesmo período de 2005.

Fonte:
https://www.ebitempresa.com.br/sala_imprensa/html/clip.asp?cod_noticia=688&pi=1
Acesso: 08/11/2006, às 02h.
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Anexo G
Consumidores virtuais devem crescer 40% nos próximos 5 anos
(Diário do Grande ABC - 18/10/2006)

O número de consumidores na Web deve crescer 40% nos próximos cinco anos, segundo
a Câmara-e.Net. Um dos fatores que influenciará esse crescimento é o acesso dos consumidores
de classe C às compras on-line. De acordo com um levantamento do instituto e-bit, a
participação desses internautas com renda inferior a R$ 1 mil subiu de 6%, em 2001, para 8%
em 2006. Os clientes com renda de até R$ 3 mil também compraram mais nas lojas virtuais,
registrando de 32% para 37% no período.
Junto a esse cenário, crescem também as tentativas de fraudes virtuais. De acordo com o
CERT.br (Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil),
neste último trimestre de 2006 os incidentes ocorridos na Web cresceram cerca de 20%, em
relação ao trimestre anterior. "Este aumento estará cada vez mais ligado aos novos
consumidores, pois esse público ainda não possui conhecimentos adequados para distinguir o
que pode ser uma ameaça ou não", afirma o especialista em fraudes digitais e diretor executivo
da OS&T Informática, Sérgio Leandro.
Do total de quase 60 mil incidentes notificados, 59% foram em relação ao worm, vírus
capaz de se propagar automaticamente, enviando cópias de si mesmo de computador para
computador, por meio de e-mail ou conexões de rede. "Diferente da idéia geral, de que o vírus
invade o computador para apenas destruir seus dados e informações, hoje, os invasores agem de
muitas maneiras diferentes. Por meio de e-mails e falsos portais invadem, se instalam na
máquina realizando um trabalho de espião. A cada acesso do usuário a uma página que solicite
seus dados pessoais e senha, ele registra uma cópia das informações, ou seja, armazena os dados
para depois realizar a fraude efetiva", acrescenta Leandro.
O total de pessoas que já compraram pela Web no Brasil cresceu para 5,75 milhões no
primeiro semestre de 2006, em comparação com 3,9 milhões de um ano atrás. A projeção é de
que até o final de 2006 o país tenha 6,8 milhões de "consumidores eletrônicos".
Ainda de acordo com o especialista alguns cuidados devem ser tomados para não cair
nas armadilhas dos hackers. "Não execute nenhum arquivo enviado por e-mail sem ter certeza
de que condiz com alguma ação previamente esperada; Mantenha seu antivírus sempre
atualizado; Cuidado com as comunidades virtuais, principalmente com os links que pedem para
baixar fotos ou que o convide para outras comunidades; Ao realizar uma compra pela Web ou
acessar serviços bancários verifique se o endereço da página está correto observando o endereço
real no canto inferior esquerdo do browser e se as informações estão asseguradas, devendo
aparecer um pequeno cadeado no canto inferior direto", finaliza o diretor.
Fonte:
http://home.dgabc.com.br/materia.asp?materia=555023
Acesso: 08/11/2006, às 02h.
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Anexo H

Submarino reporta lucro líquido de R$ 17,5 milhões no terceiro trimestre
(TI Inside – 07/11/2006)

O Submarino contabilizou no terceiro trimestre lucro líquido de R$ 17,5 milhões, alta de
104% em relação ao lucro líquido apurado no mesmo período de 2005. O Ebitda, que mede o
lucro operacional excluídas as despesas extraordinárias, somou R$ 17,6 milhões, um aumento
de 69% sobre o mesmo trimestre do ano passado. A base de clientes ativos se manteve acima de
1,7 milhão.
Entre julho e setembro, as despesas de vendas gerais e administrativas caíram de 17,9%
para 15,5% da receita líquida na comparação entre os dois períodos em função do aumento da
eficiência operacional e do adiamento da campanha de marketing off-line, cujo lançamento deve
ocorrer nos últimos meses do ano. No acumulado de nove meses, essas despesas representaram
16,5% da receita líquida, abaixo dos 17,7% registrados entre janeiro e setembro de 2005.
A posição de caixa da companhia, incluindo as subsidiárias Submarino Finance,
Ingresso.com e Submarino Viagens -- novos negócios que continuam a mostrar evolução -- está
em R$ 371,9 milhões.
No terceiro trimestre, foi lançado o cartão de crédito Submarino, que permite aos
clientes acumular léguas (unidade de milhagem do cartão) por meio de um programa de
recompensas. Até o momento, foram emitidos 12,7 mil cartões. Nesse período, a operação do
Submarino Finance representou aproximadamente 0,6% das vendas do Submarino.
Para melhorar ainda mais a experiência de compra dos clientes, o Submarino investiu no
redesenho do processo de check-out, bem como na ferramenta de busca. A nova solução permite
buscas em várias categorias e aproximações automáticas para as palavras digitadas.
Além disso, a companhia ampliou as opções de compras para os usuários do site, com o
lançamento de uma loja para comercialização dos produtos da marca Disney. A seção possui
amplo sortimento, conteúdo, promoções e informações sobre os personagens.
Fonte:
http://www.tiinside.com.br/Filtro.asp?C=265&ID=68062
Acesso: 08/11/2006, às 03h.
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Anexo I

Inclusão digital faz Web chegar a comunidades sem eletricidade
(TI Inside - 31/10/2006)

Cooperação entre ministérios das Comunicações, Minas e Energia e da Educação
beneficia moradores de povoados do Maranhão que ainda não dispõem de suprimento regular de
energia ou rede para distribuição de eletricidade. Agora, os três ministérios planejam expandir o
projeto para toda a Amazônia Legal.
Três instituições do governo federal firmaram acordo de cooperação para oferecer
acesso à Web a onze comunidades maranhenses que ainda não dispõem de suprimento regular
de energia ou rede para distribuição de eletricidade. O Ministério das Comunicações junto com
a Eletronorte, vinculada ao Ministério das Minas e Energia, e o Ministério da Educação uniram
esforços para fazer chegar a Web a essas comunidades.
A parceria, iniciada em junho deste ano, já beneficia povoados distantes dos centros
urbanos, locais de difícil acesso. Para chegar a qualquer um desses lugares é preciso trafegar ao
menos duas horas de carro em estrada de terra. E, no caso de todos esses municípios, a rede para
abastecimento regular de energia está distante no mínimo 5 quilômetros. São populações com
baixos índices de desenvolvimento humano (IDH) e renda per capita.
A Eletronorte cuida do fornecimento de energia, por meio da captação da luz solar,
enquanto o Ministério da Educação é o responsável pelos equipamentos dos laboratórios de
informática nas escolas. O Ministério das Comunicações, através do Gesac, programa de
inclusão digital do governo federal, garante as antenas para conectar os terminais, via satélite, à
Web de alta velocidade.
O objetivo do projeto é estimular, por meio da inclusão digital, o crescimento social e
econômico das comunidades. “Muitas escolas eram de taipa e, para a chegada dos pontos de
presença, as prefeituras tiveram que oferecer estrutura física adequada, salas de alvenaria”,
explica a assessora do Departamento de Serviços de Inclusão Digital do Ministério das
Comunicações, Fátima de Figueiredo. “Alguns desses locais logo viraram uma espécie de centro
social, onde o pessoal se reúne.”
As onze comunidades beneficiadas estão nos seguintes municípios: Barreirinhas, Bom
Jesus das Selvas, Caxias, Chapadinha, Cururupu, Formosa da Serra Negra, Grajaú, Humberto de
Campos, Paulino Neves e Vargem Grande. Agora, os Ministérios das Comunicações, da
Educação e das Minas e Energia planejam expandir o projeto para toda a Amazônia Legal –
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e partes de Mato Grosso e do Tocantins.
Fonte:
http://www.tiinside.com.br/Filtro.asp?C=265&ID=67922
Acesso: 08/11/2006, às 03h.
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Anexo J

O Investimento Publicitário da Web
(IBOPE - 20/03/2006)

Embora pequena, a participação da Web no bolo publicitário cresce de maneira
consistente, de acordo com o projeto Intermeios. Dados relativos ao período de janeiro a
outubro de 2005 mostram um faturamento de R$ 215 milhões, crescimento de 22% sobre igual
período do ano anterior. Isso equivale a 1,7% do total do investimento publicitário no país,
embora de acordo com o Target Group Index, a Web responda por parcela bem mais expressiva
do consumo total semanal de mídia, notadamente entre os mais jovens.
O investimento publicitário dos principais portais também apresenta um crescimento
vigoroso nos últimos anos, mas está muito abaixo do verificado na época da "bolha" (19992000), quando milhares de reais foram gastos para capturar a atenção dos internautas. Embora o
crescimento do investimento dos portais no 3º trimestre de 2005 represente um aumento de 33%
sobre o mesmo período de 2004, ainda é pouco mais da metade do verificado no mesmo período
do ano 2000, conforme verificamos no quadro abaixo:
Investimento publicitário nos principais portais
Moeda: R$ (000)
Julho a setembro de 2000 213.330

Variação (%)

Julho a setembro de 2001 85.460

-60

Julho a setembro de 2002 73.092

-14

Julho a setembro de 2003 103.828

42

Julho a setembro de 2004 112.944

9

Julho a setembro de 2005 149.777

33

*Exclui investimento em Outdoor e na própria Web

A retomada verificada no período mais recente corresponde à consolidação entre os
principais players do mercado e o crescimento da importância do comércio eletrônico. É
interessante observar que mesmo empresas "puramente Web", como Submarino e Buscapé,
estão divulgando suas iniciativas em meios mais tradicionais, como catálogos impressos e
jornais próprios.
O movimento repete o padrão clássico verificado na adoção de novas tecnologias: após
um longo tempo em "dormência" segue-se uma "explosão" de adoção e uma euforia resultante
de expectativas financeiras e por fim um período de crescimento estável, no qual a "nova"
tecnologia se incorpora gradualmente aos outros meios/tecnologias até que seu uso se torne
parte do cotidiano da maioria da população.

117

Elaboração
O conteúdo foi elaborado pelos analistas do IBOPE Inteligência, com base nos dados
produzidos pelo IBOPE Mídia e em fontes secundárias. As tabelas completas utilizadas para a
elaboração deste estudo estão disponíveis no Almanaque IBOPE.
Fonte:
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=Portal
IBOPE&pub=T&db=caldb&comp=IBOPE+M%EDdia&docid=C769E38CD84D402C8325713
70074EDB9
Acesso: 08/11/2006, às 03h.
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Anexo L

Comércio on-line lidera crescimento da web brasileira em abril
Três das quatro categorias que mais cresceram no último ano têm o comércio em sua
finalidade: viagens, automóveis e vendas de varejo
(IBOPE - 25/05/2006)

O número de internautas residenciais que utilizaram a Web em abril de 2006 atingiu
13,4 milhões de pessoas, contra 14,1 milhões de março. O tempo de navegação, por outro lado,
manteve-se estável, atingindo 19 horas e 26 minutos, dois minutos mais que no mês anterior.
Esse tempo de uso da Web por pessoa garante ao Brasil a primeira posição entre os 10 países
medidos, à frente do Japão, onde cada internauta residencial navegou por 18 horas e 7 minutos e
da França, com 17 horas e 50 minutos por pessoa. Segundo o Comitê Gestor da Web no Brasil,
em abril, o número de domínios .br chegou a 912.512, contra 899.044 em março de 2006.
Na comparação das categorias entre abril e março de 2006, apenas "ocasiões
especiais", categoria que congrega os sites para envio de cartões de felicitação, apresentou
modesto crescimento de 1,4%. Todas as outras categorias apresentaram estabilidade ou
pequenas quedas de audiência no período.
"Essa queda era esperada, já que tivemos uma seqüência de três feriados às segundasfeiras", comenta Alexandre Sanches Magalhães, coordenador de análise do IBOPE Inteligência.
"Como a Web tem grande parte de seu público ainda concentrado nas classes A e B, portanto
com poder aquisitivo acima da média nacional, feriados acabam tirando as pessoas de casa,
diminuindo as oportunidades residenciais de acesso à web", complementa Magalhães.
Já na comparação anual, quase todas as categorias tiveram crescimento real, ou seja,
acima dos 18% de crescimento da Web residencial ativa. As categorias que mais cresceram
entre abril de 2005 e o mesmo período de 2006 foram: "viagens e turismo" (85%), "casa e
moda" (55%), "automóveis" (46%), "e-commerce" (38%) e "educação e carreira" (34%).
"Dessas categorias, três são ligadas ao comércio eletrônico (‘viagens’, ‘automóveis’ e
‘e-commerce’), cujo objetivo final é a venda ou a influência direta sobre ela. Além disso, a
subcategoria ‘carreira’, com sites para recolocação profissional, também permite que o
internauta cadastre-se e pague pelo serviço no próprio ambiente on-line. Isso confirma nossas
pesquisas que indicam que há uma correlação grande e positiva entre experiência dos
internautas e compras pela Web", analisa o executivo. "Juntas, essas três categorias receberam
7,8 milhões de usuários, ou 58% dos internautas residenciais ativos do período", finaliza o
analista do IBOPE Inteligência.
IBOPE//NetRatings
O IBOPE//NetRatings é uma joint-venture entre o IBOPE e a Nielsen//NetRatings, líder
mundial em mensuração do comportamento dos usuários da Web. A empresa está presente em
11 países, por meio do maior painel de internautas do mercado, com mais de 200 mil
colaboradores (4.265 no Brasil). Através de uma tecnologia proprietária, é capaz de medir o
comportamento dos usuários, bem como a atividade publicitária on-line, e fornecer dados sobre
a Web mundial.
Comitê Gestor da Web
O Comitê Gestor da Web no Brasil coordena e integra todas as iniciativas de serviços
Web no país, promovendo a qualidade técnica, a inovação e a disseminação dos serviços
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ofertados. Entre suas responsabilidades destacam-se a proposição de normas e procedimentos
relativos à regulamentação das atividades na Web, a promoção de estudos e padrões técnicos
para a segurança das redes e serviços no país, e o estabelecimento de diretrizes estratégicas
relacionadas ao uso e desenvolvimento da Web no Brasil. O Comitê Gestor também coordena a
atribuição de endereços Web, o registro de nomes de domínios e a interconexão de backbones.
Mais informações em www.cgi.br.
Fonte:
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=Portal
IBOPE&pub=T&db=caldb&comp=IBOPE//NetRatings&docid=6396FD92CC1E425683257179
0056D9B3
Acesso: 08/11/2006, às 03h.
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Anexo M

Web: O desafio da inclusão
Uso da rede já atinge maioria da população brasileira com algum potencial de consumo, mas
popularização do acesso ainda é problema.
(IBOPE - 20/03/2006)

Embora a Web no Brasil esteja avançando significativamente em termos qualitativos
nos últimos anos, ainda sofre com a má distribuição de renda que caracteriza o mercado de
consumo em nosso país. De acordo com o IBOPE//NetRatings, 32,1 milhões de brasileiros
possuíam acesso à Web no 3º trimestre de 2005, incluindo residências, local de trabalho,
escolas, universidades e locais de acesso público, como cybercafés e telecentros. Embora seja
um crescimento expressivo sobre o 3o trimestre de 2001, quando o instituto registrava 17,5
milhões de brasileiros com acesso de qualquer local, é um número praticamente igual ao do 3o
Trimestre de 2004 (32,2 milhões).
O quadro é mais animador quando consideramos somente o acesso domiciliar: foram
12,5 milhões de usuários em novembro do ano passado, mais do que o dobro dos 6,2 milhões
registrados em novembro de 2001 e um crescimento de 9,6% sobre novembro de 2004.
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Apesar de representarem uma pequena parcela do total da população brasileira, nossos
internautas residenciais são bastante ativos: desde junho do ano passado os brasileiros são os
que mais navegam no domicílio, de acordo com a Nielsen//NetRatings, superando inclusive
americanos e japoneses. Em novembro, foram em média 17h53min navegados, contra
16h03min nos EUA e 16h20min no Japão.
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Os "campeões de audiência" entre as 84 categorias e subcategorias cobertas pelo
IBOPE//NetRatings são os portais, seguidos pelas ferramentas de busca, com crescimento
expressivo ao longo do ano, pelos serviços como e-mail e mensagens instantâneas e os sites de
comunidades, um sucesso principalmente em países latinos como Brasil, França e Espanha.
O grande obstáculo para uma maior expansão do uso é o custo do computador e do
acesso, principalmente para as classes C/D/E. De acordo com a 17a Web POP, de abril de 2005,
83% dos brasileiros da classe A utilizam a Web, contra 11% das classes D/E. A Web POP é a
mais perene série de pesquisas sobre o uso da rede no Brasil e, conforme seus dados, podemos
verificar que o uso está praticamente confinado às classes A/B nos últimos anos: em fevereiro
de 2000, de acordo com a 6a Web POP, a utilização na classe A era de 56%, contra 2% nas
classes D/E.
Tendência
O potencial mais promissor para o crescimento do acesso doméstico encontra-se na
classe C, na qual 25% dos integrantes afirmam utilizar a Web. É interessante observar que a
concentração de renda também ajuda a explicar a distribuição do acesso: segundo o Target
Group Index, quanto menor a classe social, maior a importância do acesso no local de trabalho.
Entre os internautas economicamente ativos pertencentes às classes A/B, 71%
afirmaram acessar do domicílio, e 51% do local de trabalho (existe uma parcela que acessa de
ambos locais). Entre os internautas economicamente ativos pertencentes às classes D/E, 8,7%
acessam da residência, 51,4% do local de trabalho e o restante de outros locais. No geral, a
residência aparece como o principal local de acesso, conforme podemos verificar na figura
abaixo.

Consumo das mídias
O alto potencial de consumo dos internautas traduz-se não somente na sua classe
social, mas também na diversidade do consumo de mídia em geral. De maneira geral, os
internautas consomem mais revistas, jornais, cinema e TV paga que o conjunto da população, o
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que não impede que a Web seja o primeiro meio em termos de busca de informação e que eles
procurem estar mais atualizados tecnologicamente que o conjunto da população.
Essa aparente contradição entre o maior consumo de mídia em geral e a primazia da
Web no atendimento das necessidades de informação não se trata de um paradoxo, mas de uma
grande oportunidade para a tão falada "convergência digital". Essa simultaneidade entre a
fragmentação e a digitalização da mídia entre as camadas mais abastadas e jovens da população
se constitui hoje no mais importante desafio para agências e anunciantes, principalmente
aqueles com atuação global.
Elaboração
O conteúdo foi elaborado pelos analistas do IBOPE Inteligência, com base nos dados
produzidos pelo IBOPE Mídia e em fontes secundárias. As tabelas completas utilizadas para a
elaboração deste estudo estão disponíveis no Almanaque IBOPE.
Fonte:
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=Portal
IBOPE&pub=T&comp=IBOPE+Intelig%EAncia&db=caldb&docid=B5917DE7D3FE1B1D832
5713700735B41
Acesso: 08/11/2006, às 03h.
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Anexo N
BNDES libera R$ 50 milhões para venda de computador popular
Redação do Computerworld – (09/08/2006)
São Paulo - Crédito destinado ao Magazine Luiza permitirá a aquisição de 40 mil
equipamentos do programa de inclusão digital do governo federal.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou, na
terça-feira (08/08), a liberação de financiamento ao Magazine Luiza no valor de 50 milhões de
reais para a aquisição de 40 mil equipamentos do programa de inclusão digital Computador para
Todos.
Essa é a segunda operação direta do BNDES para a aquisição e revenda de
computadores do programa conduzido pelo Magazine Luiza. No primeiro financiamento, a rede
recebeu crédito de 30 milhões de reais, referentes a 23 mil computadores populares.
O programa Computador para Todos atingiu, em julho, a marca de 158 milhões de
reais em financiamentos do BNDES, o que possibilitou a venda de 131 mil equipamentos. Além
do Magazine Luiza, já foram aprovados outros 20 pedidos de financiamento, no valor médio de
4 milhões de reais, tendo como beneficiárias as redes Ponto Frio, Pão de Açúcar, Condor Super
Center, Americanas.com, Eletrosom, Eletro Dom Pedro, TV Sky Shop e Submarino.com, entre
outras.
A empresa já vem negociando a aquisição de microcomputadores com os fabricantes
Positivo Informática, Epcom Eletrônica e Digibras, que já apresentam produtos credenciados
pelo programa.
Fonte:
http://idgnow.uol.com.br/computacao_pessoal/2006/08/09/idgnoticia.2006-0809.6278080164/IDGNoticia_view

Acesso: 12/11/2006
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Anexo O

HABILIDADES RELACIONADAS AO USO DA WEB
Percentual sobre o total da população*
Fonte: www.CGI.br**

Enviar
mensag
ens em
Enviar e- salas de
mails com batepapo,
de busca de arquivos
informação anexados etc
26,8
17,99
14,12
6,93
2,88
2,82

Usar um
mecanismo

Percentual (%)
Total
RENDA
ATÉ R$300
FAMILIAR
MENSAL

R$301-R$500
R$501R$1000
R$1001R$1800
R$1801 OU
MAIS

Analfabeto/
Fundamental
INSTRUÇÃO 1
incompleto
Fundamental
1
completo
Fundamental
2
incompleto
Fundamental
2
completo
Médio
incompleto
Médio
completo
Universitário
incompleto

Usar um
program
a para
trocar
filmes,
músicas,
etc.
6,89
1,27

Usar a
Web
para
realizar
Criar
ligações
uma
página
telefônic
na web
as
4,42
3,23
0,71
0,81

Nenhuma
das
mencionad
as
70,38
92,44

10,13

4,71

4,67

1,87

1,67

0,52

88,3

19,53

11,76

10,88

4,36

2,69

1,78

77,96

37,64

24,55

21,6

8,6

6,24

4,29

56,5

62,6

49,41

30,85

19,6

11,55

10,12

34,59

2,22

1,39

1,14

0,21

0,05

0,23

96,89

5,61

2,25

2,17

0,88

0,34

0,22

94,14

12,34

5,35

7,31

2,92

1,33

0,64

85,37

23,18

12,88

10,46

3,81

3,54

2,22

73,93

38,65

23,38

23,59

10,11

7,23

4,27

55,95

50,5

34,08

28,34

14,88

9,34

6,99

43,62

80,7

65,44

41,4

24,79

13,97

12,1

15,19

GRAU DE
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SEXO

CLASSE
SOCIAL

FAIXA
ETÁRIA

Percentual (%)

Universitário
completo
Masculino
Feminino
A
B
C
DE
De 10 a 15
anos
De 16 a 24
anos
De 25 a 34
anos
De 35 a 44
anos
De 45 a 59
anos
De 60 anos ou
mais

81,84
30
24,29
86,69
67,84
30,5
8,89

66,89
20,65
15,91
74,26
51,49
19,19
4,45

33,21
16,17
12,52
37,61
36,86
15,58
5,04

16,69
9,24
5,06
21,41
20,61
7,39
1,69

13,41
5,63
3,47
13,35
12,71
4,56
1,39

10,28
4,35
2,35
15,97
10,07
3,18
0,63

15,72
67,37
72,73
12,64
27,38
65,62
89,61

27,09

12,96

16,25

6,01

2,53

1,24

68,63

50,52

35,23

34,57

16,44

11,78

7,48

43,23

31,55

21,68

13,33

7,87

4,52

3,96

66,33

21,22

12,95

8,83

3,87

2,41

1,79

76,51

15,68

10,63

6,62

3,14

1,25

1,16

82,93

3,26

2,19

1,76
Enviar
mensag
ens em
Enviar e- salas de
mails com batepapo,
arquivos
anexados etc

0,28
Usar um
program
a para
trocar
filmes,
músicas,
etc.

0,4
Usar a
Web
para
realizar
ligações
telefônic
as

95,59

Usar um
mecanismo

-

Criar
uma
página
na web

Nenhuma
das
mencionad
as

Regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Belém,
Curitiba, Porto Alegre, Distrito Federal.
* Base: 1.830 domicílios entrevistados com acesso a Web. Respostas múltiplas (pesquisa realizada em
agosto/setembro 2005).
** Pesquisa realizada pelo Instituto IPSOS

Fonte: http://www.nic.br/indicadores/usuarios/tic/2006/index.htm
Acesso em 10/11/2006, às 04h.
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Anexo P

TIPO DE CONEXÃO PARA ACESSO À WEB NO DOMICÍLIO
Percentual sobre o total de domicílios com acesso a Web*
Fonte: www.CGI.br**

Percentual (%)
Total
RENDA
ATÉ R$300
FAMILIAR
MENSAL

R$301-R$500
R$501R$1000
R$1001R$1800
R$1801 OU
MAIS

Analfabeto/
Fundamental
INSTRUÇÃO 1
incompleto
Fundamental
1
completo
Fundamental
2
incompleto
Fundamental
2
completo
Médio
incompleto
Médio
completo
Universitário
incompleto

Banda
larga
através
de linha
Digital
Modem para
Banda
dial-up
Assinan
larga
(via
te
Acesso
Web via através
telefone) (DSL) sem fio
satélite
de cabo
39,49
8,12
6,28
5,31
4,03
17,42 8,26
4,72 -

Banda
larga
através
de
Serv.
Dig. de
Rede
Integra
da
Outra
(ISDN) conexão
3,56
1,64
-

Não
Sabe/
Não
respon
deu
35,28
72,94

11,94

0,53

6,8

4,28

0,33

1,74

0,31

76,33

21,43

0,61

8,81

9,11

1,05

0,35

2,36

56,67

42,45

5,81

6,75

2,08

3,8

1,96

1,83

37,27

49,7

14,04

4,88

6,1

6,66

6,67

1,48

17,27

19,55

0,3

1,31

3,82

1,31 -

29,95

1,27

3,04

3,85

0,72

0,48

0,56

60,11

31,44

1,47

7,86

2,04

0,11

0,31

1,88

54,87

27,71

6,04

6,73

3,56

9,96

5,28

0,59

46,59

27,6

3,33

11,3

7,2

4,32

1,97

3,69

44,17

38,09

9,43

6,64

7,97

2,12

4,61

1,94

31,18

54,48

16,11

4,58

4,08

5,71

3,58

1,8

16,08

GRAU DE

-

73,71
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SEXO

CLASSE
SOCIAL

FAIXA
ETÁRIA

Universitário
completo
Masculino
Feminino
A
B
C
DE
De 10 a 15
anos
De 16 a 24
anos
De 25 a 34
anos
De 35 a 44
anos
De 45 a 59
anos
De 60 anos ou
mais

62,2
40,72
38,34
61,76
50,84
35,06
8,84

13,53
10,84
5,58
17,6
12,28
4,77
0,45

4,05
6,96
5,65
4,16
5,1
7,7
7,02

26,67

3,93

5,9

9,83

36,5

8,85

10,23

33,51

8,36

46,05
48,06
37,05 -

4,49
7,46
4,98
4,91
5,62
3,21
6,29
10,02
5,25
6,5
4,86
1,76
6,04 -

7,64
5,8
1,46
7,77
5,19
2,29
0,19

0,11
1,75
1,53
0,81
1,83
1,59
1,69

8,69
28,9
41,23
6,4
17,62
43,46
76,68

5,06

0,4

1,24

47,86

7,01

3,08

2,57

1,94

33,13

5,26

6,08

3,82

5,17

2,17

40,45

7,88

4,38

2,25

4,48

3,21

0,99

32,82

9,75

2,5

5,6

7,22

4,55

1,57

27,75

2,52

6,45

2,95

2,03
0,6 51,96
Banda
Banda
larga
larga
através
através
de
de linha
Serv.
Não
Digital
Dig. de
Modem para
Rede
Banda
Sabe/
dial-up
Assinan
Integra
larga
Não
(via
te
Acesso
Web via através da
Outra
respon
Percentual (%)
telefone) (DSL) sem fio
satélite
de cabo (ISDN) conexão deu
Regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Belém,
Curitiba, Porto Alegre, Distrito Federal.
* Base: 1.830 domicílios entrevistados com acesso a Web. Respostas múltiplas (pesquisa realizada em
agosto/setembro 2005).
** Pesquisa realizada pelo Instituto IPSOS

Fonte: http://www.nic.br/indicadores/usuarios/tic/2006/index.htm
Acesso em 10/11/2006, às 04h.

