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A Internet provocou várias alterações no comportamento das pessoas, criou tribos, aldeias e cria 
constantemente novas segmentações de mercado. Estamos surgindo numa Nova Economia, 
repleta de gente da qual nunca ouvimos falar com idéias mirabolantes e discursos estratégicos.  
 
A Comunicação de Massa abre espaço para a Comunicação Web, voltada para os diversos nichos 
do mercado interativo. Somos alertados diariamente por notícias escaldantes e sites fantásticos 
que nos oferecem tudo de graça - até acesso à Internet passou a ser grátis. A propósito, a palavra 
grátis passa a ser a ferramenta compulsiva neste mercado digital.  
 
Micros, pequenos e médios empresários começam a vislumbrar a necessidade de expor seus 
negócios no mundo "www " e as trocas de e-mail passam a valer muito dinheiro entre as pessoas. 
Somos alertados e estamos sendo introduzidos num momento de total abstracionismo, fazer 
compras no shopping mudou quando se tem um computador e uma linha telefônica.  
 
As pessoas passam a lembrar mais, uma das outras e não esquecem de datas comemorativas, 
mandar flores, enviar postais... enfim, a Internet é tratada de maneira a interagir em nossas 
vidas e a se tornar uma ferramenta indispensável.  
 
O mundo Web contagia escolas, igrejas, farmácias, teatros, cinemas, bancas de jornal e em breve 
estarão pelas ruas da cidade, ou melhor, já estão. Conquistaram espaços em nossos celulares e 
até mesmo no aeroporto. Será que chegamos a Família Jetson?  
 
Enquanto Fred Flistones gritava por Wilma, a Família Jetson conversava em videoconferência. 
Realmente muita coisa mudou e os nossos conceitos também mudaram. Fazer marketing hoje na 
Internet é solicitar permissão e não gritar por Wilmaaaaaaaa!!!!! Estamos totalmente inebriados e 
pulverizados com newsletters atraentes que conquistam page views a cada instante.  
 
Formar nichos de mercado e criar comunidades de webempresários é o trabalho que consultores 
em Internet Marketing realizam hoje em dia através de treinamentos e aberturas de novos 
mercados de trabalho.  
 
As pessoas passam a cultivar idéias e a torná-las mais criativas e despojadas com discursos que 
conquistam em apenas 7 segundos, entre um click e outro.  
 
Vários serviços são oferecidos e a criatividade desponta das telas de artistas conceituados para 
teclados de estudantes entre uma prova e outra, entre uma bronca e outra dos pais, pelo uso 
escandaloso da conta de telefone plugada na net.  
 
A receita desta fantástica máquina de criação que lhe pluga no anonimato e lhe conduz ao pódio é 
interpretada em diversos dialetos e chega a conclusão, a cada dia, de que conteúdo e informação 
são alimentos importantes para nossa Nova Economia.  
 
No mundo Web só existe uma premissa, a cada dia estamos subindo um degrau, trocando nossas 
safenas por cabos que são plugados em nosso PC e Laptop e nos forçando a conhecer o 
inesperado, a conhecer pessoas e a interagir mais facilmente com a informação.  
 
Fernanda Do Coutto (fernanda@imprensaweb.com.br) é Jornalista Responsável pela IMPRENSA 
Web!, empresa especializada em Assessoria de Imprensa e Conteúdo Web 
(www.imprensaweb.com.br), Bacharel em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo 
Impresso e Assessoria de Imprensa pela Faculdade da Cidade, hoje UniverCidade. Vem se 
especializando no maior entendimento da Tecnologia da Informação assim como no diferencial em 



Gestão de Negócios em Assessoria de Imprensa e Network. Organizadora do Tuesday Network 
(www.tuesday.com.br) no Rio de Janeiro e São Paulo em parceria com VendaMais 
(www.vendamais.com.br) de Raúl Candeloro.  
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