
O webmarketing está com vírus 
  
Se a palavra é vírus, a correria é geral. Afinal, esse termo, tanto no mundo biológico, quanto 
no mundo dos computadores, não tem trazido muitas alegrias. Faz-se exceções, visto que as 
empresas que vendem as vacinas (softwares), sentem uma alegria tamanha, quis dizer, lucro 
tamanho. Mas, será que o vírus pode ser tão ruim assim para o seu e-Business?  
 
Bem, pelo menos para o marketing na Web a idéia de vírus tem agradado bastante. É isso 
mesmo. Não se espante. O Webmarketing está com vírus, ou pelo menos tem utilizado o 
conceito de vírus. Para entender o webmarketing viral você precisa entender o processo de 
contaminação por vírus. O mesmo processo é utilizado na Internet para propagar o sucesso de 
sua empresa. 
 
Como você sabe, uma pessoa doente por infecção viral, transmite a infecção naturalmente. O 
que pode formar uma grande epidemia. Agora, imagine usar esse conceito simples no mundo 
on-line para levar o conhecimento de sua marca e de seus produtos pela grande rede a todas 
as partes . Seria fantástico, não é verdade? 
 
O marketing viral funciona de forma muito simples na Internet, você cria uma idéia ou uma 
promoção vantajosa para o seu consumidor e assim sucessivamente. Um bom exemplo é a 
famosa pirâmide da fortuna. Aquela que, para quantos mais você passar, mais rico fica. Esse 
exemplo de marketing viral está desgastado. Embora sirva para ilustrar o conceito. 
 
O objetivo é, por exemplo, no caso do e-mail como ferramenta, que uma pessoa ao receber o 
e-mail com um incentivo, deseje reenviar para mais três, e que cada um dos três que 
receberem o e-mail, reenviem para mais três.. E dessa forma é possível imaginar a bola de 
neve a favor do negócio. Agora é fundamental entender as leis que regem o sucesso de seu 
marketing viral. E para isso, basta acompanhar a "sopa de letrinhas": 
 
Veracidade: nenhum esforço mercadológico será bem sucedido se você não cumprir o 
prometido. È preciso que as pessoas que propagaram a sua idéia, realmente estejam 
recebendo o retorno desejado por parte de sua empresa. Por isso seja verdadeiro em cumprir 
a promessa; 
 
Intuitividade: Jay Conrad, um dos maiores publicitários americanos, diz que, se o seu cliente 
leva mais de 30 segundos para entender a sua promoção, jogue-a fora. Qualquer que seja a 
idéia criada para o seu marketing viral se propagar, ela tem quer ser fácil de ser entendida, ou 
seja, simplesmente intuitiva; 
 
Rapidez: todo processo de marketing viral morre tão rápido quanto começa. Por isso, esteja 
atento para disseminá-lo de forma rápida e aproveitar o seu resultado. È como uma bomba 
que explode rápido e alcança muita gente. Se você ficar só olhando, não ganha a guerra; 
 
Alvo: definir os locais e as fontes adequadas por onde você dará início na infecção dos seus e-
Clientes é muito importante, Por exemplo: o banco de dados de seus clientes atuais, listas de 
discussões na Internet etc.; 
 
Lucratividade: se pergunte sempre para saber se o lucro (no sentido de vantagens) elaborado 
para o reenvio do e-mail é motivador o suficiente para que a continuidade seja o mais 
duradoura possível. Nenhum trabalho de marketing viral terá sucesso se você não projetar um 
lucro atraente para o seu e-Cliente. 
 
E o Marketing da sua empresa ponto-com, já está contaminado? 
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