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Marketing Eletrônico: Internet, a mídia do futuro 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

A Internet vem surgindo como um novo canal de comunicação versátil ,  que 

possibilita a união de diversas características das mídias tradicionais, 

transformando-se, assim, numa poderosa ferramenta para as organizações. Seu 

crescimento é constante no mundo inteiro; modismo para uns, “bomba atômica” 

para outros, a Internet está aí,  oferecendo a magia do sucesso para os bem 

assessorados pelo marketing. 

Após a liberação da Internet para o uso comercial, a cada dia que passa, 

mais e mais organizações entram na sua onda e aventuram-se a adotá-la e utilizá-

la. Contudo, neste ambiente altamente mutável,  não estão suficientemente 

preparadas para enfrentar seu próprio mundo real,  quanto mais a Internet,  onde 

os principais visitantes das home pages (páginas gráficas na world wibe web) 

são empresariais, pessoas que possuem alto nível cultural e grande poder 

econômico. O mercado virtual está apenas em seu início; faz-se necessária a 

elaboração de um melhor planejamento mercadológico, compatível com suas 

características. 

A Internet vem evoluindo mais rapidamente do que qualquer meio de 

comunicação de massa no mundo inteiro: é uma tecnologia que alcançou 50 

milhões de usuários em apenas quatro anos, enquanto o telefone levou 35 e a 

televisão 25 anos para alcançar os mesmos usuários.   

Portanto,  o potencial da Internet é incrível;  criar e produzir soluções para 

ela exige novas técnicas, novos conceitos. Usar conceitos utilizados nas mídias 

tradicionais é um erro e não traz retorno; é necessário que se pense em novas 

técnicas. Nos EUA, 41,2% das pequenas empresas americanas estão na Internet;  

19% dos comerciais de TV trazem um endereço da Internet, 25% das compras de 

automóveis começam pela Internet, segundo a MTM Marketing Digital.  

Dentro de dez anos a Internet terá um bilhão de usuários, isso não é 

nenhuma fantasia de marqueteiro exibicionista, mas uma realidade matemática, 
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considerando-se a rapidez do crescimento de usuários em todo o mundo. Se antes 

as empresas preocupavam-se em analisar o macro ambiente identificando 

ameaças, incertezas e procurando através do seu planejamento de marketing 

transformá-los em oportunidades, hoje as empresas já podem agregar mais um 

fator no sistema de marketing para auxiliá-las na análise de seu ambiente. Com o 

advento da Internet,  novos paradigmas de marketing e novos modelos de 

negócios vão surgindo, a Internet aliada à velocidade da tecnologia e à 

globalização está criando oportunidades nesse mundo virtual.  

O que será necessário para as empresas que ingressam no marketing 

eletrônico? 

São inúmeras as empresas que se lançam na Internet vendendo produtos ou 

oferecendo serviços sem definições internas claras, tanto no campo 

administrativo, como se esquecendo do principal foco do marketing, que é 

atender as expectativas e necessidades do cliente. Devem fazê-lo de modo 

estruturado, com planejamento e técnicas mercadológicas.  

O entendimento desse novo paradigma que é a Internet, em termos de 

como se comportar,  enxergar e aplicá-lo no mundo dos negócios, é um passo 

primordial para o planejamento de marketing da empresa; na rede, deve ser 

compreendido as reais necessidades do target para que o planejamento de 

marketing apresente resultados satisfatórios. 

O marketing muitas vezes é mal interpretado e confundido, pelas pessoas, 

com vendas ou propaganda, uma relação incompleta e muitas vezes equivocada 

da real definição do marketing; vendas e propaganda fazem parte do escopo que 

o marketing engloba. 

O marketing procura selecionar o mercado alvo que a empresa atenderá, 

baseado no planejamento, nos objetivos, na missão e nas estratégias, utilizando-

se do marketing mix, composto de marketing ou 4Ps (produto – preço – praça - 

promoção), conforme idealizado nos Estados Unidos por McCarthy. A eficácia 

do marketing está em delinear o(s) serviço(s) da organização de forma que a 

mesma esteja voltada e orientada a atender a desejos e necessidades de seu nicho 

de mercado, e não conforme atitudes pessoais e imposições por parte da 
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organização diante de seu mercado. Assim, o marketing não se limita ao 

equívoco das pessoas em interpretar a Internet como sinônimo do novo 

marketing. Este é apenas mais um dos elementos que o marketing poderá e 

deverá utilizar para que os resultados esperados pela organização sejam 

alcançados. 

As empresas que queiram marcar presença na Internet devem planejar-se e,  

para isso, contam com as tradicionais ferramentas de administração, 

planejamento e marketing. A adequação dessas ferramentas à estratégia de uma 

empresa que quer conquistar a superestrada da informação será eficaz para 

aumentar o êxito dela. A relação custo/benefício em utilizar-se do marketing on 

line “Internet” já pode apoiar-se em benefícios constados, e,  de olho na Internet,  

algumas empresas brasileiras estão se engajando no marketing eletrônico em 

nichos afins. É o caso do Banco do Brasil  que com seu comércio eletrônico BB 

com 1,7 milhões de portadores de seu cartão de crédito e 7,5 milhões de cartões 

de débito criou a sua loja virtual:  o BB Shop Net. Uma pesquisa realizada pelo 

Ibope, em 1998, revelou que as compras pela Internet atingiram US$ 5,3 bilhões 

na América Latina; em 1999 o faturamento no Brasil  deve atingir US$ 12 

milhões, e o país deverá ter 2 milhões de internautas. Constatou-se, também, que 

a venda pela Internet é 12 vezes mais barata do que a venda no balcão e 6 vezes 

mais barata que a venda por telefone. 

A Internet é uma mídia que deve ser diferenciada das outras, como rádio, 

televisão, principalmente por ser nova. Como não se pode colocar simplesmente 

um anúncio de rádio na televisão, o mesmo ocorre com a Internet; assim, não se 

pode aplicar uma campanha publicitária voltada para um out door na web, ou 

seja, as antigas regras de propaganda não são eficazes nessa nova mídia. 

A publicidade on-line deve oferecer maior quantidade de informações, 

pois as mensagens devem ser individualizadas permitindo desenvolver um 

marketing de relacionamento. 

A empresa que entrar na net deve lembrar que não basta criar uma home 

page; deverá ter uma postura condizente com seus clientes e adaptada às 

características que a Internet possibili ta, como mídia on line; as diretrizes de 
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marketing elaboradas devem ser condizentes com as da Internet.  A Internet não 

deve ser uma mídia simples,  ela deverá ser um veículo, um novo canal de 

distribuição do qual a empresa se utilizará para atingir seus objetivos diante da 

globalização e, na velocidade das transformações, a Internet será um ícone para 

as empresas se adaptarem às novas exigências do mercado, e aquela empresa que 

sair na frente estará desenvolvendo a lei da liderança no marketing que afirma 

que é melhor ser o primeiro na sua categoria, adaptar-se as novas exigências é 

como dar um passo a frente da concorrência e ganhar vantagem competitiva. 


