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A Internet é um fato consumado. A cada dia que passa, mais e mais empresas querem estar na 
rede. Algumas ainda pelo modismo, outras por solicitação ou recomendação e outras, mais 
emergentes, por necessidades internas.  
 
Muito embora a maior parte dessas empresas ainda não teve a percepção do quanto isto é sério e 
a que nível da escala de valores da economia interna vem atingindo índices de redução de custos 
diretos e indiretos preestabelecidos nos orçamentos departamentais.  
 
Ter o seuponto.com.br ou o nossoponto.com.br, significa estar dentro de uma realidade onde a 
maioria das empresas busca projetos claros e bem planejados que venham atender todas as suas 
necessidades "interna e externa".  
 
Um belo web site não significa que a empresa conseguirá todo o resultado esperado, mas a 
preocupação com a interatividade de navegação, consulta a sistema e processamento dos dados 
fazem com que o relacionamento externo com os fornecedores e clientes e interno com 
colaboradores e representantes, sejam fatores fundamentais para o seu crescimento.  
 
Fazer as coisas acontecerem exige algo mais, como por exemplo o tecnólogo que queria vender e 
não sabia; o marqueteiro que queria administrar, não sabia por onde começar; e o administrador, 
que queria fazer acontecer, sempre esteve longe dos resultados. Mas com a web esta figura está 
mudando.  
 
Um novo perfil do profissional onde o seu conhecimento passa do termo estratégico de 
planejamento nos negócios é cada vez mais aguçado a novas funções de atividades. Atividades 
estas que envolvem tecnologia, marketing, administração e, principalmente, relacionamento 
humano de envolvimento e comprometimento para atingir os resultados desejados. O profissional 
que associar marketing direto e indireto, canais de distribuição, conhecimento em tecnologia e 
administração de recursos humanos será alvo do resultado empresarial.  
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