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RESUMO

O verdadeiro impacto da  tecnologia, especificamente dos computadores, para as

sociedades dos indivíduos e organizações, proporcionará modificações e ajustes na

globalização dos processos comunicacionais, da cultura, da economia e das sociedades.

A associação dos recursos de conectividade dos computadores com a integração dos

sistemas físicos - hardware - e dos sistemas lógicos - software - permite a integração entre os

agentes micro e macro-ambientais que estão se tornando mutuamente dependentes.

A temática da dissertação está focada no campo das pesquisas da comunicação,

atinentes ao marketing, particularmente nos aspectos teóricos, pois estudar Edmond Jerome

McCarthy, cuja obra é um marco inicial nas investigações dos compostos mercadológicos,

significa verificar, na gênese do conceito, o entendimento do meio comunicacional

eletrônico. Em outras palavras, a rede comunicacional que originou o significado do

composto promocional.

De modo mais específico, o objetivo da investigação bibliográfica circunscreve-se

apenas aos limites conceituais do P - Promocional e, dentro deste, ao aspecto da comunicação

e a sua aplicação nos tempos atuais.

Considerando-se a Internet como ferramenta comunicacional, a pretensão do

investigador é a aplicação dos conceitos de comunicação como agente motivacional de

consumo.

Na mídia eletrônica, em especial a Internet, o composto de marketing - produto, preço,

praça e promoção -, desempenharão um só papel, já que entre eles não há diferença.



ABSTRACT

The real impact of technology, more specifically that of computers, on societies of

individuals and organizations, will cause changes and adjustments in the globalization of

communication process, culture, economy and society.

The association of the connectivity resources of computers with the integration of

hardware and software leads to the combination of the micro and macro environment agents,

which are getting mutually dependent.

The theme of this dissertation focuses on the field of marketing communication

research, particularly on the theoretical aspects, once studying Edmond Jerome McCarthy,

whose work is a landmark in the investigation of marketing-mix, means looking into the

genesis of the concept, or an understanding of the electronic communicational medium, in

other words, the communication net which has generated the significance of the promotional-

mix.

In more specific terms, the aim of the bibliographic investigation is restricted to the

concept limits of P - Promotional, and inside it, to the communication aspect itself and to its

current application.

Considering the Internet as a communicational tool, the author's intention is to apply

the communication concepts as a motivational agent of consumption.

In the electronic media, both - and specially -, the Internet and the marketing-mix -

product, price, place and promotion - will have one single role, since there is no difference

between them.
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INTRODUÇÃO

Para o marketing, a Internet se tornou, num curto espaço de tempo, uma importante

ferramenta de comunicação em diferentes campos de atividades. A rede representa desafios

para os estudiosos em muitas linhas de pesquisa, desde o estudo de seu uso, das pesquisas de

comportamento do consumidor, das práticas comerciais, até - e em particular - o processo de

propaganda e publicidade.

Sendo a rede mundial um ambiente fundamentalmente diferente das mídias

tradicionais, as atividades convencionais de marketing estão sendo transformadas, pois são,

em alguns casos, difíceis de implementar na sua forma presente. Isto significa, em muitos

casos, que as  atividades de comercialização têm que ser reconstruídas face aos padrões da

nova mídia.

A Internet, como mídia, modificou tanto a comunicação do marketing, que um novo

conjunto conceitual foi adotado em substituição aos velhos paradigmas. Os paradigmas do

passado, como nos é possível observar, não foram desprezados. Eles foram adaptados a uma

nova realidade. Muitos esforços científicos foram feitos com o objetivo de descrever a

Internet  como um local para conduzir práticas comerciais. Não obstante o enfoque principal

deste trabalho, a Internet, como meio-ambiente de marketing, permitiu resgatar antigas

práticas embasadas nas teorias de E.J. McCarthy, para suprir a escassez de material focado na



associação dos conceitos de marketing e comunicação enquanto um meio-ambiente

mutacional e profícuo.

Neste trabalho buscou-se observar a Internet relacionada à pesquisa de marketing e à

análise conceitual das ferramentas do composto de comunicação. O objetivo deste estudo é

formular um conceito para outros já publicados nos meios científicos e eliminar a dicotomia,

ainda presente para alguns, entre a Internet e o marketing tradicional.

Quando for apropriado, este conceito será aproveitado pelos especialistas em

tecnologia, administração, comunicação e marketing, para o uso da Internet como meio-

ambiente mercadológico. A Internet como mídia é o ponto de partida deste trabalho pois ela

trouxe um novo panorama às antigas idéias e conceitos do marketing, ao mesmo tempo que

abriu as portas para uma nova tipologia e terminologia comunicacional.

A metodologia aplicada neste trabalho está lastreada numa análise conceitual de cunho

bibliográfico, que será acrescentada com idéias do autor desta dissertação, decorrentes de sua

experiência profissional como administrador de empresas e professor universitário em cursos

de graduação.

Diversos trabalhos publicados sobre a comercialização na Internet e sobre as teorias da

comunicação e marketing  foram  densamente estudados. Entretanto, em nenhum deles, foi

possível observar a aplicabilidade das teorias de McCarthy como um composto

mercadológico absoluto.

Foram aproveitados alguns exemplos da Internet para validar as teorias consideradas.

O que não se buscou, nesta dissertação, foi a análise quantitativa da Internet nem os

aspectos éticos da propaganda, pois a análise quantitativa e as condutas éticas demandariam



outras pesquisas e propósitos investigativos. As citações quantitativas foram extraídas da

bibliografia selecionada e complementam os propósitos da investigação.

A função principal deste estudo é dar uma visão de como a Internet é, por si só, um

produto, o seu próprio preço, o seu próprio canal e a sua própria ferramenta de comunicação

compondo, na visão de E. J. McCarthy, o ambiente do marketing-mix.

Esta aproximação de teorias e conceitos não será julgada sob determinado tópico uma

vez que, uma redução, poderia dispersar o entendimento do amplo panorama conclusivo.



1. O Marketing Tradicional – Teorias de E. Jerome McCarthy

1.1. Sobre E. Jerome McCarthy, Ph.D.

Edmond Jerome McCarthy foi titulado Doutor em 1958 pela Universidade de

Minnesota - MN. Desde então, dedicou-se ao magistério nas universidades de Oregon, Notre

Dame e Michigan onde esteve profundamente comprometido em lecionar e desenvolver

novos materiais e recursos que otimizassem suas aulas.

Independentemente dos inúmeros artigos e dissertações, o Prof. McCarthy é autor de

livros sobre processamento de dados e comportamento social no panorama do marketing.

Aos 53 anos de idade, em 1982, dedicava grande parte de seu tempo palestrando em

universidades e em reuniões corporativas organizacionais. Trabalhou com grupos de

professores multidisciplinares no continente americano e participou de incontáveis

conferências internacionais, especialmente na América do Sul, África e Índia.

O Prof. McCarthy foi eleito, entre os cinco mais votados, um dos líderes de

pensamento mercadológico, em 1975, entre os educadores de marketing. Também participou,

no biênio 1963-1964, da FFF - Ford Foundation Fellow, produzindo pesquisas independentes

na área de marketing, focando seus projetos no desenvolvimento econômico. Entre 1959 e

1960 foi o representante da FFF – Ford Foundation Fellow na HBS - Harvard Business

School, trabalhando nos métodos matemáticos aplicáveis no marketing.



À parte de seu interesse acadêmico, o Dr. McCarthy esteve envolvido em consultorias,

orientando o desenvolvimento e crescimentos de diversas atividades, em diversos setores

econômicos. Trabalhou no grupo de executivos da Lear-Siegler, Rockwell International, Dow

Corning, entre outras e algumas empresas de menor porte. Também foi diretor de diversas

organizações com e sem fins lucrativos.

Seu primeiro objetivo estava em “converter” estudantes em marqueteiros e

planejadores estratégicos de marketing e, num segundo momento, preparar material que

auxiliasse outros educadores a dar continuidade ao seu propósito primeiro.

Esta foi sua grande motivação e razão para dedicar a maior parte de seu tempo na

revisão e aprimoramento dos livros Basic Marketing e Essentials of Marketing.

“Quando Neil Borden propôs a divisão didática das variáveis controláveis de

Marketing em quatro itens, não imaginava que E. Jerome McCarthy iria popularizar estas

variáveis com os famosos 4 P’s (Produto, Preço, Promoção e Ponto-de-venda). Foi,

portanto, como conta a história, McCarthy o criador dos 4 P´s.”

 (Campomar1 apud McCarthy, 1997: 9)

                                                
1 Prof. Dr. Marcos Cortez Campomar – Chefe do Departamento de Administração da Faculdade de Economia e
Administração da Universidade de São Paulo – FEA/USP. Citação em Marketing Essencial – E. J. McCarthy.  6a. ed.
pág. 9. São Paulo, Ed. Atlas: 1997.



1.2. A contribuição de E. Jerome McCarthy, Ph.D.

Dentro das diversas proposituras de McCarthy, este trabalho buscou resgatar a

conceituação sobre o mix de marketing que continua, após tantos anos, válido em sua

aplicabilidade nos tempos modernos.

As organizações estão enfrentando inesperadas ações concorrenciais. A nova mídia

Internet permite a formulação de diferentes estratégias, preventivas e corretivas, pois ela

recompõe o composto mercadológico que assume, de modo individualizado ou com a

combinação de variáveis, o papel de um poderoso instrumento da competitividade. Kotler

(2000) define mix de marketing como um grupo de ferramentas táticas controláveis de

marketing que a empresa utiliza para produzir a resposta que deseja no mercado-alvo.

O mix de marketing consiste em todas as ações que a empresa pode empreender para

influenciar a demanda pelo seu produto. As diferentes possibilidades podem ser reunidas em

quatro grupos de variáveis, conhecidos como os quatro P's:

"A classificação dos quatro P's foi sugerida pela primeira vez por E. J. McCarthy,

Basic Marketing: A Managerial Approach (Homewood, Il.: Irwin, 1960)."

(Kotler, 2000: 37)

Pois, sendo um processo contínuo, incorporou-se aos últimos pensamentos no campo

de estudos do marketing:

“A expressão mix de marketing descreve a combinação de quatro elementos que

constituem o cerne do sistema de marketing de uma empresa. Quando esses quatro



ingredientes – produto, preço, distribuição e promoção – são combinados efetivamente,

formam um programa de marketing que satisfaz a necessidade de mercadorias e serviços

do mercado da empresa.”

(Stanton, 2000: 6)

McCarthy propôs que o marketing poderia ser resumido em quatro variáveis que,

posteriormente tornaram-se conhecidas e reconhecidas, nas economias capitalistas, como os

4 P’s - Product, Price, Place e Promotion - e que no Brasil, sua tradução foi adaptada para:

Produto, Preço, Praça - mais tarde entendida como Ponto-de-Venda ou Distribuição - e

Promoção.

Após quase 40 anos, tais teorias continuam válidas:

“Literalmente, há dezenas de ferramentas no composto de marketing. McCarthy

popularizou uma classificação dessas ferramentas chamada os 4 Ps: produto, preço, praça

(isto é, distribuição) e promoção.”

  (Kotler, 1997: 97)

“Embora centenas de variáveis estejam envolvidas, a tomada de decisões em

marketing pode ser dividida em quatro estratégias: de produto, de preço, de distribuição e

de comunicação. Seu conjunto forma o composto de marketing, ou marketing mix –

mistura dos quatro elementos de estratégia para atender às necessidades e preferências de

um mercado-alvo específico. Cada estratégia é uma variável no composto. Enquanto a

classificação em quatro itens é útil para estudo e análise, a combinação das variáveis

determina o grau de sucesso do marketing.”

  (Boone, 1998: 19)

E, mais recentemente, o aproveitamento e uso das tais teorias nos processos

comunicacionais, com ênfase eletrônica e tecnológica:



“A fórmula simples do mix de marketing foi desenvolvida quando os usuários de

marketing de massa estavam vendendo produtos padronizados e as mudanças no mercado

se davam de forma relativamente lenta. Hoje a mudança rápida é o padrão , com o mundo

do marketing sendo transformado por novas tecnologias, novas necessidades dos

consumidores, novos mercados, novos competidores, novas mídias e outras mudanças.  A

aplicação de tecnologias avançadas, como a Internet por exemplo, deu aos consumidores

mais informação e escolhas. (...) Essas mudanças estão levando as empresas no sentido de

um método mais amplo de gerência de marketing construído em cima do modelo dos

quatro P’s. As empresas precisam monitorar o ambiente de forma cautelosa, pesquisar o

mercado continuamente, escolher cuidadosamente seus clientes e fornecedores e

estabelecer relacionamentos de longo prazo”.

                                    (Boone, 1998: 11)



1.3. O Composto Produto

“Produto significa a oferta de uma empresa que satisfaz a uma necessidade.”2

                                      (McCarthy, 1975: 35)

O composto produto é a combinação de tangíveis e intangíveis que são percebidos

pelos clientes ou consumidores, dentro de um mercado-alvo específico, e cuja distinção é

elemento motivador de consumo e da escolha de um fabricante ou fornecedor em substituição

a outro.

“A razão mais básica é que está ficando virtualmente impossível criar uma

vantagem competitiva sustentável através de somente um produto tangível. Quer se trate

de um computador, de um novo tipo de seguro, de um novo conceito de investimento ou

de um novo item de fast-food, o prazo entre a inovação e a imitação por um concorrente

está ficando cada vez mais curto. Os itens tangíveis por si sós raramente podem contribuir

para uma vantagem competitiva permanente ou mesmo de longa duração.  Portanto, a

resposta para o sucesso de uma empresa está na criação de barreiras à entrada colocando-

se o “produto” dentro de um pacote completo para o cliente, composto por processos,

práticas e várias características e benefícios intangíveis, que um concorrente levará mais

tempo para copiar ou melhorar.”

   (Albrecht, 1993: 14)

Assim sendo, podemos dizer que o produto é o bem ou serviço destinado às

necessidades do mercado-alvo. Um produto não envolve apenas o bem físico tangível ou um

serviço. Ele pode ser o composto de ambos. Desta maneira, o produto pode ser composto

pelas seguintes variáveis: bem físico, serviço, características, atributo de qualidade,

acessórios, instalação, instruções, garantia, linhas de produtos, embalagem e marca.

                                                
2 As traduções dos livros estrangeiros foram feitas pelo próprio autor desta dissertação.



“Em marketing, a palavra produto significa mais do que bem, serviço ou idéia.

Produto é um conceito amplo que também leva em conta a satisfação de todas as

necessidades do consumidor em relação a um bem, serviço ou idéia. (...) Inclui, também,

decisões sobre serviços prestados ao consumidor, projeto das embalagens, nomes de

marcas, marcas registradas, garantias, ciclos de vida do produto, posicionamento e

desenvolvimento do novo produto.”

  (Boone, 1998: 19)

Há produtos de consumo – de conveniência, de compra comparada, de especialidade e

não procurados – e produtos industriais – instalações, acessórios, matérias-primas,

componentes, serviços profissionais e suprimentos –, que compõem as diversas classes de

produtos.

A teoria de McCarthy sobre o composto produto pode ser, também, validada por

estudiosos e pesquisadores contemporâneos:

“Um produto é um bem, um serviço ou uma idéia que o cliente adquire para

satisfazer uma necessidade ou desejo através da troca de dinheiro ou algo de mais valor.

Bens são produtos como canetas ou batatas, bananas e prédios, que são tangíveis – ou

seja, que podem ser fisicamente tocados. Serviços são produtos como assistência médica,

educação e corte de cabelo que são intangíveis mas que oferecem saúde, informação,

beleza ou outro benefício valioso. Idéias são pensamentos ou imagens como “apertem os

cintos de segurança” ou “segurança em primeiro lugar” que empresas e organizações sem

fins lucrativos promovem para que clientes, empregados e outros aumentem seus

conhecimentos ou para contribuir para seu bem-estar.”

  (Nickels, 1999: 5)



1.4. Composto Preço

“Preço é uma medida de valor.”

               (McCarthy, 1975: 24)

Preço é o valor monetário estabelecido entre as partes – comprador e vendedor – nas

relações de consumo.

O preço é uma medida aproximada de como a sociedade valoriza bens e serviços

específicos. Ele é formulado de modo diferente entre as organizações que visam lucro -

recuperação de custos, remuneração do capital investido pelos acionistas e objetivos de

crescimento em termos de participação de mercado e capacidade produtiva, entre outros – e

as organizações que não visam lucro, onde o estabelecimento de preço tem por objetivo, na

maioria dos casos, apenas a recuperação dos custos. O composto preço deve considerar os

objetivos organizacionais, estratégicos e mercadológicos, a flexibilidade, o estágio do ciclo

de vida do produto, variáveis geográficas, descontos e condições especiais.

O marketing busca, no apreçamento, estabelecer uma relação de benefícios que

permita que, de alguma maneira, os objetivos, as necessidades e as expectativas de ambos,

vendedores e compradores, possam ser atendidas. Ao formularmos a questão: o que faz com

que uma troca de marketing seja mutuamente benéfica?, podemos perceber a amplitude da

resposta em:

“A resposta está no processo universal de determinação de valor e de preço, que

se preocupa com o fato de a troca beneficiar tanto o vendedor quanto o comprador. Ambas

as partes querem algo de valor na troca. O cliente recebe o pacote de valor – combinação

de elementos tangíveis e intangíveis que os clientes potenciais avaliam ao decidir qual

produto em particular deve ser adquirido. Quando o pacote de valor vai além de atender as

necessidades e expectativas comuns, ele tem o potencial de encantar o cliente. (encantar o



cliente é um conceito oriundo da gestão da qualidade total - TQM) -, com todos os seus

benefícios associados. E o vendedor recebe o preço, quantidade de dinheiro ou algo mais

de valor que a empresa pede em troca de um produto. (...) Em alguns casos, o preço não é

pago em dinheiro. O escambo é a troca de bens, serviços e idéias sem o uso do dinheiro

(ou substitutos como cartões de crédito).

  (Nickels, 1999: 5)

Há diversas formas de apreçamento: de valor, orientado para o consumidor e a

segmentação de mercado, para lucro, para crescimento de vendas, para obtenção de vantagem

competitiva, para posicionamento, para objetivos sociais etc..

A Internet permite a reformulação e flexibilização dos preços, como podemos

observar no item 3.4., desta dissertação.  



1.5. Composto Praça, Ponto-de-Venda ou Distribuição

“Canal de distribuição é qualquer conjunto de empresas (ou indivíduos)

              situado entre o produtor e o consumidor ou usuário final.”

         (McCarthy, 1997: 46)

A praça ou ponto-de-venda - também entendido como distribuição - é o local onde o

fabricante ou produtor deverá disponibilizar seu produto para o consumidor.

Este composto compreende os objetivos organizacionais e estratégicos de marketing,

tipo de canal - atacado e varejo -, tipos de intermediários, tipos e localizações de lojas, rotinas

de transporte e armazenagem, níveis de serviços, recrutamento dos intermediários e

administração dos canais.

Por praça, também podemos entender o processo de administração do canal e da

cadeia de valor.

“Canais de marketing são conjuntos de organizações interdependentes envolvidos

no processo de tornar um produto ou serviço disponível para uso ou consumo. Os

intermediários facilitam o fluxo de bens e serviços. Este procedimento é necessário para

estabelecer uma ponte entre o suprimento de bens e serviços gerados pelo produtor e os

sortimentos exigidos pelos consumidores. A discrepância resulta do fato que os

fabricantes produzem grande quantidade de uma variedade limitada de bens, enquanto os

consumidores desejam apenas uma quantidade limitada de ampla variedade de bens.”

   (Sterne, 1995: 5-8)



Há canais curtos - considerados simples - que envolvem apenas um produtor e seus

consumidores ou usuários finais, ou longos - entendidos como complexos - muito comuns em

mercados de bens industriais e em marketing de serviços. Freqüentemente, o sistema mais

complexo predomina no mercado, envolvendo grande variedade de intermediários e

especialistas, uma vez que, em diferentes tipos de mercados-alvos, podem ser necessários

vários tipos de canais de distribuição.

Como se pode observar, no princípio, os canais conhecidos eram definidos como

atacado e varejo.

“A rota percorrida pelos bens e serviços ao longo de um canal de distribuição

geralmente envolve uma cadeia de intermediários de marketing, que operam tanto no nível

de atacado como no de varejo. O comércio atacadista envolve as atividades de pessoas ou

empresas que vendem basicamente para os varejistas ou outros atacadistas ou usuários

empresariais, e somente em quantidades insignificantes para consumidores finais. O termo

atacadista se aplica apenas aos intermediários atacadistas que adquirem o direito dos

produtos que comercializam. (...) O varejo pode ser definido como todas as atividades

envolvidas na venda de mercadorias e serviços ao consumidor final.”

(Boone, 1998: 320, 344)

Com as novas mídias e tecnologias e o amadurecimento nas relações de consumo, o

marketing passou a considerar um novo canal, o auto-serviço, como facilitador incremental.

“No passado, as empresas tentavam estabelecer relacionamentos com parceiros no canal

de marketing, porém muitas vezes havia conflito entre elas, e o fluxo de bens podia ser lento e

pouco eficiente. Muitas vezes não havia a orientação para o cliente entre os membros do canal. Há

pouco tempo, entretanto, tecnologias como o intercâmbio eletrônico de dados tornaram possível

que os membros da cadeia de valor se tornassem mais estreitamente ligados, fazendo com que o

fluxo de bens fosse muito mais rápido e eficiente. Existe também uma orientação muito mais forte

para o cliente que fez com que as organizações na cadeira de valor respondessem melhor às



necessidades e desejos dos seus consumidores. (...) Uma tecnologia chave é o intercâmbio

eletrônico de dados (EDI – Electronic Data Interchange), a troca direta de informação entre os

computadores do vendedor e do cliente. Algumas empresas estão usando a Internet, outras ligam-

se aos computadores de seus clientes para a EDI.”

(Nickels, 1999: 132-262)

 



1.6. Composto Promoção

“Trata de comunicar ao mercado-alvo o produto certo. A promoção

     inclui venda pessoal, venda em massa e promoção de vendas.”

        (McCarthy, 1997: 35)

A venda pessoal envolve comunicação direta entre os vendedores e consumidores

potenciais. Geralmente a venda pessoal acontece face-a-face, mas, às vezes, a comunicação

ocorre por telefone.  Entretanto, essa atenção individual tem seu preço, a venda pessoal não

pode ser muito cara. Freqüentemente, esse esforço pessoal precisa ser combinado com venda

em massa e promoção de vendas.

“Venda pessoal é a interação com um ou mais compradores potenciais com o

propósito de fazer apresentações de vendas, responder a dúvidas e tirar pedidos.”

    (Bennett, 1995: 81)

Venda em massa é a prática de comunicar-se com grande ou com o maior número de

consumidores ao mesmo tempo.

“Venda em massa é uma atividade que envolve comunicação com grande número

de consumidores potenciais ao mesmo tempo. É menos flexível do que a venda pessoal,

mas, quando o mercado-alvo é amplo e espalhado, a venda em massa pode ser mais

barata.”

       (McCarthy, 1997: 230)

“Venda em massa é o processo de usar uma estratégia padrão para vender

produtos padronizados e fabricados em massa para todos os consumidores no mercado.”

            (Schultz, 1994: 184)



A principal forma de venda em massa é a propaganda, isto é, qualquer forma de

comunicação, utilizando qualquer mídia paga, apresentando idéias, bens ou serviços de um

patrocinador identificado.

“A propaganda é uma das ferramentas mais comuns que as empresas usam para

dirigir comunicações persuasivas aos compradores e públicos-alvo. Definimos propaganda

da seguinte maneira: Propaganda é qualquer forma paga de apresentação impessoal e de

promoção de idéias, bens ou serviços por um patrocinador identificado. Os anunciantes

não são apenas empresas comerciais, mas museus, profissionais liberais e órgãos

governamentais que divulgam suas causas a vários públicos-alvo.”

(Kotler, 1998: 554)

“Patrocinador: pessoa ou empresa que custeia um programa de televisão, de rádio,

etc., para fins de propaganda.”

(Aurélio, CD-ROM: 1999)

Publicidade é qualquer forma gratuita de apresentação impessoal de idéias, bens ou

serviços. É outra forma importante de venda em massa,  sem o controle das mídias. Por esta

razão, as organizações que se utilizam deste recurso devem considerar as vantagens e

desvantagens, uma vez que a mensagem pode, a critério do editor, modificar o conteúdo, o

sentido e o propósito. É bom considerar que, no Brasil, ocorre uma interpretação inadequada

dos conceitos e da aplicabilidade dos termos propaganda e publicidade. Isso acontece pelo

uso indevido, no passado, da designação dos termos publicidade - que estava associado às

tarefas do publicitário - e propaganda - que estava associada às tarefas dos propagandistas,

neste caso, os profissionais que distribuíam produtos do setor farmacêutico junto à

comunidade médica e hospitalar.

A distintividade conceitual pode ser confirmada nas palavras de Campomar (in

McCarthy, 1997) ao enfatizar que a tradução do livro de McCarthy – Essentials of Marketing



– deixa muito claro que propaganda corresponde à palavra inglesa advertising e que

publicidade corresponde à publicity. Livros estrangeiros de nível suspeito e traduções mal

feitas têm deturpado conceitos fundamentais de Marketing e trazido prejuízos aos estudantes

brasileiros.

No panorama atual, o marketing está resgatando a propositura de McCarthy e, em cuja

teoria, o autor desta dissertação vem baseando seus artigos e palestras. A adequada

caracterização da propaganda e da publicidade, permitirá aos marqueteiros e profissionais de

criação das agências, desenvolver campanhas comunicacionais com os conteúdos específicos

que cada situação exigir.

A promoção de vendas, como ação complementar do esforço comunicacional de

marketing, refere-se às atividades promocionais, excluindo-se, a propaganda, a publicidade e

a venda pessoal, que estimulam interesse, experimentação ou compra, propriamente dita, por

consumidores finais ou outros do canal. A promoção de vendas pode envolver o uso de

cupons, materiais de ponto-de-venda, amostras, cartazes, catálogos, brindes e circulares.



1.7. Comunicação

“O processo de comunicação no marketing significa uma fonte

tentando atingir o receptor com uma mensagem.”

(McCarthy, 1997: 232)

Os diferentes métodos de promoção compreendem todas as diversas formas de

comunicação. As ações promocionais buscam comunicar as informações que estimularão os

consumidores a escolher certo produto. Os objetivos básicos na comunicação do marketing

são informar, persuadir e lembrar os consumidores-alvos sobre a empresa e seu composto de

marketing. Todos eles procuram afetar o comportamento do consumidor, fornecendo mais

informações.

A tarefa de informar é particularmente importante durante o estágio introdutório do

produto no mercado, em especial para um conceito de produto realmente novo. Também

devemos considerar que, quando um produto atende às necessidades dos consumidores

melhor do que os outros produtos, a promoção não precisa fazer nada além de informar os

consumidores.

“No estágio da introdução, as vendas são baixas, uma vez que a nova idéia é

lançada pela primeira vez em um mercado. Os consumidores não estão procurando o

produto. Eles nem mesmo o conhecem. A promoção informativa é necessária para dizer

aos consumidores potenciais as vantagens e os usos do conceito do novo produto.”

(McCarthy, 1997: 167)

As considerações de McCarthy continuam atualizadas nas práticas mercadológicas

sempre que outros autores (Boone, 1998; Cobra, 1991; Engel, 1999; Kalakota, 1999; Kotler,

1997 e 2000; Nickels, 1999; Semenik, 1995; Siebel, 1999; Seybold, 1999; Tapscott, 1999,



Vassos, 1997 e Venetianer, 1999) e profissionais de marketing aplicam suas teorias nos

tempos atuais com sucesso.

A persuasão se faz necessária quando os concorrentes de uma organização oferecem

produtos similares. Neste caso, a empresa deve não apenas informar os consumidores que seu

produto está disponível, mas também, persuadi-los a comprá-lo.

A comunicação, de modo persuasivo, torna-se mais importante durante o estágio da

maturidade, uma vez que há o acirramento concorrencial. A maioria dos concorrentes

desenvolve apelos de comunicação mais persuasivos ou utiliza os mesmos apelos copiados

dos líderes de mercado. Neste momento, os lucros caem porque os custos promocionais

aumentam e alguns concorrentes praticam preços menores como elemento de motivação ao

consumo.

Essa conduta, independentemente dos aspectos éticos, é praticada por todos os

profissionais de comunicação em marketing, seduzindo compradores potenciais. Todavia, não

sendo o objeto principal desta dissertação, as condutas e procedimentos éticos não estão

privilegiados, neste momento.

A propaganda, em forma de lembrança, pode ser suficiente quando os consumidores-

alvos já têm atitudes positivas sobre o composto de marketing de uma empresa. Ela reage aos

apelos dos concorrentes, lembrando os consumidores da satisfação obtida, mantendo-os fiéis

e evitando que eles busquem um concorrente.

"A propaganda de lembrança, conforme o nome sugere, mantém o nome da

empresa ou do produto à frente em seu mercado-alvo. Uma vez que a propaganda de

pioneirismo tenha preparado o caminho para as vendas do novo produto, é necessário

reforçar o comportamento de compra dos consumidores. A propaganda de lembrança



reassegura aos consumidores o valor do produto, estimulando-os a mantê-los em suas

listas de compras."

(Nickels, 1999: 339)

"A propaganda de lembrança é importante para produtos maduros pois mantém os

consumidores pensando neles. Os dispendiosos comerciais de televisão da Coca-Cola são

planejados basicamente para lembrarem os consumidores da sua existência, não para

informa-los ou persuadi-los."

(Kotler et Armstrong, 2000: 250)



2. HISTÓRIA COMUNICACIONAL: UM BREVE RELATO

Desde os primórdios da humanidade, os homens se esforçam para se comunicar e

levar, desse modo, suas idéias, uns para os outros. Tal troca foi estabelecida pelo conceito

simplista da comunicação interpessoal: alguém disse alguma coisa a alguém. Enquanto isso

era suficiente para pequenos grupos - famílias, vilarejos ou tribos - o crescimento da

população e da própria experiência humana, requeria a mudança desse paradigma. A solução

foi a comunicação de massa. Alguma coisa tão simples e elementar quanto levar uma idéia à

diversas pessoas, que não era novidade em 3500 a.C.

“As diversas formas de comunicação procuram suprir as necessidades de inter-

relacionamento impostas pela crescente tendência humana à sociabilização. Os ritos

faciais, os totens e suas representações, o tantã, as danças aparecem na pré-história, há

pelo menos 40 mil anos. Algumas dessas formas primárias de comunicação foram fixadas

nas gravuras das cavernas e constituem, a um tempo, manifestação artística e documento

antropológico, registrando a cultura dos nossos ancestrais. A análise a essas gravuras

fornece ao pesquisador contemporâneo informações seguríssimas sobre os costumes,

estrutura social, habitação vestuário, economia e a mitologia do homem das cavernas.”

(Vieira, 1974: 1)

Assim, os pictógrafos sumérios que gravavam os eventos em pedaços de barro não

foram os primeiros comunicadores de massa. Entretanto, suas ações podem ser um ponto de

partida interessante para abrirmos a discussão sobre comunicação de massa nos dias atuais.



“A dupla necessidade de informar à distância e de conservar a mensagem verbal

foi atendida com a invenção da escrita. Não há prova documental da utilização de

qualquer sistema completo de escrita antes do século IV a.C. As primeiras manifestações

são fornecidas pelos pictogramas, que estabelecem uma relação de correspondência entre

a imagem gráfica e a idéia (que representam e, portanto, de certa forma a reproduzem),

vale dizer, entre o signo e o significado.”

(Vieira, 1974: 9)

Nos primeiros 5000 anos da história, a inovação ocorreu lentamente apesar de

menosprezar os eventos ocorridos na Grécia entre 1000 e 500 a.C: a escrita do alfabeto

fonético grego da esquerda para a direita (775 a.C) e o sistema precursor do telégrafo,

desenvolvido pelos gregos, que utilizavam trombetas, tambores, fumaça etc. para enviar

mensagens (500 a.C). O esforço para se chegar à comunicação de massa permitiu, mais tarde,

significativas melhorias.

“O primeiro passo foi a combinação, numa mesma escrita, dos pictogramas com

os fonogramas, isto é,  representação gráfica dos sons isolados ou de grupos de sons. O

melhor e mais antigo dos conhecidos exemplos dessa linguagem escrita é oferecida pela

egípcia. Outros exemplos são recolhidos em povos antigos como os assírios (drama

sagrado de Tyskiewcx) e em civilizações relativamente recentes como a dos aztecas

(pedra do sol). Exemplos contemporâneos são presenciados entre os chineses e os

japoneses.

(Vieira, 1974: 14)

Não pode existir qualquer impressão se não houver alguma coisa a ser impressa, e

algo onde esta possa ser impressa. A inovação, no processo de impressão, requereu outros

elementos tais como a existência do papel e das palavras que deveriam estar impressas nesse

papel. O primeiro período da comunicação de massa é visto com o surgimento daqueles

conjuntos de caracteres e, como tais construções, foram evoluindo através do tempo.



Em 1451, já na era cristã, Johannes Gutenberg utiliza a prensa para imprimir um velho

poema germânico. Entretanto, a grande mudança ocorre em 1452 quando são produzidas as

primeiras placas de metal usadas para impressão. No ano seguinte, Gutenberg imprime a

bíblia com 42 linhas.

Já em 1500, havia na Europa 10 milhões de cópias de 35.000 livros!

Um evento resume o crescimento da comunicação de massa durante o Século XVIII e

o início do XIX: o surgimento do conceito da imprensa livre praticada pelas colônias inglesas

na América do Norte, decorrente da negligência da coroa britânica com  tais colônias. A

Inglaterra cultivava a tradição da cultura oral. Já na América, livre das imposições da coroa

britânica - predominância da cultura oral -, a cultura escrita toma forma produzindo

mudanças:

"Aléxis de Tocqueville, cuja educação em letras foi muito modificada por sua

cultura oral, parece-nos hoje ter tido uma espécie de clarividência no tocante aos modelos

de mudança que iriam operar na França e América de seu tempo."

(McLuhan, 1967: 24)

A mídia de massa, a partir de 1851, permite-nos perceber as significativas mudanças

ocorridas.

O rádio, a televisão, os conteúdos impressos, práticas de relações públicas etc., estão

juntos no composto informacional. Cada um, nas suas particularidades, é verdadeiro como

mídia porém, também, interdependentes e interbeneficiários. A televisão resgata uma pista

radiofônica e, a partir deste ponto,  produz uma nova reportagem. Essa reportagem televisiva

proporciona a história jornalística do dia seguinte. O jornal acrescenta anúncios e outros

comunicados. Posteriormente, a história jornalística pode ser reescrita para uma nova difusão

radiofônica e todos, por fim, agregam conteúdos de informação que podem ser vistos na



Internet. O estabelecimento dos limites de onde uma determinada tarefa de mídia termina e o

outra inicia podem ser lentamente diluídos pelo incremento de sua interdependência.

A Internet incorpora e amalgama uma grande variedade de tecnologias de

computação, telecomunicações, entretenimento e editorial entre outras. Nela é possível

interligarmos textos digitalizados, sons, imagens e vídeo e já está envolvendo até outras

formas de informação, como por exemplo o denominado feedback cinestético (sistemas que

formam feedback tátil) e até mesmo informações olfativas.  A Internet, sendo a rede das

redes,  facilita e permite a expansão do ciberespaço toda vez que alguém se conecta.

“Quando computadores de todas as áreas são interligados em rede, está surgindo

nada menos do que um novo meio de comunicação humana, que poderá suplantar todas

as revoluções anteriores – a prensa tipográfica, o telefone, a televisão, o computador – no

seu impacto sobre nossa vida econômica e social. Isso é, de fato, uma mudança de

paradigma.”

 (Tapscott, 1999: 23)

Assim podemos perceber como o desenvolvimento tecnológico contribui para a

disseminação da informação.



2.1. SELETIVIDADE TEÓRICA

Evidentemente o novo processo comunicacional do marketing identifica, dentre os

diversos teóricos, aquele ou aqueles cuja perspectiva, está diretamente associada aos

propósitos mercadológicos.

Um dos notáveis teóricos da comunicação foi e continua sendo Marshall  McLuhan.

Herbert Marshall McLuhan  nasceu aos 21 de julho de 1911 em Edmonton, Província

de Alberta, Canadá. Descendente de escoceses e de irlandeses, era um educador visionário

sobre os meios de comunicação de massas. "O meio é a mensagem", talvez, sua frase mais

freqüentemente citada , era uma de suas muitas avançadas percepções.

“Numa cultura como a nossa, há muito acostumada a dividir e estilhaçar todas as

coisas como meio de controla-las, não deixa, às vezes, de ser um tanto chocante  lembrar

que, para efeitos práticos e operacionais,  o meio é a mensagem. Isso apenas significa que

as conseqüências sociais e pessoais de qualquer meio – ou seja, de qualquer uma das

extensões de nós mesmos – constituem o resultado do novo estalão produzido em nossas

vidas por uma nova tecnologia ou extensão de nós mesmos. “

(McLuhan, 1967: 21)

Em seus estudos, investigou muitos conceitos sobre a mídia e a sociedade estimulada.

Por suas observações da publicidade americana, apontou os efeitos anuladores dessa

sociedade e o caráter destes efeitos enquanto extensões das sensações do indivíduo. O



resultado de seu trabalho somente pôde ser conhecido  aos 40 anos, quando começou a

escrever livros profundamente modernos sobre mídia, tecnologia e comunicações.

“Assim, com a automação, por exemplo, os novos padrões da associação humana

tendem a eliminar empregos, não há dúvida. Trata-se de um resultado negativo.  Do lado

positivo, a automação cria papéis que as pessoas devem desempenhar em seu trabalho ou

em suas relações com os outros, com aquele profundo sentido de participação que a

tecnologia mecânica que a precedeu havia destruído. Muita gente estaria inclinada a dizer

que não era a máquina, mas o que se fez com ela , que constitui de fato o seu significado

ou mensagem. (...) A reestruturação da associação e do trabalho humanos foi moldada

pela técnica de fragmentação, que constitui a essência da tecnologia da máquina. O oposto

é que constitui a essência da tecnologia da automação. Ela é integral e descentralizadora,

em profundidade, assim como a máquina era fragmentária, centralizadora e superficial na

estruturação das relações humanas.”

(McLuhan, 1967: 21-22)

Finalmente, McLuhan (1962)  provocou o cidadão intelectual e o comum,  ao dizer

que as propagandas são merecedoras de um estudo; que aquelas outras culturas de outros

tempos oferecem as melhores percepções em nossa tecnologia moderna repleta de estilos de

vida; que resgatando os usos originais das velhas mídias, começaríamos a recuperar o seu

possível valor inventivo. Suas declarações surpreendentes e suas comparações da mídia e

seus efeitos, estimularam uma reavaliação das conseqüências da multimídia digital. Ele

concluiu que estamos emergindo como uma sociedade global, eletronicamente conectada em

uma aldeia global onde nossas personalidades existem, no sentido da vida, à velocidade de

luz:

“No próximo século, a Terra terá a sua consciência coletiva suspensa sobre a face

do planeta, em uma densa sinfonia eletrônica, na qual todas as nações – se ainda existirem

como entidades separadas – viverão em uma teia de sinestesia espontânea, adquirindo

penosamente a consciência dos triunfos e mutilações de uns e outros. Depois desse



conhecimento, desculpam-se. Já que a era eletrônica é total e abrangente, a guerra atômica

na aldeia global não pode ser limitada.”

(McLuhan, 1989: 95)

Coincidentemente, no mesmo período de McLuhan, surgiram os grandes teóricos do

Marketing, especialmente E. Jerome McCarthy, que teorizou o conceito dos 4 Ps: Product,

Price, Place and Promotion, e dos pioneiros da comunicação do marketing Harold D.

Laswell, Wilbur Schramm e posteriormente Dorwin Cartwright.

Considerando-se a alternativa de que o mundo se desloca de uma orientação auditiva

para uma orientação visual, Marshall McLuhan pôde nos proporcionar uma aproximação

objetiva a esses propósitos, lastreados pela criatividade de Gutenberg cuja invenção da

tipografia confirmou e estendeu a nova tendência visual do conhecimento aplicado,

originando-se, a partir daí, o primeiro bem reproduzido de maneira uniforme, a primeira linha

de montagem e a primeira produção em série.

As considerações de McLuhan (1967) - sobre meios quentes e frios de comunicação -

estabelecem que nos meios quentes, de estrutura complexa e propósito coletivo,

proporcionam uma forte ligação com o mundo tipográfico que se torna voltado,

essencialmente, à uma audiência letrada.

“Há um princípio básico pelo qual se pode distinguir um meio quente, como o

rádio, de um meio frio, como o telefone, ou um meio quente, como o cinema, de um meio

frio, como a televisão. Um meio quente é aquele que prolonga um único de nossos

sentidos e em “alta definição”. Alta definição se refere a um estado de alta saturação de

dados. Visualmente , uma fotografia se distingue pela “alta definição”. Já uma caricatura

ou um desenho são de “baixa definição”, pois fornecem pouca informação visual. O

telefone é um meio frio, de baixa definição, porque ao ouvido é fornecida uma magra

quantidade de informação. A fala é um meio frio de baixa definição, porque muito pouco

é fornecido e muita coisa deve ser preenchida pelo ouvinte. De um lado, os meios quentes



não deixam muita coisa a ser preenchida ou completada pela audiência. Segue-se

naturalmente que um meio quente, como o rádio, e um meio frio, como o telefone, têm

efeitos bem diferentes sobre seus usuários. Um meio frio como os caracteres escritos

hieroglíficos ou ideogrâmicos atua de modo muito diferente daquele de um meio quente e

explosivo como o alfabeto fonético. Quando elevado a um alto grau de intensidade visual

abstrata, o alfabeto se transforma em tipografia. O aquecimento do meio da escrita pela

intensificação da imprensa repetitiva conduziu ao nacionalismo e às guerras religiosas do

século XVI.”

(McLuhan, 1967: 38-39)

Assim é possível entender e incluir, dentro da conceituação de McLuhan, o rádio

enquanto meio quente, da comunicação. Ele proporciona um envolvimento em profundidade,

estimulante da psique e da sociedade, numa câmara de eco. Sob esta ótica, é cabível salientar

que ele restabelece o sentido do tambor tribal.

Parece-nos que, nesse exato momento, também o sistema de comunicação

desenvolvido pelos gregos, é revitalizado pela tecnologia.

In verbis:

"Em nome do progresso,  nossa cultura oficial está se conduzindo para forçar as

novas mídias a fazer o trabalho das velhas."

                       (McLuhan, 1996: 38)

O aproveitamento das antigas ferramentas, pode, para o marketing, ser evidenciado:

"...as novas tecnologias têm encorajado mais empresas a passar da comunicação

de massa para comunicação mais dirigida e ao diálogo um a um. Como Marshall

McLuhan observou: "O meio é a mensagem", isto é, a mídia afetará o conteúdo da

mensagem."

      (Kotler, 1998: 526)



Devemos, ainda, observar outras contribuições no plano da comunicação que, direta

ou indiretamente, subsidiaram os processos comunicacionais do marketing. Uma das

variáveis que tem dinamizado este composto promocional é o lastro conceitual da

globalização da cultura e da economia, onde se insere o marketing.

Para abordarmos a globalização, consideramos necessário buscar uma definição que a

traduza da maneira mais clara e objetiva possível, a fim de que o entendimento do uso destas

novas mídias produza o melhor aproveitamento.

Há diversos conceitos que serviriam a este propósito, porém, as palavras de Ivana

Bentes (1997) produzem um marco ao afirmar: “não como conceito mágico que explica o

estado da cultura e da economia contemporânea, mas justamente o que deva ser explicado, já

que não existe apenas uma, mas diferentes formas de entender o que é globalizar.”

“Globalizar: processo típico da segunda metade do séc. XX que conduz a

crescente integração das economias e das sociedades dos vários países, especialmente no

que toca à produção de mercadorias e serviços, aos mercados financeiros, e à difusão de

informações.”

(Aurélio, CD-ROM: 1999)

“A explosão na tecnologia computacional, telefônica e televisiva, assim como a

fusão destas tecnologias, teve um impacto importante na forma como as organizações

produzem e mercadizam seus produtos. Através de videoconferências, executivos de

marketing em Sidney, Tóquio, Paris e Nova York encontram-se em tempo real sem

precisarem colocar os pés em um avião. Praticantes de marketing direto podem saber tudo

a seu respeito, desde o tipo de carro que você dirige até o que você lê ou que sabor de

sorvete você prefere, bastando para isso apertar o botão do mouse do computador. E uma

pequena empresa de Ann Arbor, Michigan, pode fazer propaganda de seus produtos para

uma audiência de milhões de pessoas no mundo todo, 24 horas por dia, pagando por isso



menos do que custaria um anúncio num jornal de bairro. John Naisbitt, autor de

Megatrends e de The Global Paradox, diz: “As telecomunicações são a força propulsora

que está simultaneamente criando uma imensa economia global e tornando suas partes

menores e mais poderosas”. No âmago desse fenômeno estão a Supervia Expressa da

Informação e sua espinha dorsal, a Internet ou “net”, como é chamada por seus usuários.

(Kotler et Armstrong, 2000: 13-14)

Também não se pode deixar de resgatar Ianni (1996), onde, tentando explicar os

movimentos de globalização de uma maneira como se o globo se mostrasse não mais como

apenas uma figura de estudo e observação astronômica, assumindo uma nova formatação

histórica, caracterizada pelo rompimento dos modos de ser, agir e pensar.

“Refiro-me à globalização como a um fenômeno relativamente atual. Com efeito,

que a mesma está intimamente relacionada com a modernidade e com a modernização,

bem como com a pós-modernidade e a “pós-modernização” ( na medida em que esses dois

últimos termos ainda não possuem qualquer aquisição analítica). Todavia, deixemos bem

esclarecido que, ao tentar justificar esta proposta, não estou de forma alguma sugerindo

que o trabalho a ser empreendido dentro do sistema do paradigma da globalização deva

ser limitado ao passado relativamente recente. O que estou afirmando é que o conceito em

si deveria ser aplicado a uma série específica de desenvolvimentos relacionados com a

estruturação concreta do mundo como um todo.”

(Robertson, 1998: 28)

O estado de globalização também significa o rompimento dos sistemas de referência:

cartografias geopolíticas, alianças – sociais, políticas, culturais, econômicas e de cunho

estratégico militar -, entre outros. A globalização está distante de concluir seu ciclo de vida.

As mudanças tecnológicas têm influenciado e interferido no estabelecimento dos limites

referenciais. Com as redes de computadores – LAN (Local Area Network), WAN (Wide Area

Network) e a própria Internet, já não se pode estabelecer limites. Num mesmo tempo, os

escritórios das empresas e organizações, os empregados de um modo geral, os vilarejos,



cidades e nações, povos e regiões estarão sendo traspassados pelos sistemas de comunicação,

informação e globalização, através dos recursos eletrônicos:

“Nós nos socializaremos em bairros digitais, nos quais o espaço físico será

irrelevante e o tempo desempenhará um papel diferente.”

(Negroponte, 1995: 12)

Ainda segundo Featherstone (1998), para a sociedade de informação, globalização é

um  processo que leva a uma sensibilidade cada vez mais importante e significativa das

diferenças, descartando-se o senso de distância espacial, como se todos nós vivêssemos em

um único mundo.

Ainda cabe questionar, do panorama tecnológico, se a globalização eletrônica não

estaria produzindo confinamento, restringindo as liberdades e aproximando culturas tão

dispares. Este risco nos conduz às considerações inflexíveis de Paul Virilio (1998), utilizando

a palavra domesticação ao se referir ao aprisionamento do homem a esta droga eletrônica:

“O condicionamento da televisão não é nada ao lado do condicionamento das

multimídias, ao lado do capacete e das roupas da realidade virtual, etc. Nós entramos na

possibilidade da droga eletrônica. Não mais uma sujeição química com picadas, mas pelos

olhos, pelas vibrações, pelos captores, que são fenômenos de domesticação, fenômenos

coloniais. Pois cada vez que se quer submeter um homem ou uma mulher, eles são

domesticados.”

(Virilio, 1998: 140)

“Através da cibernética social, estamos constantemente sob controle, sob

mensagem. As conseqüências são terríveis. Trata-se de uma verdadeira escravidão.”

(Virilio, 1998: 141)



Há também aqueles que consideram a Internet como um símbolo no processo da

globalização.

Reconhecido como uma das inteligências mais ágeis do universo da informática,

Nicholas Negroponte – fundador do Media Lab do M.I.T. – estabelece uma relação entre os

recursos tecnológicos e a qualidade de vida no planeta, enfatizando a Internet como o agente

responsável pelo desenvolvimento de uma forma de vida inteiramente nova e com amplitude

global:

“Vimos os computadores mudarem-se das enormes salas com ar condicionado

para os gabinetes, depois para as mesas e, agora, para nossos bolsos e lapelas. Isso

contudo, ainda não é o fim. No início do próximo milênio, nossas abotoaduras  ou brincos

poderão comunicar-se entre si por intermédio de satélites de órbita baixa, e terão um poder

de processamento superior ao dos atuais micros. Nossos telefones não tocarão

indiscriminadamente; eles irão receber, classificar e talvez até mesmo responder às

chamadas, como um experiente mordomo inglês.”

(Negroponte, 1997: 12)

Nicholas Negroponte ainda vislumbra que, num futuro próximo, alguns projetos de

software estarão movendo-se - literalmente - pelo mundo todo, de leste a oeste, 24 horas por

dia, passando de uma pessoa a outra ou de um grupo a outro – um trabalhando enquanto o

outro dorme. 



2.2. COMUNICAÇÃO: O COMPOSTO PROMOCIONAL

O composto de promoção de marketing, também conhecido como composto de

comunicação, consistia, até 1993, de quatro principais ferramentas:

- Propaganda: qualquer forma paga de apresentação impessoal para a promoção

   de idéias, bens ou serviços, por um patrocinador identificado;

- Promoção de Vendas: Incentivos de curto prazo para encorajar compra ou

   venda de um produto ou serviço; 

- Relações Públicas: uma variedade de programas planejados para melhorar,

   manter ou proteger a imagem de uma empresa ou produto;

- Venda Pessoal: apresentação oral numa conversação com um ou mais

   compradores potenciais com o propósito de vender.

E, com o advento e a dinâmica da tecnologia, ocorre uma redefinição e adaptação

desse composto, que passa a incluir:

"Marketing Direto: Uso de correio, telefone, fac-símile, e-mail e outras

ferramentas de contato impessoal para comunicar ou solicitar resposta direta de

consumidores ativos e potenciais."

            (Bennett, 1995: 83)

Dessa maneira, os homens de marketing devem entender o mecanismo funcional da

comunicação em marketing. As teorias  propostas na década de 40 apresentavam, de maneira

implícita, simples porém lógica, os elementos do processo. Esse modelo formulava questões:



"...um modelo de comunicação responde: quem, diz o que, em que canal, para

quem, com que efeito."

                     (Lasswell, 1948: 37-51)

Após alguns anos, foi desenvolvido um novo modelo que contemplava uma nova

formulação comunicacional com 9 elementos considerados fatores-chave da comunicação

eficaz:

"O emissor, o receptor, a mensagem, os veículos, a codificação, a decodificação, a

resposta e o feedback. O último elemento representa o ruído."

                           (Schramm, 1971: 4)

Estes 9 elementos foram assim identificados:

- Emissor: aquele que emite a mensagem ao outro;

- Receptor: aquele que recebe a mensagem do emissor;

- Mensagem: conjunto de símbolos transmitidos pelo emissor;

-       Veículos: os canais de comunicação (mídias) pelos quais a mensagem passa do

                 emissor para o receptor;

- Codificação: o processo de colocar o pensamento em forma simbólica;

-       Decodificação: interpretação e atribuição de significado, pelo receptor, dos

      símbolos transmitidos pelo emissor;

- Resposta: reações do receptor após exposição à mensagem;

- Feedback: a parte da resposta do receptor que retorna ao emissor e,

- Ruído: distorção não planejada, durante o processo comunicacional, que resulta na

      recepção de uma mensagem diferente daquela transmitida pelo emissor. Existe a

      possibilidade de ocorrer uma distorção planejada quando, por exemplo, um

      concorrente interfere, propositalmente, nos meios comunicacionais objetivando

      produzir erros interpretativos com propósitos ilegais ou aéticos ou quando houver

      o interesse do próprio comunicador.



Assim sendo, permitimo-nos afirmar que a comunicação eficaz deve ser conduzida de

tal maneira que os emissores devem conhecer, previamente, quais audiências ou destinos

desejam atingir e quais as respostas desejadas. Precisam portanto, desenvolver técnicas que

permitam a codificação das mensagens considerando-se a forma como são, habitualmente,

decodificadas. O emissor deve identificar e selecionar veículos, também eficazes, os quais

permitam que as mensagens transmitidas atinjam seus destinos. Cabe aos emissores, o

desenvolvimento e a disponibilização de canais de feedback que os habilitem ao

conhecimento da resposta do receptor à mensagem por ele recebida. Logo, é  importante

ressaltar que a eficácia da mensagem depende, substancialmente, das habilitações do emissor

em produzir códigos potencialmente familiares e perceptíveis ao receptor. Schramm vê a

mensagem essencialmente como sinais familiares ao receptor:

" Quanto maior o campo da experiência do emissor coincidir com o do receptor,

tanto maior é a probabilidade de a mensagem ser eficaz. A fonte pode codificar e a

audiência pode decodificar, apenas em termos da experiência de cada um."

     (Schramm, 1971: 4)

Devemos considerar que os indivíduos - receptores -  estão expostos a considerável

ruído ambiental. Assim sendo, a audiência pode não receber uma mensagem à ela dirigida,

por qualquer uma das seguintes razões:

- Atenção seletiva: não percebem todos os estímulos;

- Distorção seletiva: distorção, intencional,  da mensagem para ouvir somente o que se deseja;

- Retenção seletiva: apreensão, pela memória, de uma pequena parcela das mensagens que

  são por eles recebidas.

O comportamento humano reagirá a estes inputs. Entretanto, para que o agente

influenciador interfira no comportamento de uma pessoa, deverá acontecer:



"- A mensagem deve atingir os sentidos das pessoas;

 - Tendo atingido o sentido, a mensagem deve fazer parte da estrutura cognitiva da

    pessoa;

   - Para induzir uma ação através da persuasão em massa, essa ação deve ser vista

    pela pessoa como um caminho para chegar a um objetivo que ela visa;

 - Para induzir uma ação, um sistema cognitivo e emocional apropriado deve obter

    o controle do comportamento de uma pessoa num dado momento."

         (Cartwright, 1949: 253-267)

E numa visão teórica complementar:

"- Quanto maior o monopólio da fonte de comunicação sobre o receptor, tanto

    maior será a mudança ou o efeito sobre o receptor em favor da fonte;

   - Os efeitos de comunicação são maiores onde a mensagem coincide com as

    opiniões, crenças e disposição do receptor;

 - A comunicação pode produzir mudanças mais eficazes em assuntos não

    familiares, pouco sensíveis e periféricos, que não residem no centro do sistema

    de valores do receptor..."

              (Fiske et Hartley, 1980: 79)

Para ser efetiva, a mensagem deve atender a três requisitos relacionados com o

conceito A.I.D.A  (Atenção – Interesse – Desejo – Ação), proposto por E.K. Strong (apud

Boone, 1998) há cerca de 60 anos para explicar os passos que levam uma decisão de compra:

“Primeiro, a atenção do consumidor potencial deve ser conquistada. Dessa forma

a mensagem promocional procura despertar o interesse para o produto ou serviço. O

estagio seguinte é estimular desejos, convencendo o comprador potencial da capacidade

do produto de satisfazer os seus desejos. Finalmente, as técnicas de apresentação de

vendas, propaganda ou promoção de vendas tentam produzir uma ação em forma de uma

compra ou de uma atitude mais favorável que possa levar a uma compra futura.”

(Boone, 1998: 392)



2.3. PERSPECTIVA DO MARKETING NA COMUNICAÇÃO GLOBAL

Para o marketing, a comunicação global representa o exercício da identificação do

ponto onde uma propaganda pode ser padronizada ou deve ser adaptada. Evidentemente os

conceitos de Nicholas Negroponte (1997) sobre a transformação do indivíduo em ser binário,

estende-se às organizações. A identificação e a localização dos indivíduos e organizações,

através dos recursos eletrônicos, operam como facilitadores comunicacionais.

“Quando você tiver meu endereço, meu estado civil, minha idade, minha renda, a

marca do meu carro, a lista das comprar que faço, o que costumo beber e quanto pago de

imposto, você terá a mim: uma unidade demográfica composta de uma só pessoa. (...) A

demografia tradicional não alcança o indivíduo digital.”

(Negroponte, 1997: 158)

A transposição das barreiras geográficas, políticas, econômicas, culturais etc., permite

um balizamento da comunicação considerando-se:

"...os meios de comunicação de rádio e televisão continuam a crescer globalmente,

é importante lembrar que a propaganda raramente, ou até jamais, opera como ferramenta

única dos esforços de promoção de empresa."

     (Semenik et Bamossy, 1996: 479)

O evento tecnológico, globalmente reconhecido pela sigla Internet,  rompe os

paradigmas residuais dos limites comunicacionais. A barreira cultural é transposta pela

homogeneização de uma linguagem que despreza todas as outras barreiras. A linguagem

digital binária permite a conectividade com recursos de hardware integralmente

heterogêneos.



“Processador de gabardine, memória de musselina e seda solar podem vir a ser o

tecido literal da roupa digital de amanhã. Em vez de carregar seu laptop, vista-o. Embora

isso possa parecer despropositado, já estamos começando a carregar cada vez mais

equipamentos de processamento e de comunicação sobre o corpo. O relógio de pulso é o

exemplo mais óbvio. (..) Uma tv-computador-telefone de pulso não é mais privilégio

exclusivo de Dick Tracy, Batman ou do capitão Kirk. Dentro de cinco anos, uma das

maiores áreas de crescimento nos produtos para consumo será provavelmente aquela

composta por esses aparelhos de vestir. A Times já oferece comunicação sem fio entre seu

PC e o relógio de pulso que ela fabrica. Acredita-se que esse relógio venha a ser tão

popular que o seu software inteligente de transmissão (ótica) será incorporado a vários

sistemas da Microsoft.

(Negroponte, 1997: 199-200)

A dificuldade em conciliar atividades internacionais de propaganda e promoção de

vendas com a estrutura do mercado local e o caráter cultural exclusivo de cada mercado

constituía um desafio aos profissionais do mercado global. A Internet, mais uma vez, se

apresenta como uma opção comunicacional.

McLuhan (1996) já nos proporcionara essa visão, afirmando:

"As tecnologias são meios de traduzir uma espécie de conhecimento para outra,

como observou Lyman Bryson, ao declarar que “tecnologia é explicitação”. A tradução é,

pois, um desvendamento das formas de conhecimento. O que chamamos de

“mecanização” é uma tradução da natureza, e de suas próprias naturezas, para formas

ampliadas e especializadas. Assim, a piada de Finnegans Wake, “O que o passarinho fez

ontem, o homem poderá fazer no ano próximo”, é uma observação estritamente literal

sobre a marcha da tecnologia. O poder da tecnologia, naquilo que se refere à sua

dependência do processo alternativo de agarrar e soltar, a fim de ampliar o objetivo da

ação, tem sido comparado com o poder dos macacos arbóreos em relação ao símios que

permanecem no solo. (...) Todos os meios são metáforas ativas em seu poder de traduzir a



experiência em novas formas. A palavra foi a primeira tecnologia pela qual o homem pôde

desvincular-se de seu ambiente para retomá-lo de novo modo."

(McLuhan, 1996: 76)



3.  Os 4 Ps de E.J. McCarthy e a nova Mídia Internet.

3.1. Resgate do Tema Geral e Específico da Pesquisa.

A temática deste projeto refere-se ao processo de comunicação globalizada no

marketing e, de modo mais específico, às teorias promocionais - comunicação - do marketing

utilizados na Internet.

A utilização da Internet como recurso estratégico, focalizando potenciais clientes das

organizações, produz um impacto no sucesso geral da estratégia de marketing. As vendas, em

geral, aumentam por várias razões ao focalizar diferentes audiências:

- Geração de novas contas junto aos clientes potenciais;

- Incremento nas oportunidades de negócios junto aos clientes ativos;

- Mídia disseminadora de mensagens, preferencialmente, positivas;

- Melhor conhecimento das condições de oferta por todos os clientes;

- Melhor capacitação da força de vendas;

- Estímulo concorrencial na busca dos diferenciais competitivos.

Rompendo-se o paradigma de que o marketing, via Internet, está concentrando seus

esforços, exclusivamente, para o aumento de vendas, a Internet tem como objetivo a

maximização dos lucros:

“A mais comum miopia de Internet  é considerar só o objetivo de vendas. “Mas o

que há de errado com isso?”, um profissional de vendas ou marketing poderia argumentar.

A verdade é que há dois itens mais importantes do que vendas: gerar lucro e estabelecer

relacionamentos de longo prazo. Focalizar lucros em vez de vendas é a primeira medida

para curar a miopia de Internet.”

(Vassos, 1997: 186)



e,

“O preço que cada parceiro de canal cobra de seus clientes é agregado à medida

que o produto se move ao longo da cadeia de valor. No final, todos os custos estão

refletidos no preço pago pelos consumidores finais. (...) Por exemplo, os bancos estão

analisando os custos e lucros de tornar disponíveis os serviços financeiros através dos

caixas nas agências. Nos dias de hoje, os caixas automáticos, o banco por telefone o

outros canais baseados em tecnologia, tais como o banco pela Internet, são formas mais

rápidas e baratas de permitir aos consumidores o acesso a produtos bancários. Em

resultado, esta indústria está no caminho de eliminar as agências como um sistema de

distribuição.”

(Nickels, 1999: 273)

Assim, segundo Vassos (1997), um plano completo de marketing, via Internet, deveria

enfocar três objetivos:

- Redução dos custos;

- Ampliar a comunicação com todo  mercado-alvo para consolidar os

      objetivos anteriores;

- Aumento nas vendas.

O plano completo de marketing, explorando os novos recursos comunicacionais, é

melhor entendido adicionando-os às outras variáveis propostas por Hooley (1996) e Nickels

(1999).

Conforme o próprio E. Jerome McCarthy (1997):

“Mas essa mídia de propaganda está evoluindo, passando a incluir não apenas o

correio, mas também telefone, impressora, computador, televisão ou mesmo vídeo



interativo. A resposta do consumidor pode ser uma compra (ou donativo), uma pergunta

ou pedido de mais informações.”

E as afirmações de outros especialistas da comunicação no marketing: Phillip Kotler

(2000), Richard J. Semenik (1996), Don Tapscott (1999), Tom Vassos (1997), entre outros,

que asseguram tais procedimentos comunicacionais, serem capazes de reverter situações:

“Realmente, a comunicação eletrônica e as mídias de propaganda estão mostrando

rápido crescimento. A criação das  “supervias de informação” promete revolucionar o

comércio. Comércio eletrônico é o termo geral adotado para o processo de compra e

venda apoiado por meios eletrônicos.”

(Kotler, 1998: 625)

alavancando, através dos relacionamentos, oportunidades mercadológicas:

“Essa tendência está levando os fornecedores a deixar de lado a idéia de

orientação para o produto para recorrer à orientação para relacionamentos. Os clientes

estão menos interessados em tecnologia e mais interessados em soluções. As forças de

marketing dos fornecedores precisam desviar seu foco do produto para a solução do

negócio como um todo; do negócio fechado para o cliente; da venda para o gerente de

tecnologia de informação para a venda voltada ao executivo; da ênfase nas características

do produto para o impacto comercial; da reação às solicitações do cliente para a

construção de relacionamentos de longo prazo nos quais o fornecedor pode oferecer

experiência e conselhos sobre as grandes mudanças que estão a caminho.”

(Tapscott, 1997: 260-261)



3.1.1. Objeto

 Um cuidadoso levantamento bibliográfico da teoria da promoção no marketing,

considerado a partir do P - Promocional de E. Jerome McCarthy, utilizando a Internet como

instrumento de comunicação estimulador de consumo, infere que, enquanto atributo da

competitividade, a Internet insere-se no ambiente mercadológico.

Conforme Kotler (1994), um ambiente mercadológico consiste em agentes e forças

externas que afetam a habilidade da empresa em desenvolver e manter transações e

relacionamentos bem-sucedidos com os consumidores-alvo. Os principais agentes micro-

ambientais - fornecedores, intermediários, concorrentes e clientes - e os agentes externos -

econômico, político-legal, sócio-cultural, demográfico, tecnológico e físico - compõem o

âmago do sistema de marketing de uma empresa.

As ferramentas comunicacionais, integradoras do composto comunicacional, tratam de

comunicar ao mercado-alvo o produto certo. Elas incluem a venda pessoal - comunicação

direta entre vendedores e consumidores potenciais -, venda em massa - comunicação com

grande número de consumidores -, promoção de vendas - atividades promocionais,

propaganda, e publicidade, que estimulam interesse, experimentação ou compra por

consumidores finais ou outros do canal, uma vez que isso pode envolver o uso de cupons,

materiais de ponto-de-venda, amostras, cartazes, catálogos, brindes etc. (vide págs 27-28)

Como elemento comunicacional, a Internet produz o conjunto integrado dos atributos

estimuladores de consumo.

“Os mercados eletrônicos são estimulados por recursos de informação que

permitem (1) descrever os produtos e serviços oferecidos pelos vendedores e (2) facilitar a

tarefa dos compradores na identificação do que necessitam ou desejam e em fazer pedidos

utilizando cartão de crédito. Depois o produto é entregue fisicamente (na casa ou



escritório do comprador) ou eletronicamente (no caso de softwares que podem ser

carregados diretamente no computador do cliente). A explosão de compra eletrônica está

ocorrendo a nossa volta.

(Kotler, 1998: 625)

Isso também ocorre na Internet. Há, conseqüentemente, na amplitude do mercado

eletrônico, o risco de desorientar uma pessoa – receptor, potencial cliente ou consumidor –

que pode não compreender completamente suas motivações. Em um plano mais amplo, ela

acaba adquirindo um bem para impressionar outras pessoas - porque esse bem a diferencia

dentro do seu grupo social - por suas capacidades declaradas, tamanho, forma, peso, cor,

marca e embalagem, que produzem emoções. Na visão do fabricante, ele deve tomar cuidado

com o impacto dos elementos visuais, sonoros e táteis que provocam as emoções do

consumidor e podem estimular ou inibir a vontade de comprar.

Também deve-se considerar a teoria de motivação de Abraham Maslow em

Motivation and Personality (apud Kotler, 1998: 174) onde os indivíduos respondem às suas

necessidades de maneira organizada e dentro de uma hierarquia a partir da mais urgente –

base da pirâmide - até a menos urgente:

Auto-realização.

(desenvolvimento

pessoal e conquista)

Necessidades de estima

(auto-estima, status e

reconhecimento)

Necessidades sociais

(sentimento de posse, amor)

Necessidades de segurança

(defesa e proteção)

Necessidades fisiológicas(comida, água, abrigo)



Há, ainda, a teoria de motivação de Herzberg (apud Drenth, 1984: 141-142), que

distingue dois fatores estimuladores de consumo: os insatisfatórios ( que causam insatisfação)

e os satisfatórios (que causam satisfação). A ausência de fatores de insatisfação não é

suficiente, ao contrário, os fatores de satisfação devem estar ativamente presentes para

motivar uma compra. Como exemplo, um computador ou um veículo que venha sem garantia

do fabricante seria um fator de insatisfação. Todavia, a presença da garantia não seria um

fator de satisfação da compra uma vez que, não se trata de uma fonte de satisfação

inseparável a estes produtos. A facilidade de manuseio e  uso do produto seria um fator de

satisfação e aumentaria a disposição de comprá-lo.

Assim sendo, os vendedores devem estar atentos para evitar os fatores que causam

insatisfação, como um manual de treinamento inadequado ou uma política imperfeita dos

serviços pré e pós-venda. Embora este fator, por si só, não venda o produto, pode prejudicar o

fechamento do pedido. O fabricante deve identificar os fatores de satisfação ou motivadores

de consumo pois, estes fatores, farão a principal diferença em relação à marca que o

consumidor adquire.

Esta teoria ajuda o especialista de marketing a compreender como diversos produtos

se encaixam dentro dos planos, dos objetivos e na vida de um consumidor potencial.

As novas mídias tecnológicas, especialmente a Internet, como potencial ferramenta de

marketing de relacionamentos, produz  interatividade entre vendedores e compradores.

“Um crescente número de empresas está utilizando a Internet para realizar

pesquisas. Os respondentes enviam suas respostas para um endereço de e-mail,

fornecendo assim um feedback rápido. A Internet também permite que as empresas

estabeleçam um diálogo com os respondentes e explorem mais a fundo suas visões e

sugestões.”

(Nickels, 1999: 95)



Surge, então, as novas terminologias e aplicações na Internet, enquanto mídia

eletrônica interativa: e-commerce, e-business, e-music, e-banking, e-postage, e-pix e outras

como wap, m-commerce etc.

Todas elas, buscam o estreitamento de relações entre emissores (vendedores),

receptores (compradores) na divulgação de seus produtos – tangíveis e intangíveis – com

objetivos de compor o mix de oportunidades mercadológicas que respondam aos anseios das

organizações.               



3.1.2. Hipótese

Estudar a possibilidade de aplicabilidade, na Internet enquanto mídia comunicacional,

das variáveis controláveis de marketing, popularizadas como os 4 Ps - Produto, Preço,

Promoção e Ponto-de-venda - cuja criação é atribuída a E. Jerome McCarthy.

“Os quatro Ps formam o composto de marketing. O produto como bem tangível e

intangível: bem físico, serviço, características, qualidade, acessórios, instalação, garantia,

embalagem, marca; o ponto-de-venda: objetivos, canais, exposição, intermediários,

transporte, armazenagem; o preço: objetivos, flexibilidade, ciclo de vida, termos

geográficos, descontos, condições especiais; e promoção: objetivos, composto

promocional, vendedores, propaganda, tipo de mídia, promoção de vendas e publicidade.”

(McCarthy, 1997: 45)

De modo mais específico, o objetivo circunscreve-se apenas aos limites conceituais do

P - Promocional e, dentro deste, ao aspecto da comunicação.

Considerando-se a Internet como ferramenta comunicacional, a pretensão do

investigador é a aplicação dos conceitos de comunicação como agente motivacional de

consumo.

Assim sendo,  a temática do projeto está focada no campo das pesquisas da

comunicação, atinentes ao marketing, particularmente nos aspectos teóricos, pois estudar

Jerome McCarthy, cuja obra é um marco inicial nas investigações dos compostos

mercadológicos, significa verificar, na gênese do conceito, o entendimento do meio

comunicacional eletrônico. Em outras palavras, a rede comunicacional que originou o

significado do composto promocional.



O investimento intelectual se concentra nas leituras - pesquisas bibliográficas -

pertinentes à comunicação no marketing, verificando que, de modo geral, os autores, direta

ou indiretamente, têm como parâmetro a conceituação de McCarthy.

Para firmar os conceitos, podemos recorrer às seguintes citações:

“Primeiro, comunicações de marketing significam todos os processos  usados

pelas empresas para informar e persuadir os consumidores. Na prática, as comunicações

de marketing realizam-se por meio da área de comunicação do marketing mix. Segundo, a

área do comunicação do marketing inclui toda a comunicação pessoal e de mídia, usada

pelas empresas para criar na mente do consumidor uma predisposição favorável em

relação aos seus produtos. Depois, o mix de comunicação refere-se ao conjunto de

ferramentas de comunicação usadas pela empresa para se comunicar diretamente com o

mercado-alvo (ou público-alvo, na linguagem das comunicações).

(Semenik, 1996: 402)

“Uma empresa moderna  administra um complexo sistema de comunicação de

marketing. A empresa comunica-se com seus revendedores, consumidores e diversos

públicos. Os revendedores comunicam-se com seus consumidores e diversos públicos. Os

consumidores estabelecem a propaganda boca-a-boca com outros consumidores e diversos

públicos.

(Kotler, 1994: 650)

Os segmentos sociais, vinculados à produção e comercialização de bens tangíveis e

intangíveis, poderão ser beneficiados pois este estudo responde aos objetivos organizacionais:

"Muitas empresas lançam suas estratégias de marketing via Internet focalizando

potenciais clientes. Na verdade, focalizar diferentes audiências (clientes potenciais e não

potenciais) tem um maior e mais profundo impacto no sucesso geral da estratégia de

marketing na Internet adotada."

(Vassos, 1997: 3)



"Os objetivos corporativos amplos concentram-se nos tipos de negócio em que

atuará a empresa, crescimento de receita, rentabilidade, retorno sobre o investimento e

imagem corporativa."

(Semenik, 1996: 664-666)

"O Conceito de marketing estabelece que, nos mercados cada vez mais dinâmicos

e competitivos, as empresas ou organizações que têm maior probabilidade de ter sucesso

são aquelas que se preocupam com as expectativas, desejos e necessidades do cliente, e se

equipam melhor que seus concorrentes para satisfazê-las."

(Hooley, 1996: 8)

 Considerando-se a comunicação via Internet como um conjunto de imagens, textos,

sons etc., pode-se delimitar a seguinte questão: a eficiência desta comunicação, com

propósitos mercadológicos, estaria vinculada às disponibilidades dos recursos tecnológicos -

hardware, software, meios físicos telefônicos etc. -, ou tão somente à capacidade dos

receptores em realizar seus desejos e necessidades?

A investigação identificou que o acesso universal a todas as pessoas,

independentemente de sua renda, deficiência ou localização é uma meta desejável. As

dificuldades e riscos estão referenciados em:

"As diferenças no acesso à super-rodovia  da informação criará uma sociedade de

dois andares, aumentando as lacunas, por exemplo, entre os que têm e os que não têm, os

que sabem e os que não sabem, homens e mulheres, norte e sul, brancos e minorias,

profissionais qualificados e trabalhadores horistas sem qualificação. (...) Segundo uma

pesquisa realizada em 1995 pela National Telecommunications and Information

Administration, (NTIA) Washington, D.C., sobre computadores e telefones, as cidades do

interior do nordeste do país tem a menor porcentagem de assinantes de telefone e os



pobres das áreas rurais são os que têm menor probabilidade de ter um computador. (...) Os

negros da área rural apresentam o índice mais baixo de propriedade de computadores."

(Tapscott, 1997: 309-310)

"No mundo complexo atual, as pessoas que não tiverem acesso à informação

poderão deixar de participar integralmente da vida  comercial e cívica da nossa sociedade.

Nós só teremos a era da informação quando todos puderem participar. E isso não poderá

ocorrer se não conseguirmos reduzir substancialmente o custo e a complexidade da

computação, para que possamos ampliar o acesso a mais pessoas."

(Tapscott, 2000: 214)

Provavelmente, a popularização dos diversos recursos indispensáveis - hardware,

software etc. -, que por si só aconteceria de maneira natural nas escalas produtivas, amplia o

elenco dos indivíduos receptores, ao mesmo tempo em que aumenta as oportunidades para

estimular seus desejos e as alternativas para realização.

"Realmente, a comunicação eletrônica e as mídias de propaganda estão mostrando

rápido crescimento. A criação das "supervias de informação" promete revolucionar o

comércio. Comercio eletrônico é o termo geral adotado para o processo de compra e

venda apoiado por meios eletrônicos. Os mercados eletrônicos são estimulados por

recursos de informação que permitem (1) descrever os produtos e serviços oferecidos

pelos vendedores e (2) facilitar a tarefa dos compradores na identificação do que

necessitam  ou desejam ou em fazer pedidos utilizando cartão de crédito. Depois o

produto é entregue fisicamente (na casa ou no escritório do comprador) ou

eletronicamente (como no caso dos softwares que podem ser carregados diretamente no

computador do cliente). A explosão da compra eletrônica está ocorrendo a nossa volta."

(Kotler, 1998: 625)

Podemos observar que as empresas provedoras dos tais recursos indispensáveis vêm

praticando relações comerciais em modo trade-in, aumentando a oferta dos tais recursos a



preços atrativos. Também, muitos provedores de acesso e outras instituições comerciais e

bancárias, estão oferecendo equipamentos - hardware - gratuitamente ou em troca do uso

dedicado por parte do cliente-consumidor.

Desse modo, para o marketing, o estudo da comunicação na Internet é significativo,

pois deve direcionar as ações comunicacionais no sentido de "criar expectativas de demanda".

Segundo o conceituado instituto de pesquisas sobre o comércio na Internet, Forrester

Group da Inglaterra - http://www.forrester.com/ER/Press/ForrFind/0,1768,0,FF.html -, o

comércio mundial através da rede - B2B e B2C - atingirá em 2004 a cifra de US$ 6.8 trilhões.

A América do Norte representa a maior parte das transações eletrônicas porém sua primazia

está comprometida pelo hiper-crescimento esperado, nos próximos dois anos, nos países

Asiático-Pacífico e na Europa Ocidental:

e-Commerce:  Crescimento Global (bilhões de dólares americanos).

América do Norte $509.3 $908.6 $1,495.2 $2,339.0 $3,456.4

Ásia-Pacífico $53.7 $117.2 $286.6 $724.2 $1,649.8

Europa Ocidental $87.4 $194.8 $422.1 $853.3 $1,533.2

América Latina $3.6 $6.8 $13.7 $31.8 $81.8

Resto do mundo $3.2 $6.2 $13.5 $31.5 $68.6

Total $657.0 $1,233.6 $2,231.2 $3,979.7 $6,789.8

    Fonte: Forrester Group - 03/11/00



3.2. Aplicabilidade e Comprovação da Hipótese

3.2.1. A história da Internet, aspectos culturais e práticas comerciais

É desnecessário recapitularmos a importância que a Internet conquistou, em termos

comunicacionais, nos últimos tempos. Há pouco, a essência da Internet era uma rede de

computadores, que foi iniciada em 1969 sob a sigla ARPnet. e dedicada, exclusivamente, aos

propósitos do governo norte-americano. Depois disto, a Internet foi vista como um modo

moderno de comunicação entre universidades e outras instituições sem propósito comercial.

Estas condutas e políticas de uso, claramente, orientavam a Internet para fora de toda

atividade comercial.

Em 1992, começaram a transitar pela rede assuntos de conteúdo comercial. No início,

os usuários ficaram enfurecidos com essa infiltração comercial em seus domínios virtuais.

Então, quando as organizações comerciais, precipitadamente, iniciaram as práticas comerciais

desconsiderando a cultura vigente das práticas não comerciais, iniciou-se o período da

resistência anti-comercial em toda a rede. Neste período, muitas empresas, que estavam

conectadas à rede, receberam um incontável número de propagandas de má qualidade,

enganosas e com propósito de confundir emissores e receptores.

Independentemente dessa resistência, a comercialização cresceu rapidamente e a

comunidade dos negócios aprenderá, com eficiência, como utilizar essa nova ferramenta

mercadológica. O afluxo de marqueteiros foi tão opressivo que modificou a cultura e o

ambiente da rede. As práticas comerciais se tornaram aceitáveis e as companhias aprenderam

um caminho para o mercado.



A tecnologia foi necessária tanto para tornar possível a intermediação na

comunicação, como para transformar a rede num local interessante e envolvente. Esses

argumentos servem para todas as companhias, instituições e indivíduos de um modo geral.

Aquela resistência inicial teve vida curta e a comercialização na Internet veio para

ficar.

O recurso conhecido como e-mail foi o modelo básico e padrão para as aplicações de

negócios na Internet. Nas palavras de Patrícia B. Seybold (2000): "Até agora, o e-mail parece

ser a plataforma mais em voga e a maneira mais fácil de alcançar os clientes."

Aqui vão alguns exemplos concretos:

"- Os clientes da Dell on-line compram US$ 6 milhões em produtos todos os dias.

Esses produtos proporcionam uma margem de lucro 30% mais alta do que os produtos

adquiridos por clientes que não recorrem ao auto-atendimento.

- Nos últimos três anos, a Cisco Systems economizou mais de US$ 550 milhões

por ano em serviço ao cliente e agora 62% de seus US$ 5 bilhões por ano em negócios são

efetuados pela Internet.

- A National Semiconductor  oferece informações atuais extremamente

específicas para um terço de meu mercado global em potencial sem gastar um centavo em

mala direta ou propaganda, já que 500.000 engenheiros de projeto retornam a seu site na

Web todos os meses.

- Toda a semana, a American Airlines atinge 1,7 milhão de potenciais clientes via

correio eletrônico, novamente sem gastar nada em propaganda ou telemarketing.



- A Tripod criou uma vibrante comunidade on-line de mais de 1 milhão de

membros, tão valiosa para os anunciantes que a empresa foi adquirida no início de 1998

por US$ 58 milhões - US$ 1 milhão por funcionário."

(Seybold, 2000: 5-6)

Foi e continua sendo usado como método para contatar e responder às mensagens dos

potenciais clientes, clientes ativos ou internautas de relacionamento. Atualmente, para o uso

comercial, o e-mail e a Web (rede) são os dois protocolos mais importantes. As companhias

estão se utilizando do e-mail para comunicações entre clientes, consumidores, fornecedores e

entre seus próprios funcionários como substituto ao telefone para enviar notícias e outras

informações relevantes nas relações de consumo, ou a todos que subscreveram as listas de

endereços, também reconhecidas como mailing lists:

Como podemos observar, em recente pesquisa - outubro/2000 - Fipe/USP e

Fiesp/Ciesp (http://www.fipe.com/mediar e http://www.fiesp.org.br/database/):
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O incremento no volume de mensagens inúteis, desde a implantação dos serviços de

mensagens gratuitas do tipo www.hotmail.com, www.globo.com.br,  entre outros, que se

tornaram triviais, proporcionando um aumento de popularidade, enquanto ferramenta de

comunicação, como mídia de propaganda, junto aos marqueteiros.

Em 1979, sugiram os newsgroups – jornais periódicos ou BBSs´ - Bulletin Board

Systems -  que visavam a segmentação de receptores usuários. Assim, os marqueteiros

começaram a evitar o encaminhamento inadequado de propagandas, bem como as

companhias começaram a definir seus alvos mercadológicos.

Os serviços on-line são sucessores dos BBSs´. A importância dos serviços on-line está

evidenciada no estreitamento tecnológico com a Web, uma vez que os recursos de

programação e paginação utilizam a mesma linguagem. As funções requeridas na

interconexão de documentos hipertextuais na rede foram desenvolvidas em 1989 na CERN –

Suíça. Essas aplicações se tornaram populares com o evento da paginação, reconhecido como

Mosaic Web, em 1992. Desde então, a Web e os protocolos de mensagens – e-mails – são os

que mais interessam ao marketing.

A Internet, enquanto mídia, se transformou num novo padrão de comunicação de

massa capaz de contatar receptores – aqui entendidos como audiência – globais ao custo de

centavos. Desse modo, surgiu o conceito da comunidade global on-line.

"Os bancos de dados são atualizados, durante o acesso, para o ajuste contínuo na

forma da propaganda. O software identifica a audiência e apropria suas características a

grupos específicos com interesses similares. Assim, o software seleciona e disponibiliza

uma forma de propaganda adequada. Esse processo de "modelagem por afinidade"

também identifica, automaticamente, novas audiências tão logo elas acessem certa página

eletrônica."

(Siebel, 1999: 185)



Na visão do marketing, a Internet é útil aos pesquisadores, particularmente àqueles

interessados em estudos demográficos, visando uma adequada segmentação dos mercados.

A pesquisa conduzida pela GVU – Graphics, Visualization & Usability Center –

College of Computing do Georgia Institute of Technology – www.cc.gatech.edu/gvu/ indica a

existência dos denominados  “netizens” (cidadãos on-line), que podem ser segmentados de

maneiras diferentes. Duas das mais importantes freqüências de segmentação são: por

interesses temáticos e idiomas.

O meio ambiente político e o legal estão estreitamente relacionados. Na Internet, uma

política de ação global constitui o meio-ambiente, onde todo e qualquer ponto-de-vista

poderá ser expressado livremente. Nas afirmações: “Mas ninguém é dono da Net. Ela

pertence a todo participante” de Tapscott (1997) e “A Internet não é propriedade de ninguém

e nem possui uma administração central, é uma teia de mais de 2,2 milhões de computadores

ligados por telefone em mais de 32.400 redes de computadores conectadas. Acessível em 135

países e territórios, a adesão à rede está crescendo a uma taxa mensal de 10 a 15%.” Nas

palavras de Kotler et Armstrong (2000), podemos concluir que a liberalização e a

inaplicabilidade da censura, na mídia Internet, poderá produzir malefícios aos indivíduos, às

sociedades e às organizações:

“Como vamos lidar com a imoralidade e pornografia que correm nos esgotos da

super-rodovia da informação? O que os pais farão para proteger seus filhos das

experiências exageradas ainda que reais, perniciosas, violentas, racistas, com forte apelo

sexual e (na falta de uma palavra melhor) lamentáveis que existem na Net? Em vez de

Pulp Fiction, como protege-los da violência ofensiva dos “bits”, ou, pior ainda, dos

pedófilos que rondam a Net à procura de vítimas? A censura e a purificação do

ciberespaço previstas pela Communications Decency Act de 1995 não é nem viável nem

desejável. Não vai funcionar porque, conforme afirma o pioneiro da Internet, John

Gilmore, “a Net interpreta censura como um dano e se desvia dela”. Além disso, a lei não



faz diferença entre obscenidade e mau comportamento de adultos maiores e responsáveis.

Ela faz do governo federal um censor da comunicação entre adultos. Como tal, é um

ataque sem precedentes sobre o livre discurso.”

(Tapscott, 1997: 39)

“Uma segunda questão ética é o acesso a anúncios de cigarros e bebidas na

Internet. Os anúncios de cigarro são ilegais no rádio e televisão americanos desde 1970, e

as empresas de bebidas alcoólicas (com exceção da cerveja) mantiveram distância da

televisão e do rádio. No entanto, os anúncios na Internet são uma área cinzenta dos pontos

de vista legal e ético. A Federal Communications Commission, órgão americano, que

regula a propaganda em rádio e televisão, não possui controle sobre anúncios na Internet.”

(Nickels, 1999: 348)

A globalização é o eixo central deste meio ambiente na Internet. Qualquer material

divulgado na Internet se torna, imediatamente, parte do conjunto de informação global.

Assim sendo, qualquer companhia local que possua uma página ou conjunto de páginas (site)

na Internet se torna uma companhia multinacional.

“O escritório não é mais um lugar, é um sistema global. A tecnologia está

eliminando o “lugar” de trabalho. O lar pode ser o local onde está o coração, mas o

escritório é cada vez mais qualquer lugar em que o cérebro possa estar conectado. (...)

Tudo isso está contribuindo para uma reformulação da estrutura organizacional e das

industrias inteiras em nível internacional.  Companhias e acadêmicos estão trabalhando

para construir “empresas transnacionais”, “redes de respostas”, “firmas sem fronteiras”,

“organizações globais” e “empresas internacionais”.”

(Tapscott, 1997: 72-73)

“Na Internet o ponto físico desaparece. A virtualidade da Rede elimina totalmente

a relação espacial entre mercados e fornecedores. Afinal, estamos atuando no ciberespaço,

por onde produtos virtuais transitam alegremente, viajando pelos fios e cabos telefônicos

ou das super-redes corporativas. O endereço físico vira URL ou a sigla da caixa postal do



patrocinador. Escritórios regionais, quando existentes, acabam virando também endereços

eletrônicos.”

(Venetianer, 1999: 51)

Ainda para o marketing, a natureza global da Internet produz novos problemas:

internacionalização dos preços, direito autoral, propriedades de marcas globais,

diferenciações territoriais, leis de comércio e a própria cultura global.

Deste modo, as possibilidades de se alcançar diferentes mercados fazem da Web um

veículo muito atraente para a propaganda internacional, no sentido estrito do advertising já

mencionado no Capítulo 1 – 1.6. Composto Promoção, página 28 desta dissertação.

Os limites da globalização incluem, neste caso,  os constrangimentos impostos pelas

leis governamentais locais, idioma e cultura. Como exemplo, podemos citar a censura

imposta pelos governantes da Arábia Saudita, do Irã e da China ao material disponibilizado

na rede e que, de alguma maneira, contrarie suas legislações: bebidas alcoólicas, cigarros,

lâminas de barbear etc. Também é importante salientar que, por outro lado, a Internet não

possui um organismo central de controle, que possa controlar o conteúdo disponibilizado na

rede.

A Internet tem sido descrita como uma “anarquia que funciona”, pois é impossível de

ser controlada. Os documentos disponibilizados fisicamente em servidores localizados em

outros países são acessados por audiências globais, como nenhuma outra mídia de massa

pode permitir.

“A cultura total da Internet tem sido ampliada de modo colaborativo e não

hierarquizada.”

(Pant, 1996: 481)



  Sobre o idioma, o inglês domina a rede. A rede reitera a tendência de que o idioma

inglês é a língua franca nas relações comerciais. Para os outros idiomas, a escolha ainda

persiste naquele que represente, na maioria, os critérios usados pelo marketing internacional.

Na globalização da cultura, a Internet tem papel de destaque. Ela aumenta de modo

rápido e com baixo custo de comunicação as possibilidades de contato entre pessoas

geograficamente distantes. Ocorrendo o estreitamento das distâncias, em termos geográficos,

a Internet se transforma numa ponte de contexto cultural. Basta observarmos as

possibilidades de comunicação proporcionadas pelos protocolos IRC – Internet Relay Chat

ou ICQ – I Seek You – onde internautas “conversam” num idioma próprio de suas culturas ou

naquele globalizado pela rede.

A idéia da aldeia global envolve a idéia de comunidade mundial, mundo sem

fronteiras e, cada vez mais, se parece com todo o resto à medida que a estrutura de hábitos,

costumes, preferências etc., é encaminhada para um ponto de convergência comum e

homogêneo.  Em "Teorias da Globalização" - Octávio Ianni diz:

"No âmbito da aldeia global, tudo tende a tornar-se representação estilizada,

realidade pasteurizada, simulacro, virtual. A industria cultural transforma-se em um

poderoso meio de fabricação de representações, imagens, formas, sons, ruídos, cores e

movimento. De maneira cada vez mais livre, arbitrária ou imaginosa, o mundo que

aparece na mídia tem muito de um mundo virtual, algo que existe em abstrato e por si, em

si."

(Ianni, 1996: 122-123)



3.2.2. O marketing-mix da Internet

O marketing-mix da Internet consiste nos mesmos elementos em qualquer lugar. Não

obstante, a Internet deve ser entendida como o mesmo composto comunicacional aplicável às

outras mídias, porém, sua fragmentação reduziu as oportunidades dos marqueteiros

conquistarem o ambiente global. Com a oferta das companhias telefônicas suprindo recursos

de programação e uma variedade de novos serviços tecnológicos on-line com múltiplos

canais de comunicação, deverá ocorrer uma transformação, de modo significativo, no

composto de marketing. Esta fragmentação produzirá outras oportunidades. A rede pode ser

percebida como mídia de massa onde há um incontável número de emissores e receptores.

Por essa razão, o composto mercadológico precisa ser ajustado pois a Web está operando sob

padrões comunicacionais no formato one-to-one.

A natureza do one-to-one marketing pode ser transcrita para a designação, mais atual,

CRM - Customer Relationship Marketing ou Marketing de Relacionamentos:

"Trata-se da tentativa da organização de desenvolver ligações a longo prazo com

seus clientes e que sejam efetivas em termos de custos, procurando benefícios mútuos. (...)

Além disso, estudar os hábitos  e preferências dos consumidores pode ajudar na

identificação de novos clientes potenciais e na manutenção de um contato permanente

com eles. tecnologias de informação, como bancos de dados em computador e planilhas,

podem tornar efetivo o marketing de relacionamento."

(Boone, 1998: 116)

O marketing de relacionamentos exige, do administrador de marketing, esforço de

vendas e marketing: conhecer as expectativas dos clientes, criar parcerias de serviços, delegar

autoridade aos funcionários e a gestão da qualidade total.



A cultura da Internet suporta atividades de propaganda, contudo, está mais próxima

das atividades de relações públicas do que propriamente da propaganda.

Ela interage com o receptor, cliente-consumidor permitindo, ao mesmo tempo, uma

investigação exploratória e a apresentação, de modo informal, dos atributos organizacionais,

seus objetivos, a missão e visão, a descrição dos produtos, o destaque às vantagens da marca

etc., tarefas típicas das ações de relações públicas.



3.3. Internet - Composto Produto

Praticamente todos os produtos e serviços podem ser comercializados na Internet.

Assim mesmo, produtos absolutamente novos – ex nihilo innovations -  ou substituições

adaptadas e serviços tornaram-se disponíveis com o advento da comercialização na rede.

O meio ambiente hipermidiático na Internet proporciona uma estrutura mais enfática

do que qualquer outra, uma vez que os usuários podem alterar a estrutura no processo de

visualização. Nas palavras de Tapscott, podemos perceber as mudanças:

“Até recentemente, não eram apenas os equipamentos de informação que eram

burros – os canais que transmitiam as informações não tinham inteligência própria. Isso

não representa nenhum problema quando todas as informações e serviços que você deseja

estão em um computador. Mas quando você precisa acessar milhares ou, logo, logo,

milhões de computadores, a única informação na rede é o seu endereço (o remetente) e o

de algum computador em algum ponto (o destinatário), isso passa a ser um problema

sério. (...) A etapa inicial para solucionar esse problema é um mecanismo chamado

hipermídia, desenvolvido por Douglas Englebart. (...) A hipermídia, ou hipertexto, como

era chamada então, é um sistema de transmissão de informações baseados em

computadores que permite a um usuário examinar qualquer parte de um documento e

movimentar-se entre documentos em vez de ter de criar ou ler um do início ao fim. Na

Net, inicialmente com o World Wide Web (WWW), isso é levado ainda mais adiante de

forma a facilitar um “hotlink” entre documentos em computadores diferentes em qualquer

parte do mundo. (...) O software que possibilita tais vínculos é a linguagem hipertexto

(HTML). (...) Agora que o hipertexto se tornou hipermídia, os vínculos podem ser uma

foto, videoclipe, som ou documento composto que ligue o usuário, por sua vez, ‘aquele

documento. Os hotlinks ajudam a garantir que é você, e não nenhum projetista de

software, quem determina quais informações são importantes.”

(Tapscott, 1997: 122)



Muitos serviços, produtos de informação e até a informação propriamente dita, são

customizáveis. Essa customização também pode ocorrer de modo automático, recebendo,

neste momento, a designação de customização de massa. Como exemplo, podemos citar a

venda pelas redes de notícias - jornais -, de assinaturas eletrônicas personalizadas com artigos

de interesse do assinante ou receptor.

“Aventurando-se no ciberespaço, o The Wall Street Journal tem conseguido

alcançar uma platéia ainda intocada. Essa platéia on-line é mais jovem do que os leitores

da publicação impressa e ligeiramente menos afluente – em parte por causa da idade.

Embora Baker3 não tenha prova de que existe uma correlação direta entre o crescimento

das assinaturas on-line e o crescimento das assinaturas do jornal impresso, é interessante

observar que, em 1996, primeiro ano do serviço on-line, as assinaturas domésticas do

Journal impresso subiram de 1.796.000, em 1995, para 1.841.188. Certamente, não se tem

aí um caso de canibalização. Os assinantes do jornal impresso não parecem estar

cancelando suas assinaturas em favor do serviço on-line mais barato. O site da Web

continua a sustentar um alto nível de interesse que tem crescido constantemente. Em

outubro de 1997, o site gerou 35,3 milhões de visualizações de páginas, 18 milhões a mais

do que em outro de 1996. Em agosto de 1998, cerca de 70.000 pessoas acessavam o site

por dia útil, aproximadamente 30% dos assinantes.”

(Seybold, 2000: 300)

Quando a informação é apenas parte do produto e, conseqüentemente, a freqüência da

informação é baixa, a Internet pode, na maioria da vezes, incorporar vantagens competitivas

às outras mídias concorrentes:

                                                
3 Tom Baker é diretor de desenvolvimento de negócios da Dow Jones Interactive Publishing (apud Seybold, 2000:
300)



“Embora haja  outras tecnologias importantes, como os satélites e as tecnologias

terrestres sem fio, a Internet está emergindo como o exemplar da super-rodovia da

informação. (...) E qual será a “aplicação fatal” – o software que irá lançar a nova

tecnologia ao uso em massa? Esse debate é basicamente tolo e faz mais ou menos tanto

sentido quando a discussão hipotética da aplicação fatal para o telefone décadas atrás. O

telefone foi e é usado em aplicações financeiras (pedidos de compra ou venda de ações) ,

aplicações gerenciais (supervisão de um empregado remoto), saúde (colaboração entre

hospitais), aplicações pessoais (paquera) e milhares de outras. Mas o telefone perde a sua

importância quando comparado com a riqueza e possibilidades da multimídia interativa. A

super-rodovia da informação será usada em todo tipo de aplicação que podemos imaginar,

nos setores de comunicação, informação, empresarial, aprendizado, entretenimento e

desenvolvimento pessoal – e milhões mais. (...) A TV está convergindo para o computador

doméstico e o telefone para criar um equipamento de informação inteligente, interativo e

multimídia.”

(Tapscott, 1997: 16)

Assim sendo, como os produtos são percebidos pelas informações a seu próprio

respeito, as características complementares como serviços, garantia, assistência pré e pós

venda, manuais de operação etc., são disponibilizadas na Internet, tornando esta ferramenta

ao conceito de produto proposto por McCarthy.



3.4. Internet - Composto Preço

       O preço é um dos compostos mercadológicos mais afetados pela Internet. Assim

sendo, a Internet aumenta as possibilidades de balizamento ou equilíbrio de preços,

independentemente dos limites geopolíticos. A escalada de ofertas está influenciando o seu

próprio preço. Alguns provedores de acesso têm barganhado com anunciantes vantagens de

conexão que chegam, em alguns casos e países, à redução total do preço, com ofertas de

conexão ao custo zero. Alguns países continuam oferecendo serviços com o correspondente

pagamento pelo acesso e, sendo a Internet uma ferramenta de busca, não é difícil conseguir

alguém – provedor de acesso -  fora do limite geopolítico, oferecendo mais por muito menos

ou gratuitamente.

Outras ações mercadológicas têm sido identificadas nos sites que buscam o equilíbrio

de preços entre compradores e vendedores. Como exemplo, podemos citar:

-     Leilões virtuais: oferta de preços para produtos cuja venda  é  efetivada  pelo

maior valor ofertado;

- Intercâmbios: intercâmbio eletrônico para propaganda na rede (Web) que identifica

compradores potenciais de espaços para propaganda;

- Mercados: acessos a shopping-centers, magazines, supermercados com produtos

de varejo;

- Licitações e ofertas: o cliente oferece um valor por um produto de seu interesse e o

agente busca um vendedor interessado.



É importante salientar que a rápida formação deste novo mercado decorre do fato de

que as transações ocorrem a custos muito reduzidos. O preço na Internet é muito parecido

com os preços praticados fora deste ambiente eletrônico, mas com vantagens de custo obtidas

pela conceituação de serviço on-line. Isto ocorre pela redução do custo marginal, tendendo a

zero, na complementação de informações via Internet.  Logo, a Internet é usada como veículo

de venda.

“No Futuro da Internet, a fixação de preço do produto assume uma dimensão

totalmente nova. O consumidor terá uma escolha infinita de bens e lugares para adquiri-lo.

Em tal ambiente, torna-se cada vez mais difícil diferenciar seu produto com base apenas

nele próprio. E isso afeta o que um fabricante pode cobrar pelo produto. A menos que o

fabricante tenha condições de propiciar um contexto para o produto – excelente serviço,

conveniência, imagem da marca e assim por diante -, o produto em si torna-se um

commodity e só poder ter seu preço definido por acordo.  (...) No futuro da Internet, preços

“fixos” não necessariamente serão o que fará mais sentido.”

(Martin, 2000: 124)

Como a precificação na mídia Internet produz múltiplas implicações, consideramos

importante destacar as seguintes variáveis interferentes:

- O processo de fabricação passa para o tempo real. Os fornecedores e distribuidores

são obrigados a se tornarem parte do processo, os fabricantes podem atender às

encomendas, sob demanda, com lastro de um estoque virtual.

- Redução da força de vendas no varejo, à medida que os consumidores – clientes –

adquirirem mais produtos diretamente on-line.

- Os gêneros básicos tornam-se commodities, visto que qualquer cliente-consumidor

pode comprar qualquer item ao menor preço do momento, com o custo de entrega

já incluído.



- Como o preço torna-se momentâneo, os fabricantes passam a praticar o que o

marketing denomina “preço flexível”.

- A pesquisa de mercado concentra-se menos na concorrência e mais no ambiente

competitivo.

- Fica mais difícil o estabelecimento de preços para prever receitas. As economias

geradas pelos baixos custos promocionais, força de vendas, produção,

armazenagem, distribuição, serviços pós-venda etc. proporcionam amplitude da

margem para flexibilização nos preços de vendas.

A Internet assume o papel do canal de venda ou ponto-de-venda e muitas

organizações estão se beneficiando desta nova mídia para incrementar suas

competências competitivas.

Vassos (1997) afirma que as vendas na Internet só serão bem-sucedidas se você

for capaz de satisfazer os consumidores de forma melhor que o varejo tradicional. A

venda on-line deve oferecer pelos menos uma das seguintes vantagens: menor preço,

maior sortimento, melhor serviço, serviços especiais, maior conveniência, gratificação

ou entrega imediata e maior divertimento.



3.5. Internet - Composto Praça ou Distribuição

A Internet é sua própria praça. A praça, de acordo com a propositura de McCarthy, no

contexto da Internet, significa criar procedimentos para o uso da rede com propósitos

mercadológicos. Quando oportunidades de negócios - vendas - são percebidas e

concretizadas, a Internet ou qualquer outra forma de comércio eletrônico produz uma

mudança radical na logística de distribuição – transporte, armazenagem, exposição etc..

Todos os pontos-de-venda da Internet estão eqüidistantes durante as 24 horas do dia.

Isto que dizer que a Internet não é substituída, pelo menos na teoria, por nenhuma outra

praça, ponto-de-venda ou canal de distribuição.

Pequenos distribuidores assumem as mesmas características dos grandes concorrentes.

Não há limites para a disponibilização dos produtos e serviços nem diferenças significativas

nos custos da propaganda. O sistema bancário, por exemplo, é o setor que está prestes a ser

“sugado” pelos novos procedimentos. A propaganda tradicional está sendo dissolvida e os

investimentos em agências suntuosas, bem como outros em grandes sistemas de informação,

estão fadados ao desaparecimento pelo incremento nos serviços on-line de home-banking,

transformando os sites da própria Internet em agências bancarias virtuais, lojas de

departamentos e supermercados, entre outros.

"Embora muitas empresas ainda não vendam seus produtos pela Internet, ela está

emergindo como um novo e importante meio de marketing. Muitas empresas, grandes e

pequenas, estão criando Websites que oferecem informações sobre si e seus produtos. (...)

A Reebok oferece dicas sobre esportes e entrevistas com atletas, a Miller Genuine Draft

oferece um "botequim virtual", onde os surfistas da Web podem obter noticias sobre

esportes. E o McDonald's lançou o McFamily, que oferece entretenimento e

aconselhamento para os pais. Embora já seja grande o número de consumidores que

atualmente fazem uso de tais sistemas eletrônicos, estima-se que este número vá crescer



ainda mais nos próximos anos. Na verdade, alguns especialistas prevêem que os

computadores, televisores e telefones irão em breve transformar-se numa única "caixa

inteligente", manipuladas pelos usuários para obter entretenimento, informações e acesso

direto a "shoppings virtuais". Na virada do século, afirmam eles, todos nós iremos

desfrutar das maravilhas do shopping interativo on-line."

(Kotler et Armstrong, 2000: 240)

Tais atributos e tarefas logísticas são típicas do composto “praça”.

Angehrn (1997) remodelou a estratégia de negócios na Internet, com o novo conceito

de espaço. De acordo com seu modelo – ICDT -, há quatro espaços virtuais operando como

quatro funções independentes e que podem ser utilizadas pela Internet: Canal de Informação,

Canal de Comunicação, Canal de Distribuição e Canal de Transação. Estes canais constituem

quatro espaços – praças – independentes dentro da mídia virtual.

Tais canais podem ser assim entendidos:

-  VIS: Espaço Virtual de Informação. Um novo canal para os agentes econômicos,

para permitir acessos às suas companhias e expor seus produtos e serviços. Este canal

supera os obstáculos na disseminação da informação e resolve os problemas da

logística de informação, para aqueles que dispõem de uma conexão à rede. Para alguns

tipos de negócios, como editoras, serviços de informação e consultas e outras

categorias de produtos digitais, o VIS produz uma significante redução nos custos.

Considerando-se que a informação  pode ser transmitida com baixo custo, muitas

companhias adotaram a política de disponibilizar uma quantidade de  informações,

deixando ao critério do consumidor o acesso à informação de seu interesse, uma vez

que a Internet oferece um conjunto de informações sobre os produtos e serviços, rico

em detalhes e especificações.



- VCS: Espaço Virtual de Comunicação. Um novo canal para os agentes

econômicos estabelecerem relacionamentos, troca de idéias e elaboração de

respostas às necessidades do mercado.

A Internet remove muitas barreiras na comunicação entre consumidores e empregados,

eliminando os obstáculos criados pelas distâncias geográficas, fuso horário e localização. Isso

proporciona mudanças nas políticas de relacionamentos e coleta de opiniões. Tanto os

atacadistas, quanto os varejistas se tornam menos importantes na cadeia de negócios, pois

com o VCS, fica estabelecida uma comunicação direta entre o consumidor e o fabricante.

- VDS: Espaço Virtual de Distribuição. Novo canal para os agentes econômicos

distribuírem seus produtos e serviços, especialmente aqueles em formato digital. Pode-

se incluir neste formato os "upgrades", "downloads", "jogos virtuais" etc..   

Com o VDS, os varejistas tradicionais serão os mais prejudicados pela ausência da

interatividade disponível nos recursos eletrônicos. O que não ocorre, por exemplo,

com os varejistas eletrônicos: americanas.com, barnesandnoble.com, godiva.com etc..

Os atacadistas podem intermediar as relações de consumo, disponibilizando

informações adicionais, bem como melhorias e prestação de serviços pós-venda.

- VTS: Espaço Virtual de Transação. Novo canal para os agentes econômicos

iniciarem e executarem as práticas comerciais. Este VTS foi envolvido, mais tarde

do que o previsto, com os mesmos problemas dos pontos-de-vendas tradicionais,

tais como o estabelecimento dos modelos de transação, segurança e outros

procedimentos legais.



3.6. Internet - Composto Promocional

Este quarto componente do marketing-mix é aqui abordado com mais ênfase do

que os anteriores, pois é o objeto principal desta pesquisa. A promoção de marketing

na rede estimulou pesquisadores a produzir definições em abundância. Entretanto,

estão desconsiderados os conjuntos que versam sobre a contabilidade da propaganda e

os aspectos éticos.



3.6.1. Propaganda

Na Internet, a propaganda é, com freqüência, referenciada como “patrocínio”

em substituição ao conceito da propaganda – advertising – propriamente dito. Uma

classificação final da propaganda na Internet e de outras formas de comunicação no

marketing ainda não foi concluída. Devemos considerar que uma boa propaganda na

Internet deve ser passiva, não invasora, vívida – rica em recursos gráficos – e com

conteúdo informacional que possa ser percebido e valorizado pelo receptor.

Estas são qualidades que não podem ser encontradas nas formas de propaganda

exibidas em outras mídias: impressas, radiofônicas etc..

Os anúncios transmitidos por emissoras de rádio ou televisão – mídia eletrônica

– têm sido rotulados como “propaganda eletrônica”, ou seja, propaganda endereçada

aos usuários destes recursos eletrônicos. Algumas definições ou características

definem a propaganda na rede – Web – de modo particular:

"A propaganda na Web incorpora características híbridas que combinam aquelas

da impressão, radiodifusão, outdoors e mídias de resposta direta."

(Drèze & Zufryden, 1997: 77-91)

"Propaganda na rede é qualquer conteúdo disponibilizado na página Web que

busca, como o recurso comercial, endereçar uma mensagem ou atrair um usuário. Isto

assume, tipicamente, a forma da imagem estática ou uma mensagem textual, mas pode ser

também, um clipe em formato MPEG, Real Áudio, uma imagem animada ou um applet

(pequeno programa em linguagem Java)."

(IAB – Internet Advertising Bureau, via ILAC)



"Propaganda na Web tem a seguinte função: produzir consciência, demonstrar um

produto, disponibilizar informações,  auxiliar no processo de avaliação e escolha e

projetar uma imagem organizacional favorável."

(Berthon, Pitt and Watson, 1996: 43-54)

Comparada à propaganda tradicional, a Internet incorpora novas ferramentas

para identificação do público-alvo, adaptando conteúdo da mensagem ou o próprio

anúncio a usuários receptores, de modo personalizado.

O papel do banco de dados, assume significância na segmentação do público-

alvo:

"Um banco de dados de marketing é um conjunto organizado de dados sobre

consumidores individuais ou clientes potenciais, incluindo dados geográficos,

demográficos, psicográficos e de comportamento de compra. Pode ser utilizados para

localizar bons consumidores potenciais, ajustar produtos e serviços às necessidades dos

consumidores-alvo e manter relações de longo prazo com eles. Uma pesquisa recente

constatou que mais de dois terços dos grandes fabricantes de bens de consumo estão

utilizando ou montando bancos de dados desse tipo para atingirem seus objetivos de

marketing. (...) A gigantesca empresa de entretenimento Blockbuster usa seu banco de

dados de 36 milhões de domicílios e dois milhões de transações diárias para auxiliar seus

clientes de vídeo locação para selecionar  filmes e indicá-los para outras filiais da

companhia. (...) Montar um banco de dados de marketing leva tempo e envolve um custo

elevado, mas pode render nos dividendos."

(Kotler et Armstrong, 2000: 240)

Essas evidências podem ser constatadas pelo modo como diversos sites

selecionam seu público-alvo: afinidade por esportes, música, localização geográfica,

nome das organizações, provedores, tipos de browser, data e hora etc. Logo, na

Internet, a propaganda personalizada é uma realidade.



A este procedimento de customização, atribui-se o nome de Microtargeting ou

“refinamento do mercado-alvo”, que produzirá efeitos benéficos às organizações:

“uma terceira onda desafia o velho sistema industrial, dividindo o mercado em

partes menores e diferenciadas. Surgem os mercados de nichos, acompanhados pelos

produtos de nichos, financiamentos de nichos, e outros membros da cadeia de nichos. A

propaganda de nichos transita nas mídias de nichos tal como a televisão a cabo.”

(Toffler, 1993: 83)

Na Internet, ainda é possível produzir um site sob medida às características do

visitante, com recursos de interatividade que respondam à proposta de estímulo a

permanência.

De modo geral, o estabelecimento e a redução de um mercado alvo têm

ocorrido por questões de custos. Na rede, o mundo é diferente, pois o refinamento é

feito objetivando-se a precisão e adequação do conteúdo aos clientes da melhor

maneira possível, enquanto os netizens escolhem seus caminhos apenas clicando nos

hyperlinks.

Na rede, anúncios dirigidos representam um conjunto especial de propaganda

interativa:

“Anúncios dirigidos são: propagandas dirigidas que utilizam parâmetros baseados

numa posição de afinidade. A habilidade de dirigir anúncios está baseada num certo

critério estabelecido, mas não limitado ao uso implícito dos dados e exigências do usuário.

O uso implícito dos dados pode incluir patrocinadores da página, termos ou expressões de

busca, informações sobre o browser e outros conteúdos. As exigências do usuário podem

incluir demografia, geografia, interesses declarados, psicografia e outros filtros de

restrição.”

(ILAC, 1997)



A exposição de uma propaganda na Internet, de modo passivo ou ativo,

depende de como o consumidor receptor é visto pelos anunciantes.

Segundo Novak & Hoffman (1996), uma propaganda passiva é uma

propaganda simples, cujo propósito é atrair a atenção do visitante, de tal forma que

este ele clique no banner e seja exposto ao anúncio dirigido. Na página Web, um ou

mais banners podem estar presentes.

Os mesmos autores definem a propaganda ativa como um conjunto completo

de propagandas que incorpora um elenco de mensagens, que vai desde uma simples

página Web até um site completo de uma organização anunciante.

Logo, o controle da propaganda e da mídia, comparativamente à posição do

emissor e receptor, pode ser assim entendido:

          Emissor Receptor

Situação Tradicional

Mídia de propaganda O emissor controla o uso O receptor é passivo. Ele não

                               da mídia. controla a mídia ou o seu uso

O emissor é ativo.     durante o processo.

Analogia Propaganda ativa, i.e. o O receptor fica exposto de

emissor inicia o processo modo passivo.

   da comunicação.

Exemplo O excesso de propagandas O receptor percebe o banner

    na rede (congestionamento de propaganda e a possibilidade

de acessos e tempo gasto de clicar. (livre arbítrio)

com download).



Nova Situação

 Processo de O emissor é passivo, i.e.,          O receptor controla os elementos

 propaganda                  não possui o controle da chaves do processo: a iniciação,

mídia nem a iniciativa do a interrupção e o redirecionamento.

processo.  O receptor é ativo.

Analogia Propaganda passiva. Exposição à propaganda ativa, i.e., 

o receptor inicializa o processo da

   comunicação.

Exemplo Propagandas dirigidas O receptor participa, ativamente,

    na rede (congestionamento da busca por informações sobre

de acessos e tempo gasto). um determinado site da Web.

(Strangelove, 1994: 9)



3.6.2. Publicidade

Dibb et al. (1996) mencionam uma zona cinzenta entre a publicidade - também

chamada Relações Públicas, e a propaganda. É o caso dos infomerciais.

"Infomerciais são comerciais de televisão que parecem ser shows de 30

minutos, mas são, realmente, anúncios para a venda de produtos ou geradores de

consumidores potenciais interessados em receber a visita de vendedores."

(Kotler, 1998: 543)

Por esta razão não é muito fácil definirmos a publicidade na Internet. Então

buscamos uma definição, sobre relações públicas:

"Relações públicas é a criação de boas relações com os vários públicos da

empresa através da obtenção de publicidade favorável, a criação de uma imagem

corporativa e o controle ou afastamento de rumores, histórias ou eventos

desfavoráveis. As principais ferramentas do relações públicas incluem relações

com a imprensa, publicidade do produto, comunicações corporativas, lobbying e

aconselhamentos."

(Moreira, 1996: 209-210)

Há uma outra tendência, nas práticas de relações públicas, considerando-se as

mudanças tecnológicas. A publicidade fica muito semelhante à propaganda uma vez

que, algumas formas de propaganda na Internet, assumem características mais

próximas da publicidade. Podemos verificar em:

"Patrocínio é a compra de uma área específica ou página em um site da

Web."

(ILAC, 1997)



"Anúncios patrocinados são anúncios que promovem uma categoria

particular ou área de conteúdo."

(ILAC, 1997)

"Propagandas interativas são anúncios que incorporam conteúdo editorial

ou interatividade com a mensagem do patrocinador.”

(ILAC, 1997)

 A publicidade típica na Internet inclui o uso das listas de endereçamento -

mailling-lists -, perguntas e respostas - Q&A (Questions and Answers) -, sugestões,

artigos, periódicos, diretórios etc.. Também incluem outras possibilidades: barras de

rolagem, patrocinadores de páginas com hyperlinks e noticias através dos e-mails. 

A figura a seguir exibe um resumo das formas de propaganda e patrocínio na

Internet. Nas páginas seguintes podemos verificar a aplicação destas formas.
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CONCLUSÃO

A Internet, neste trabalho, foi vista como meio ambiente e, especialmente, a rede -

World Wide Web - como agente mediador - veículo - nos processos de comunicação.

A metodologia - pesquisa bibliográfica - foi usada na análise conceitual da

aplicabilidade terminológica das tradições e conceitos do marketing. A partida para esta



dissertação foi a teoria de Edmond Jerome McCarthy sobre a classificação dos elementos que

compõem o marketing-mix e das teorias da comunicação no marketing.

A hipótese referia-se a aplicabilidade, na nova mídia, do modelo de McCarthy: o

ambiente macro-ambiental dividido em econômico, político, legal, natural, tecnológico,

sócio-cultural e competitivo. Neste trabalho, Internet é definida como meio ambiente

mercadológico, inserida nestes elementos ambientais.

A hipótese foi comprovada.

A escolha da Internet como mídia eletrônica preferencial e cuja seleção, à primeira

vista, pode parecer onerosa é a opção do marketing atual num mundo globalizado. Os

gestores dos websites, familiarizados com as tecnologias do futuro, buscaram nas teorias

mercadológicas, especialmente aquelas de McCarthy, o encaminhamento harmonioso entre

hardware, software, fabricantes, intermediários e mercado-alvo.

Também está comprovada a hipótese da diferenciação entre a propaganda e a

publicidade pois na Internet o encaminhamento de mensagens globais deve ser,

adequadamente, entendido pelos receptores. Os novos processos comunicacionais produzem

aumento no volume dos negócios eletrônicos gerando receitas e lucros para as organizações e

riqueza para as nações.

Assim, todos os ambientes são importantes e indispensáveis na conceituação da nova

mídia: a Internet como meio-ambiente social - comunidade e mercado - e como ambiente

tecnológico,  que a traduz numa ferramenta de comercialização.

O ambiente econômico da Internet não produziu incremento conceitual nas teorias do

marketing. A Internet usufrui das antigas teorias concentrando, nas diversas variações, o



composto mercadológico proposto por McCarthy e outros teóricos e especialistas dessa área

do conhecimento.

A eficiência e a eficácia da Internet ainda está restrita à categorias de públicos-alvo

com maior poder aquisitivo e grau de escolaridade, dos paises onde os poderes

governamentais ainda não impõem restrições ao uso da nova mídia.

Entretanto, a nova mídia proporcionou mudanças nos conceitos de privacidade,

propriedade intelectual e industrial, política tarifária etc.. O ambiente político, na Internet, é

visto como uma arquitetura de controle governamental sobre o idioma, a globalização da

cultura e as relações de comércio. Estes elementos que determinam o ambiente político é

também uma parte do ambiente legal. A complementação do ambiente legal na Internet está

na sua própria conduta ou netiquette. A autonomia da netiquette é a institucionalização das

sub-culturas dentro de um consenso global.

A Internet, como mídia, foi comparada às outras mídias. O compartilhamento das

palavras-chaves na tipologia desta mídia enfatizam a interação. Outro ponto de vista

adquirido foi  o estudo das aplicações, benefícios e impactos provocados pela rede nos

mercados. Essas perspectivas compõem a massa crítica que diferencia a Internet das outras

mídias sendo, a rede, uma mídia de comunicação de massa: interatividade, aplicabilidade e

uso das teorias de motivação e satisfação, presença social, o enriquecimento conceitual sobre

as teorias de mídia e finalmente as aproximações entre as diferentes teorias.

Outra característica interessante da mediação entre mídias é que a mídia Internet é, por

si só, uma sociedade que, na perspectiva do marketing, quer dizer: um mercado. As variáveis

que compõem um mercado ou o marketing-mix - na conceituação de McCarthy -  foram

perfeitamente contempladas.



Ficou evidente que na Internet não há distinção entre os ambientes público e privado.

A filosofia de marketing adotada por uma companhia pode se basear em cinco elementos,

assim identificados nas obras de Martin, (2000); Tapscott, (2000) e Vassos, (1997):

virtualismo ou intangibilidade, cultura do imaterial, singularidade ou globalização,

pluralidade ou fragmentação e, por fim, visão básica de marketing.

Percebemos como a realimentação interativa - feedback - é o elemento crucial para o

ambiente social da rede. Interatividade é o elemento central na construção do ambiente social

na rede. A interatividade pode ser entre máquinas, entre o usuário e os sistemas servidores da

Internet ou entre o usuário e outras pessoas on-line - netizens -, gerando novas situações de

interatividade. O processo da comunicação na rede promove uma mudança dos elementos, de

forma que todos os participantes se alternam entre receptor e emissor. Assim sendo, como o

número de receptores pode estar compreendido entre um ou uma multidão, a Internet se torna

uma mídia de massa, operando de modo personalizado, ou seja, na visão do marketing, uma

ferramenta de comunicação de massa operando o marketing um-a-um.

As práticas de consumo ganharam destaque no estabelecimento de uma relação entre

cliente e fornecedor, duradoura e lucrativa.  A intensidade de uso da Internet é uma medida

importante para avaliarmos seu grau de importância para os negócios.

A Internet se disponibilizou como ferramenta de busca onde os clientes procuram

informações quantitativas, qualitativas e comparativas sobre produtos e fornecedores, sem

limites temporais, proporcionando o adiamento do contato pessoal com o vendedor até que

todas as alternativas estejam esgotadas e o comprador esteja pronto para tomar a decisão de

compra.

Era de se supor que, pela multiplicidade de informações controláveis ou

incontroláveis, a Internet pudesse produzir desorientação. O livre arbítrio dos netizens



reconfigura os caminhos de interesse e contempla os objetivos comunicacionais. Está, desse

modo,constituído o ambiente social dentro de um modelo eletrônico.

O ambiente tecnológico incluiu todos os componentes do composto de marketing.

O composto promocional é, indubitavelmente, o assunto mais denso de toda

investigação sobre a mídia Internet. A aplicabilidade de duas formas de promoção ficaram

bem distintas: anúncios geradores de tráfego e anúncios de objetivo. Isto conduziu a

argumentação sobre formas ativas e passivas de comunicação promocional na Internet.

É a mídia Internet - um novo e completo composto mercadológico - a serviço do

marketing.



GLOSSÁRIO

advertising

propaganda divulgada em qualquer mídia sob patrocínio identificado e pagamento.

applet

programa computacional desenvolvido em linguagem Java para ser inserido numa

           página web.

b2b

business to business: relação comercial praticada entre organizações.

b2c

business to commerce: relação comercial praticada entre empresas e consumidores ou

clientes individuais.

banner

propaganda apresentada em sites na rede (geralmente por meio de fotos animadas).

bbs

bulletin board systems: sistema de quadro de avisos, no qual um ou mais

computadores recebem chamadas de usuários e, depois de uma verificação permitem

que eles retirem ou depositem arquivos.

browser

navegador ou programa que permite a navegação na rede WWW da Internet.

c2c

commerce to commerce: prática de compra e venda entre consumidores; prática de

comércio praticada através dos sites de leilão e os classificados on-line.



cyberspace

espaço virtual computadorizado,  termo que descreve o mundo virtual das redes de

computadores como a Internet. Espaço virtual que engloba tudo que acontece nos

sistemas dos computadores e em sua volta.

download

realizar a transferência de arquivos de um computador distante através de um modem

para o seu próprio.

e-Banking

sites bancários para operações de saque, transferência, investimentos etc. entre o

correntista e a instituição.

e-Business

rede de fornecedores, distribuidores, fornecedores de comércio e clientes que usam a

Internet e outros meios eletrônicos como plataforma de colaboração e concorrência.

Conceito global de B2B.

e-Commerce

site onde, efetivamente, acontece o comércio ou seja, onde a empresa vende e compra

produtos e serviços pela Web. Conceito global de B2C.

e-Mail

correio eletrônico; método de correspondência na Internet.

e-Music

sites de varejo para compra de discos, download de músicas e vídeos ou divulgação de

artistas sem contrato.

e-Pix

locais onde é permitido a consulta e o exame de fotos, em um banco de dados on-line,

           dos portfólios dos fotógrafos.



e-Postage

serviço postal dos Estados Unidos da América para permitir que os clientes comprem

os selos on-line usando um cartão de crédito ou transferindo dinheiro de uma conta

bancária. O sistema permite o download do selo e a impressão diretamente no

envelope. Um código de barras é incluído para evitar fraudes.

hardware

tudo aquilo que não é software (informática), ferramenta.

html

código de linguagem para veicular imagens e textos na Internet; linguagem usada para

escrever páginas na Internet.

hyperlinks

ligação hyperlink, parte do documento hipertexto que leva o usuário para outra página

na Internet.

input

receptor (informática), entrada de dados.

lan

local area network: rede de comunicação local, número de computadores conectados

            entre si através de cabos.

mailing lists

lista de endereços para postagem - inclusive eletrônica - de mensagens.

m-Commerce

uso da mídia eletrônica para envio de mensagens comerciais através e para os

equipamentos móveis de comunicação: telefone e pagers.

mpeg

arquivo de vídeo ou som com grande extensão que produz perda de uma pequena parte

da sua qualidade original.

net

rede (informática).



netizens

cidadão da Internet; aquele que vê na Internet uma comunidade social ou cultural;

indivíduo que se utiliza da Internet para expressar suas idéias em discussões e

votações.

on-line

conectado; transferência de dados em tempo real.

output

relação de tempo com o trabalho; emissor (informática) de dados.

pagers

bip; paginador; dispositivo pequeno transportado por alguém; que permite ser

chamado de um escritório central através de um sinal de rádio.

place

ponto de venda ou local de comercialização definido dentro de um limite geográfico.

price

preço de venda de um produto tangível ou intangível.

product

bens ou serviços.

promotion

composto promocional; um dos 4 P's do marketing.

publicity

publicidade; variável do composto promocional; forma de comunicação diferente da

propaganda.

site

lugar (informática) eletrônico onde se busca informações ou páginas web.

software

programa de computador.

tqm

total quality management: gerenciamento da qualidade total.



trade-in

dar como parte do pagamento; troca do velho pelo novo.

wan

wide area network: rede de comunicação expandida; rede de comunicação destinada a

conectar duas redes locais distanciadas; rede de computadores que cobre amplas áreas

geográficas como estados e países.

wap

wide access protocol: protocolo amplo de comunicação (informática global).

web

rede de documentos em formato html que estão interligados e espalhados em

servidores do mundo inteiro.

www

world wide web: rede mundial de computadores.
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