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Sites para pequenos
Empresas de registro de domínio tentam
atrair novos clientes entre microempresas

A VeriSign, multinacional res-
ponsável pelos registros de nomes
de 50 milhões de domínios ponto
com e ponto net, quer reforçar a im-
portância da presença na internet
para pequenos negócios. Além dis-
so, quer dar recomendações de co-
mo iniciar o planejamento de um
site bem-sucedido. A companhia
vem realizando uma série de ações
para educar as micro empresas
(que hoje somam 80% do total das
empresas no mercado brasileiro),
sobre a importância da utilização
de domínios ponío com: produção
local com exposição de marca glo-
bal. O registro de um domínio cus-
ta em torno de R$ 30 por ano e a
idéia é usar o ponto com como
complemento ao domínio ponto
com.br. "Nosso papel é o de mos-
trar como é simples registrar o
nome de um site. Nossas pesqui-
sas demonstram que os empreen-
dedores sabem que a presença na
internet é fundamental para o su-
cesso de qualquer negócio, mas
não têm idéia de como dar um pas-

so certo nessa direção", explica Eri-
ca Saito, gerente regional da unida-
de de Serviços de Informação da
VeriSign para América Latina. A com-
panhia trata o Brasil como merca-
do preferencial, tanto que só exis-
tem quatro escritórios da VeriSign
fora dos Estados Unidos.

A executiva explica que ter um site
é uma solução para a pequena em-
presa ou para o autônomo, pois sig-
nifica redução ou até mesmo elimi-
nação de certos custos relativos à
implementação do negócio. Entre as
vantagens, ela aponta uma conta de
e-mail personalizada, o que pode
contar pontos em termos de imagem
e credibilidade junto a potenciais cli-
entes e parceiros. Outra aplicação
para o registro de domínio são os
blogs, uma tendência em voga no
mundo inteiro. "Nos Estados Unidos
existem blogs e sites de fotos só da
família". Uma pesquisa das empre-
sas norte-americanas comScore Me-
dia Metrix e iMedia Connection indi-
ca que cresceu 56% o número de vi-
sitantes únicos nos dez principais ser-

viços de hospedagem de blogs nos
EUA, considerando dados de maio
passado e do mesmo mês de 2005.

A companhia vem firmando par-
cerias no Brasil e uma das escolhi-
das foi a Locaweb, empresa que
vende serviços de hospedagem lí-
der no Brasil e na Améria Latina. Com
planos acessíveis, a partir de R$ 9,99
por mês, a companhia oferece e-mail
corporativo e outros serviços de
valor agregado como o Comércio
Eletrônico LocaWeb. O sistema per-
mite meios seguros de pagamento
on-line através de boleto bancário,
cartões de crédito e transações ele-
trônicas pelo Itaú, Banco do Brasil,
Bradesco e Finasa. "Mais de 1,7 mil
lojas virtuais utilizam nosso serviço
de Comércio Eletrônico. São micro,
pequenas, médias e grandes empre-
sas beneficiadas pela rapidez, segu-
rança e conforto das transações on-
line", diz Luis dos Anjos, do mar-
keting da companhia.

Outra solução da Locaweb é o
Construtor de Sites para o empre-
endedor produzir e atualizar o seu
site com facilidade por meio de uma
interface amigável, sem se preocu-
par com questões técnicas. O pro-
grama acessado pela internet reú-
ne vários modelos de site prontos,
separados por temas como jardi-
nagem ou hotelaria. Para construir
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internet

uma página na internet em poucos
cliques é necessário escolher o es-
tilo de comunicação visual e inserir
o conteúdo. Entre os refinamentos
é possível definir parâmetros para
que sua página apareça em boa
colocação em sites de busca.

Outra parceira da Verisign é a
Hostnet, que faz parte do seleto gru-
po de três empresas na América La-
tina credenciadas para operar regis-
tros de domínios junto a ICANN, en-
tidade que gerencia a internet. A
companhia tem um plano agressivo
para conquistar novos clientes: ofe-
recer a primeira mensalidade de gra-
ça. "Nosso slogan é: use antes de
pagar, para o cliente comprovar a
qualidade dos serviços", diz Kauê Lin-
den, diretor de marketing da compa-
nhia. Ela também oferece um serviço
de audiência em tempo real, quanto
tempo fica no site, qual a sua origem
e quais assuntos mais lhe interessa-
ram. A solução é utilizada por portais
como Ibest e Folha Dirigida. A Host-
net mantém parcerias com desenvol-
vedores locais - estúdios de design
e empresas de internet - para montar
um site. "Um dos grandes temores
dos empreendedores de pequeno e
médio porte é não ver com quem está
negociando. Com um técnico local
garantimos maior segurança para
ele". (WM)

VeriSign: responsável pelos registros de nomes de 50 milhões de
domínios ponto com e ponto net, realiza uma série de ações para
educar as micro empresas sobre a importância da presença na internet
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