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Econômica, rede ajuda a se manter em evidência e influencia compra 
 
Ao decidir que custos cortar para diminuir despesas, um item deve ser avaliado antes de ser 
excluído: o marketing. 
 
Na batalha para aumentar o tíquete médio e a carteira de clientes, reduzir a zero a divulgação 
de marca e de produtos pode dar à concorrência mais espaço para ganhar mercado e 
alavancar vendas. 
 
Para quem não pode gastar muito, usar a internet e suas redes sociais é uma tática eficaz para 
se manter em evidência, segundo especialistas. "A tendência são as campanhas digitais", 
esclarece Roberto Calderón, diretor de Novos Negócios da ABCZ Comunicação. 
 
Pela internet, é possível alcançar 24,5 milhões de usuários ativos residenciais no Brasil, 
segundo o Ibope Nielsen Online. O número, coletado em janeiro, permaneceu estável em 
relação a dezembro e cresceu 16% na comparação com o mesmo mês de 2008. Pessoas com 
mais de 16 anos e acesso à web totalizam 43,1 milhões. 
 
A publicidade on-line é a terceira que mais impacta a decisão de compra do brasileiro que tem 
acesso à internet, segundo levantamento feito pela consultoria Deloitte e divulgado com 
exclusividade para a Folha. Fica atrás da televisão (75%) e de revistas (57%). 
 
Divulgar produtos e serviços na rede influenciou a decisão de compra de 45% dos 1.022 
entrevistados (com idades de 14 a 75 anos) em dezembro do ano passado. O percentual 
aumenta para 52% entre os que têm de 20 a 25 anos. 
 
A internet é o meio mais recomendado para micro e pequenas empresas, conforme pondera 
Wlamir Bello, consultor do Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas). 
 
"Essas firmas não precisam ter estratégia de massa. Isso é desperdício de verba e de 
estratégia de marketing", sentencia. 
 
Em meios de grande alcance, como a TV, corre-se o risco de gerar excesso de demanda sem 
ter condição de atendê-la. 
 
Mais barato 
 
Sites e blogs simples não exigem grande investimento. Soluções caseiras, por exemplo, saem 
a custo zero para a firma. 
 
"Basta fazer o que chamamos de "landing page", uma página simples", destaca Leandro 
Kenski, CEO da Media Factory. 
 
Contudo, os sites ou as páginas sem muitos recursos são apenas um meio, e não a solução, 
assinala Bello. "É preciso conduzir o consumidor até lá." 
 
Para isso, há alternativas. Uma das principais chama-se link patrocinado -no qual a empresa 
aparece em posições de destaque em sistemas de busca, como Google e Yahoo!. 
 
"O investimento inicial fica entre R$ 100 e R$ 300", afirma Mirko Mayeroff, diretor de Novos 
Negócios da WEBTraffic. 
 
Basta ao empresário selecionar palavras relacionadas a seus produtos e serviços, orienta. 
"Quanto melhor a escolha, mais efetivo o resultado." 
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