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descubra os parâmetros para mensurar os resultados de projetos na web

Passado o primeiro semestre de 2007, podemos

afirmar que a criação e o desenvolvimento de projetos

digitais dentro dos planos de comunicação de empre-

sas de grande porte é um caminho sem volta. A conse-

quência direta deste cenário atinge o mercado de agên-

cias digitais e o perfil de profissionais web. Isso porque,

para garantir o aumento de verbas na área, será preciso

desenvolver metodologias que sirvam para justificar o

retorno sobre o investimento, além de ajudar na evolução

dos ambientes já existentes.

Para quem ainda não adivinhou o assunto em desta-

que neste mês, vamos começar apresentando os benefí-

cios de se investir em processos de mensuração de resul-

tados de projetos digitais. "O principal deles é a amplia-

ção de conhecimento sobre o cliente. Mensurar resulta-

dos não é apenas olhar os resultados do número de aces-

sos ao servidor web ou do ad server (chama-se análise de

logs). Há mais o que retirar das informações, porque o

mais importante, depois de conquistar o cliente, é mantê-

lo, na base, comprando, recomendando sua empresa",

argumenta Amyris Fernandes, professora de Tecnologia da

Informação no IBMEC-SP e de Comunicação e Marketing

em Meios Digitais na FGV-SP.

Dessa forma, trabalhar com métricas significa tornar

cada vez mais claro o retorno de um investimento. "E já

não falamos somente de resultados quantitativos, do

número de pessoas atingidas, e sim do comportamento

delas em relação à ação. Falamos de verdadeiros 'mapas'

que mostram como o usuário interagiu com o projeto e

também com a marca. Se houve 'barreiras', onde e quais

foram? Existe a necessidade de redesenho de seções?

Enfim, as novas formas de se mensurar um projeto digital

certificam sua eficiência", afirma Anderson Bordim, diretor

de planejamento da Cappuccino/HZTA (www.cappuccino-

hzta.com.br).

Lembrando que esta eficiência está em constante

evolução. "Não consigo pensar em um projeto sem análise

de métricas. Mensurar é uma das atividades mandatórias

no processo de marketing, sem a qual não é possível evo-

luir. No meio digital, essa realidade é ainda mais evidente:
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a cada semestre surgem novas ferramentas que influen-

ciam diretamente os hábitos do consumidor. Sem métri-

cas, o anunciante fica sem informação sobre o impacto

da ação em seu público e acaba caindo na estratégia que

eu chamo de 'procurando nemo', perdido em um mar de

informações com a certeza de que seu público está em

algum lugar, mas sem saber por onde começar a procurá-

lo", aponta Paulo Bazeggio, supervisor de planejamento

na 10'Minutos (www.10minutos.com.br).

Ou seja, para direcionar os rumos de sua navegação,

as métricas na web serão ferramentas eficazes na produ-

ção das coordenadas mais correias. "A única maneira de

conseguir evoluir com um projeto digital - seja ele um

site, uma intranet ou mesmo um projeto de comunica-

ção/relacionamento via celular - é sabendo, em detalhes,

os resultados que ele traz. Ou seja: quem está usando?

Como? Onde as pessoas desistem? Por que? Quais os

nossos índices de satisfação, interatividade, retorno

sobre o investimento? Ter esses indicadores de resultado

significa ter um mapa com uma bússola para o seu pro-

jeto", revela Ricardo Almeida, diretor geral do l-Group

(www.i-group.com.br).

Desenvolvendo um processo de métricas

Para quem procura por um modelo pronto na implanta-

ção de processos de mensuração de resultados na web, os

especialistas ressaltam que tal medida pode ser arriscada,

pois tal ação deve ser desenvolvida levando-se em conside-

ração o prévio conhecimento das necessidades do projeto.

"São diversos os softwares que podem ajudá-lo nisso,

cada um com características e funcionalidades distintas.

"Caro mesmo é não saber se um

projeto é lucrativo e, se não for, o

que fazer para torná-lo" (Anderson
Bordim)

Mas, a meu ver, o ponto de partida é ter um objetivo

claro, saber exatamente o que você quer e precisa medir,

caso contrário você jamais saberá se está no caminho

certo ou não", alerta Marcelo Sant'lago, diretor de Novos

Negócios da MídiaClick (www.midiaclick.com.br). "Não

existem metodologias prontas para a análise de métricas.

O que existem são padrões de extração de dados. Trans-

formar dados em informações requer conhecimento e

principalmente prática do profissional. Arrisco a dizer que

o trabalho de análise em si é empírico e deve levar em

consideração todos os efeitos relevantes do contexto do

projeto/ação", completa Paulo Bazeggio.

Assim, a experiência prática de quem trabalha no

segmento vai nos ajudar a traçar o caminho para desco-

brirmos como ocorre a montagem de tal processo. "A pri-

meira e principal etapa é sempre a de definição das métri-

cas. É muito importante iniciar um projeto de mensuração

web elencando o que vai ser medido e para qual finali-

dade. Com isso, é possível preparar o site para facilitar

sua medição e poupar muito tempo nas análises posterio-

res. O segundo passo é decidir qual a melhor metodologia

para acompanhar seus resultados: a baseada em logs ou

em 'tageamento' de páginas. Cada uma tem uma forma

totalmente diferente de implementação, sendo a segunda
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mais 'trabalhosa', pois demanda a modificação de cada

página de seu site para a inclusão do código javascript.

Depois, é só configurar os relatórios e passar a acompa-

nhar os resultados, fazendo ajustes toda vez que alterar

o site", resume António Coelho, gerente de estratégia e

planejamento da Globo.com.

Na AgênciaClick, a mensuração de métricas de um

site se inicia pelo estudo minucioso do ambiente. "Quando

ele nos é apresentado, a primeira ação a ser feita é nave-

gar nele, identificando todas as seções e as áreas de inte-

ração. Enquanto a navegação é realizada, em uma planilha

anotamos todos os pontos de medição, e sob que condi-

ções a métrica deve ser disparada: no carregamento de

uma seção, no clique sobre um item, no download de um

arquivo ou nas fases de preenchimento de um cadastro.

Encerrada esta etapa, submetemos a planilha de métricas

para a equipe de desenvolvimento, que implementa a fer-

ramenta de medição escolhida no ponto indicado. A esse

processo damos o nome de 'tageamento'. Após a insta-

lação das marcações, iniciamos o processo de validação,

que consiste em novamente navegar por todo o site e veri-

ficar se as marcações foram corretamente implementadas.

Essa verificação é feita com a ajuda de softwares que ana-

lisam os cabeçalhos de http, identificando se a ferramenta

de medição está sendo acionada e com o identificador cor-

reto. Concluída a validação, o site está pronto para entrar

em produção e começar a coleta dos dados", revela Sthefan

Berwanger, analista de Data Intelligence pela Agência Click

e professor do curso de Ciência da Computação pela UNIR

Métricas: a evolução da tecnologia

Cabeçalhos de http, códigos javascript e tags. Como

vimos nos depoimentos acima, o trabalho com métricas

exigirá do profissional um determinado nível de conheci-

mento sobre as principais tecnologias disponíveis na área.

E esse aprendizado terá que ser constante, diante das

rápidas transformações ocorridas no meio.

"Do ponto de vista tecnológico, o mercado evoluiu.

Passou de um modelo chamado server-centric, em que as

ferramentas de medição utilizavam-se de logs do web-

server gerados pelo próprio servidor do cliente, a fim de

gerar relatórios, para o modelo atual em que a maioria

das ferramentas utiliza-se do chamado use-centric. Neste

modelo, os sites ou campanhas on-line têm embutidos

neles as chamadas tags, ou seja, porções de código que

chamam as ferramentas de medição a partir das requisi-

ções dos usuários/consumidores. Esses pequenos códigos,

colocados em cada anúncio e em cada página de um site,

permitem acompanhar o retorno de cada ação de mídia e

navegação feitas na web. Paralelamente, uma nova gera-

ção de cookies consegue rastrear a navegação do usuário

e apresentar ao internauta uma mídia e conteúdos conve-

nientes e que sejam relevantes com seus hábitos e perfil

de comportamento", explica Martino Bagini, diretor-geral

da Realmedia Latin América.

Investindo em métricas

Durante um bom tempo, a criação de um processo

de mensuração de resultados exigia um investimento con-

siderado alto para os padrões do mercado brasileiro. "No

passado, era necessário investir muito para se conseguir

medir os resultados de projetos web. Normalmente, as

instalações requeriam servidores dedicados para o proces-

samento e a análise dos logs, processos específicos para

consolidação e rotacionamento de logs, além de espe-

cialistas para 'traduzir' os dados em informação valiosa",

explica António Coelho.

Porém, esse cenário mudou. Segundo o especialista,

a boa notícia é que já existem soluções adequadas ao

tamanho de cada projeto e dos detalhes de informações

a serem analisadas. "Hoje em dia, com o Google Analytics

ou outras ferramentas grátis, os investimentos foram

reduzidos a muito pouco. Com wizards para criação de

relatórios e a simples cópia de um código javascript para

o seu HTML, você terá uma das melhores ferramentas

para mensuração a seu dispor. Ainda que os investimentos

em licenças e infra-estrutura deixem de existir, é sempre

recomendado ter recursos estatísticos para analisar seus

resultados e recomendar ações de melhoria".

"Para site pequenos, o próprio responsável pela

manutenção tem condições de instalar o Google Analytics,

que é uma ferramenta gratuita, e com isso obter as infor-

mações básicas sobre o perfil das visitas. Em um grande

projeto de e-commerce, por exemplo, com ações de e-mail
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"Sem métricas, o anunciante fica sem informação sobre o impacto da
ação em seu público" (Paulo Bazeggio)

marketing, que adota estratégia de links patrocinados e sentam ferramentas de análise de log e alguns utilizam o

peças publicitárias, além de análise navegacional e de con- Webtrends (www.webtrends.com.br)", diz Anderson Bor-

corrência, o mais indicado é uma ferramenta proprietária, dim. "Há soluções para todo tipo de verba: desde o Goo-

que além de permitir maior customização de relatórios, pôs- gle Anaíytics, que é grátis, até ferramentas sofisticadas de

sui equipe de suporte especializada. A contratação de alguns empresas como Webtrends, Omniture, Atlas e Predicta. Nas

analistas para a elaboração dos relatórios também se faz soluções de Adserver (métricas de campanha), há também

necessária. Mesmo que o investimento seja alto, o retorno um leque amplo, como a própria Predicta e Atlas, além de

obtido com as análises e a implementação das recomenda- DoubleClick e RealMedia", enumera Marcelo SantMago.

coes é muito maior", complementa Sthefan Berwanger. Falando em soluções gratuitas, a qualidade das exis-

Não podemos nos esquecer ainda das situações no tentes também garante um bom resultado. "Atualmente,

qual o projeto já está pleno funcionamento. "O investi- uma ótima alternativa é o Google Anaíytics (www.google.

mento está atrelado às condições que o site se encontra, com.br/analytics), capaz de mensurar resultados sem cus-

Inicialmente, podem ser necessários ajustes na tecnologia, tos (pois é gratuita) e de maneira integrada - analisa sites,

pois o site pode ter sido construído de uma forma que campanhas em sites de busca, e-mail marketing e mídia

inviabiliza ou distorce a medição. Superada a questão da on-iíne", aponta Paulo Bazeggio. "Já utilizei o CrazyEgg

tecnologia, é preciso determinar os parâmetros das medi- (www.crazyegg.com), que é free até um certo número

coes e as regras para se determinar o ROI do projeto. Em de tags. O bacana deste sistema é o mapa de tempera-

muitos projetos, pode parecer simples se chegar a essas tura, muito útil em testes rápidos de usabilidade", revela

regras, mas muitas variáveis devem ser analisadas. Por- Anderson Bordim.

tanto, é um processo que deve ser realizado com muita Além dos softwares de coleta de dados, o profissio-

profundidade e pesquisa, e isto envolve tempo e obje- nal de métricas também vai contar com outras ferramen-

tividade da equipe. Não considero este tipo de serviço tas para a realização de seu trabalho. "A melhor amiga

caro, apesar de ver muitos clientes relutantes em investir do profissional de Web Anaíytics é a planilha eletrôníca. É

nele. Pessoalmente, considero que não fazer é contar com com ela que é possível transformar dados aparentemente

a sorte. E como estamos tratando de uma mídia nova, sem sentido em análises inteligentes. Outra ferramenta

mutante, onde o número de variáveis é muito grande, não útil são aplicativos para monitoramento de cabeçalhos de

existe espaço para sorte. Caro mesmo é não saber se um http, que verificam se a ferramenta de coleta de dados

projeto é lucrativo e, se não for, o que fazer para torna- está sendo chamada corretamente. O Firefox possui uma

Io", afirma Anderson Bordim. série de add-ons que fazem esse serviço. Posso citar dois:

Kit de ferramentas o http live headers (http://livehttpheaders.mozdev.org)

No kit de ferramentas a serem utilizados pelos pró- e o Firebug (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/

fissionais da área, as opções disponíveis para coteta de addon/1843)", relata Sthefan Berwanger.

dados, por exemplo, são variadas. Para quem possui uma Métricas ajudando na evolução de um projeto

verba considerável, os especialistas indicam algumas Além de apresentar uma série de dados que repre-

delas. "As ferramentas proprietárias têm mais recursos e sentem os resultados de um site, as métricas também

são muito confiáveis. Gosto muito do trabalho da Predicta ajudam a corrigir determinados problemas envolvendo

(www.predicta.com.br). Outra muito bem comentada no a navegação de um usuário. "Essa é uma das principais

mercado é a Única (www.aunica.com). Muitos hosts apre- vantagens de se possuir um sistema de métricas on-line
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"Hoje em dia, com o Google
Analytics ou outras ferramentas grá-
tis, os investimentos foram reduzidos
a muito pouco" (António Coelho)

que meça o site em sua totalidade. É possível identificar

falhas na arquitetura ou nas interfaces de um site a partir

de indicadores, como: taxa de rejeição e abandono, pági-

nas mais vistas, tempo de permanência em cada página,

termos mais buscados, páginas de chegada, entre outros.

É muito importante ter arquitetos de informação anali-

sando esses números em conjunto com os especialistas

em métricas. Na Globo.com, analisamos esses números a

exaustão, principalmente pelo fato de sermos produtores

de conteúdo e termos como finalidade informar e entre-

ter nossos usuários. Para tanto, nos esforçamos em criar

sites de fácil navegação e com informações relevantes a

um clique de distância", aponta António Coelho.

Como exemplo, ele cita um caso ocorrido durante

a Copa do Mundo de 2006. "Em uma dessas análises,

descobrimos que estávamos recebendo uma quantidade

considerável de visitas, vindas a partir do Google, direta-

mente para a nossa tabela de jogos da Copa. Esta era a

página que estava atraindo mais novos visitantes ao site,

mas que, após visualizarem-na, saíam imediatamente do

site sem consumir mais nada. Estávamos perdendo valio-

sos clientes, que deixavam de conhecer toda a oferta

de conteúdo do site. Analisando o layout da página e as

indicações de link, percebemos que a primeira opção da

página era imprimir a tabela e que os links para as pági-

nas dos confrontos e das seleções não estavam indicados

claramente como links (sublinhados, por exemplo). Ajus-

tamos a página e, em pouco tempo, foi possível constatar

a queda na taxa de abandono a partir desta página e o

acréscimo de páginas vistas por visita".

Outros casos interessantes aparecem nas análises rea-

lizadas pela equipe de Data Intelligence da AgênciaClick.

"Uma situação bem interessante ocorreu com o fluxo de

cadastros de perfis da Coca-Cola, em que identificamos

um gargalo no momento do usuário cadastrar informações

extras. Removido o gargalo, que era questão de mudar o

redirecionamento de uma página, o número de perfis cria-

dos triplicou. No projeto da Fiat, a remoção de um passo

na principal ferramenta do site, 'Monte o seu carro', aumen-

tou o número de acessos à seção de 48% para 51%, que em

números absolutos é bastante", revela Sthefan Berwanger.

Assim, tenha em mente que as métricas funcionam

também como um processo pontual na evolução de um

ambiente digital. "Já detectamos com um cliente, por

exemplo, que 95% dos seus usuários desistiam de com-

prar os seus produtos na mesma página. Olhando a

página, vimos que ela de fato estava confusa e fácil de o

usuário se perder. Foi uma questão de reestruturar uma

simples interface e pronto: os resultados se multiplicaram.

Em outras palavras, cuidar dos resultados do seu projeto

é justamente olhar para o futuro dele e entender melhor o

usuário", finaliza Ricardo Almeida, l



Métricas em outros projetos digitais
Além das métricas de um site, o trabalho dos profissionais de internet também envolve

outros produtos. Abaixo, o especialista Sthefan Berwanger, da AgênciaClick, faz um resumo

dos principais detalhes envolvendo a mensuração nestes projetos:

- Blogs

"O processo é similar a medir sites. Além dos KPIs (Key Performace Indicators), um bom

indicador de popularidade é o levantamento da quantidade e qualidade dos blogs que fazem

referência como parâmetro de comparação com a concorrência. Outras métricas importantes

nesse caso são: post mais lidos, quantos posts lidos por visita, quantidade de comentários fei-

tos por posts."

- Campanhas virais

"O objetivo é estimar o seu alcance. Para isso, medir a quantidade de citações em blogs

e em todas as redes sociais relevantes é imprescindível. Se envolver vídeos e outros tipos de

mídia, a quantidade de visualizações e comentários realizados também conta. Nesse caso,

uma análise qualitativa é necessária para verificar como a campanha foi recebida pela audiên-

cia: quantos comentários positivos, neutros ou negativos foram gerados."

- E-mail marketing

"No mercado, existem ferramentas específicas para medir resultados nesse segmento.

As métricas básicas são: quantos e-mails foram enviados, quantos foram abertos e em que

horário, e quais links foram clicados. Com ferramentas mais complexas, é possível fazer envio

personalizado e gerar análises segmentadas por sexo, idade e frequência de abertura."

- Peças publicitárias

"As métricas principais são o CTR (Click Through Rate), que é a razão de cliques por impres-

são, e o CPC (Custo Por Clique). Mas isto é apenas o básico, temos algumas pessoas em Dl que

trabalham em nosso núcleo de Varejo, dedicadas a análises de peças publicitárias e links patroci-

nados, que com análise estatística elaborada, tentam maximizar as aquisições com o menor inves-

timento possível."

- Search Engine Optimization (SEO)

"Também faz parte do escopo de quem trabalha com Web Analytics. O objetivo é aplicar

uma série de técnicas que melhoram o posicionamento da marca na busca orgânica. Portanto,

caso o cliente solicite, é elaborado um plano onde são levantadas: todas as palavras-chave rele-

vantes, o posicionamento atual dos concorrentes, a rotina de monitoramento e eventuais mudan-

ças na estrutura do site que favoreça a análise realizada pelos 'spiders' dos buscadores."

- Second Life

"Na Agência Click, identificamos o Second Life como uma oportunidade para ações

de nossos clientes. O maior desafio para a equipe de Dl foi estabelecer métricas para esse

ambiente. Conversando com a equipe de engenharia, conseguimos construir um modelo para

medir o nível de interações nas ações preparadas para Fiat e Credicard Citi. Como se pode

notar, o pano de fundo na mensuração acaba sempre sendo a interação e a qualidade da inte-

ração com os itens que compõem estes produtos."
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Bate-papo: Alexandre Sanches Magalhães, Coordenador

de Análise do IBOPE Inteligência

Wd :: Diante da experiência do Ibope/NetRatings com

as métricas envolvendo o uso de internet no país, você

poderia nos dizer quais foram as principais transformações

no perfil do usuário brasileiro nos últimos cinco anos?

Alexandre :: A principal mudança no perfil dos usuários

brasileiros foi a inclusão das mulheres. Em 2000, quando ini-

ciamos as medições no país, elas representavam cerca de 39%

do total de internautas. Hoje, elas são cerca de 49%. Esse

fato traz uma série de mudanças na internet. A principal delas

é a oferta de novos conteúdos, mais ao gosto delas. E são

esses conteúdos mais voltados para as mulheres que cresce-

ram nos últimos tempos. Enquanto a internet cresceu 200%

em número de usuários, a categoria Casa e Moda, fundamen-

talmente feminino, aumentou quase 8.000%.

Wd :: Um dos aspectos mais interessantes dos estudos

do Ibope refere-se ao fato de que o usuário brasileiro apre-

sentaria o maior tempo médio de navegação residencial por

internauta no mundo. Quais fatores explicariam tal cenário?

Alexandre :: O brasileiro adotou a internet como seu

meio de comunicação. A maneira como se usa a internet

no Brasil é diferente daquilo que observamos nos outros

nove países (Alemanha, Austrália, Espanha, Estados Unidos,

França, Itália, Japão, Reino Unido e Suíça), medidos com a

mesma metodologia.

Aqui se usa a internet mais como mecanismo de comuni-

cação e interatividade, muito mais próximo da Web 2.0. O inter-

nauta brasileiro é o maior usuário proporcional de comunidades,

comunicadores instantâneos (messengers), Blogs, Fotologs,

Videologs e tudo que é participativo e interativo.

Esse tipo de mecanismo, além da música e dos games

que também são campeões de audiência no Brasil, demanda

muito mais tempo dos usuários. Cada usuário de site de

banco, por exemplo, passa uma hora nessas páginas,

enquanto o usuário de comunidades passa de cinco a seis



horas por mês, o mesmo tempo que passa usando um mes-

senger, um blog, um fotolog e um videolog. Isso ajuda a

aumentar muito o tempo de uso da web no Brasil.

Além disso, o Brasil saiu de uma situação onde 90% das

pessoas navegavam com conexão discada em 2001, para 76%

navegando por banda larga este ano. Quem usa banda larga

navega muito mais do que quem usa modem. A diferença chega

a cinco vezes mais em algumas tecnologias. Esse outro fato tam-

bém ajuda a entendermos porque o brasileiro cada vez navega

mais tempo. Em maio de 2007, mais um recorde: 22 horas e 43

minutos por pessoa, por mês.

Outro fator importante é a horizontalização do uso da

internet no país. Hoje, cresce mais rapidamente o número de

atividades que as pessoas fazem na web, do que o número

de novos usuários. Ou seja, se antes um usuário médio reali-

zava quatro ou cinco atividades (por exemplo: e-banking, e-

commerce, lia notícias e pesquisa preço do carro desejado),

hoje ele faz 15 ou 20 tarefas diferentes. Isso também ajuda a

aumentar o tempo médio por pessoa.

Wd :: Alguns especialistas estimam que as estatísticas

por page views parecem ter caído em desuso, sendo prati-

camente possível decretar sua morte como ferramenta de

medição de tráfego. Atualmente, quais são as principais

tendências envolvendo a mensuração de dados de acesso

e navegação em sites?

Alexandre :: Muitas ferramentas utilizadas hoje não têm

páginas envolvidas, como os messengers, música, games,

videologs etc. Isso tira um pouco o peso das páginas vistas.

Apesar de continuarem sendo importantes, outras métricas

como tempo de uso de cada tipo de página ou ferramenta,

número de vezes que se usa a página ou ferramenta, come-

çam a ser olhadas com maior atenção.

Como a internet é uma mídia muito jovem, é normal

que o foco dos gestores das empresas mude de tempos em

tempos, e aquilo que tinha muita importância passa receber

menos atenção em detrimento de outra métrica. Vimos isso

com o e-commerce, que no início era considerado apenas se

efetivasse a venda. Com o passar do tempo, entendeu-se que

mesmo que uma venda não seja realizada pelo site, está cola-

borando no processo geral de relacionamento com o cliente.

Com isso, as métricas puramente de venda perderam um

pouco a importância.

Wd :: Primeiro foram os ambientes envolvendo redes

sociais, como o Orkut. Agora, percebemos um crescimento
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expressivo do interesse por sites com conteúdo audiovisual,

principalmente quando falamos do YouTube. Pensando nisso,

quais são as categoriais que apresentam os maiores índices

de acesso na internet brasileira?

Alexandre :: Em todos os países onde temos medição,

as três principais categorias são: 1) Portais, Buscadores e

Comunidades; 2) Telecom e Serviços de Internet (chats, mes-

sengers, Blogs etc); 3) Entretenimento (games, música, espor-

tes, humor, sexo etc.).

Wd :: Em maio, o Ibope estimava que as férias esco-

lares poderiam "aumentar a navegação em sites do tipo

fotolog e, especialmente, videologs". Ainda sobre a ques-

tão das categorias, quais seriam os elementos externos que

influenciariam em sua medição?

Alexandre :: A internet é um reflexo da vida das pes-

soas. Portanto, todas as questões sazonais aplicam-se à inter-

net. No Natal, dia das mães, dia dos pais e dia das crianças,

o e-commerce cresce muito. Nas férias e mês com feriados,

diminui o uso em residência. Quando há muitos anúncios de

violência, como os ataques do PCC em SP, aumenta o uso,

pois as pessoas preferem não sair de casa.

No Natal e dia dos namorados, aumenta o uso de sites

para envio de cartão de felicitações. Quando há fatos impor-

tantes, como 11 de setembro, PCC, ou mesmo menos impor-

tantes, como o sexo da modelo na praia, cresce a procura por

sites de notícias. Em outras palavras, a internet é hoje um ins-

trumento inserido na vida das pessoas e não mais uma brinca-

deira isolada.
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