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Cada vez mais, as empresas estão apostando no poder da Internet como meio de divulgação 
para atingir público específico. De 2005 a 2006, os investimentos em campanhas on-line 
saltaram da casa de 1,7% para os patamares de 2% do total da verba publicitária do mercado, 
segundo os dados do projeto Inter-Meios, da revista Meio & Mensagem e da consultoria 
PricewaterhouseCoopers. Entretanto, apesar do gasto maior com esses projetos, muitos 
anunciantes estão negligenciando o que podemos chamar de espinha dorsal de toda e 
qualquer veiculação na Internet: a parte tecnológica.  
 
Ao definir as campanhas, muitas vezes bastante vultuosas, os anunciantes costumam destinar 
maior parte da verba na compra de mídia tradicional para a divulgação da campanha web e o 
desenvolvimento do layout. Esquecendo da infra-estrutura de hospedagem. Por questão de 
budget ou por falta de orientação dos próprios provedores de serviço, as corporações acabam 
optando por data centers que contam com poucos recursos, porém oferecem melhores preços. 
Há ainda os que contratam provedores mais equipados, no entanto escolhem serviços 
inadequados para o seu projeto.  
 
Sem servidores de alta disponibilidade e estrutura de banda redundante, o hot-site está sujeito 
a ficar fora do ar ou lento, comprometendo toda a estratégia de divulgação e os investimentos 
feitos. As conseqüências são ainda maiores em campanhas relâmpagos, com validade de 24 
horas ou um pouco mais, que exigem resultados imediatos.  
 
As agências de propagandas especializadas e os provedores de hospedagem poderiam 
minimizar esses transtornos discutindo com seus clientes os requisitos técnicos necessários. 
Mas, devido à urgência do projeto e na ânsia de fechar o negócio, essa iniciativa nem sempre 
acontece.  
 
Por isso, na hora de planejar uma campanha na Internet, as empresas devem verificar, e até 
mesmo exigir dos seus provedores de serviço, garantias de que a estrutura de hospedagem 
oferece recursos necessários para sustentar o projeto, como a capacidade de banda e de 
armazenagem nos servidores, redundância na rede, gerador próprio de energia, sistema de 
segurança de dados, contingência, monitoramento, entre outros, ou se há de necessidade de 
migrar para uma solução mais "robusta".  
 
E mesmo nos mais modernos e equipados data centers, o nível de disponibilidade jamais será 
de 100%. Portanto, as chances de pane sempre existem, e antes de definir a solução de 
hosting, as corporações precisam calcular o grau risco aceitável, ou seja, quanto tempo o 
serviço pode ficar indisponível, sem causar prejuízos significativos, e se de fato o provedor 
está capacitado a dar uma resposta rápida em caso de um eventual problema, ou se o projeto 
requer um grau de contingência ainda maior.  
 
Deve-se lembrar sempre que isso implica em custos adicionais, mas que não chegam a ser 
impactantes na verba de uma campanha que pode ser totalmente frustrada pela falta dos 
cuidados mencionados.  
 
Só no primeiro semestre do ano passado o mercado injetou cerca de R$ 158 milhões em hot-
sites, links patrocinados, banners e outras ferramentas de propaganda Web. O custo de uma 
solução tecnológica robusta pode ser comparado ao de encanamentos de uma obra: 
corresponde a apenas 3% do orçamento total ou até menos. Buscar junto aos parceiros uma 
solução capaz de suportar a veiculação da campanha on-line com o melhor custo/benefício é o 
caminho mais eficiente para otimizar a verba e fugir do 'mico'.  
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