m uma manhã de julho, em que os termômetros na cidade de Santo André, na
Grande São Paulo, registram 14 graus, o
movimento nos quatro andares da fabricante de máquinas de sorvetes Finamac é
intenso. Nos últimos 19 anos, os operários
não trabalhavam em pleno inverno. Eram
liberados em fevereiro e voltavam apenas
no segundo semestre, quando começavam
a pingar os pedidos para o verão. Mas, neste ano, os 29 funcionários não tiveram folga. A sazonalidade,
enfrentada desde a fundação da empresa, em 1989, deixou de
ser um problema. Por trás dessa mudança está o empresário
Marino Arpino, 50 anos, e uma aliada: a internet.
Durante toda a década de 90, Arpino apostou nas feiras do
setor de alimentação para atrair clientes. Pagava R$ 20 mil por
inscrição, mas fechava poucos contratos. A partir de 2000,
concentrou suas energias no site. Também não funcionou. A
virada aconteceu em 2007, quando Arpino descobriu o Google.
O principal site de busca do mundo oferecia uma ferramenta
de divulgação poderosa, o link patrocinado. Quando um usuário da rede faz uma pesquisa no buscador, os anúncios das
empresas relacionados ao tema procurado aparecem no topo
da tela. Gustavo Silva, proprietário da Concórdia, uma padaria
de Quaraí, na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai,
entrou no site do Google, escreveu as palavras "máquina de
picolé" e encontrou o link da Finamac. "Fechei no mesmo dia
a compra de duas e depois encomendei mais três", afirma.
Arpino começou tímido, investindo R$ 1 mil por mês, e cometeu um erro muito comum aos
principiantes nesse tipo de marketing. As campanhas iniciais,
vagas, não apareciam em busca
nenhuma. "Eu misturava padaria,
bar, restaurante, tudo que pudesse ter ou vender sorvete." Então

ele percebeu que os resultados poderiam
ser melhores se tivesse foco. Bolou uma
estratégia usando as expressões "comece seu próprio negócio", "oportunidade
de verão" e "desemprego." E outras nove
para diferentes públicos. Era o caminho
para bombar na web. "Passei a receber dez
e-mails por dia. Quanto mais gastava com
os links, mais e-mails recebia", diz.
A possibilidade de vender para lugares
distantes, no Brasil e no mundo, o fascinou. Até então, as exportações representavam 5% do seu faturamento anual de
R$ 2,5 milhões e seguiam para quatro países da América do Sul. Depois de traduzir
suas campanhas no Google para o inglês e o
espanhol, a receita pulou para R$ 4 milhões
no ano passado e as exportações chegaram
a R$ 800 mil — 20% do total. Da fábrica,
saíram máquinas para os Estados Unidos,
México, Israel e países do Leste Europeu.
Para ganhar o mundo, ele adotou outra ferramenta, o VoIP, tecnologia que permite
fazer ligações gratuitas pela internet para
qualquer ponto do planeta. Em dois anos,
a conta de telefone caiu 40%.
Como resultado dos R$ 10 mil que
gasta por mês nos links patrocinados,

Arpino recebe diariamente 30 e-mails de pessoas do mundo
todo interessadas em seus produtos. "Se investisse mais, o
resultado seria até maior. Mas minha empresa ainda não
tem estrutura para atender a muitos pedidos. A capacidade
mensal de produção é de 40 máquinas", afirma, sem reclamar.
Neste ano a Finamac espera faturar R$ 5 milhões. "O importante é que competimos de igual para igual com os italianos,
que sempre foram referência no setor de sorvetes."
Nas duas décadas que separaram a criação da Finamac da
conquista de novos mercados o mundo mudou. Completamente. Aprendemos a conviver com blogs, Google, Orkut, Twitter,
Skype. Hoje não basta ter um site. Com a web 2.0 é preciso estar conectado com todos esses recursos — e isso é muito mais
simples, rápido e lucrativo do que se imagina. Até montar um
site ficou fácil. Existem pacotes prontos no mercado a partir de

R$ 8 (veja mais no site www.globo.com/pegn). "Acredito que atualmente seja possível montar e operar uma empresa com 20% a
30% do custo necessário há 20 anos" diz o pioneiro do comércio
eletrônico brasileiro, Jack London (leia seu perfil na pág. 79).
As ferramentas da internet estão disponíveis para grandes
e pequenas empresas: quem usá-las melhor é que vai se dar
bem. "O problema é que as pequenas esperam que dê certo

nas grandes antes de arriscar quando, na
verdade, podem adotar as inovações de
uma forma mais rápida por não ter tanta
burocracia, afirma Sílvio Meira, cientista
chefe do Centro de Estudos e Sistemas
Avançados do Recife (C.E.S.A.R.).
O ORKUT É TUDO
Os amigos Tiago Teixeira e Tullio Dalpiaz precisaram de R$ 8o mil para abrir, em
junho de 2005, a Urban Store, loja online
de acessórios e equipamentos para skate
que deve faturar R$ 1,5 milhão neste ano.
Alugaram uma sala de 45 metros quadrados, contrataram um funcionário, montaram um estoque mínimo e colocaram o
site no ar. Tinham 28 anos, um diploma
de administração e a vontade de tocar o
próprio negócio. Hoje eles trabalham lado a
lado em uma sala quase vazia de urna casa
recém-alugada em Moema, bairro nobre
de São Paulo. De calças jeans largas e uma
camiseta sobre a outra, Teixeira fala rápido,
arruma de tempo em tempo o boné preto
que tem enterrado na cabeça e não tira os
olhos do notebook, cercado por dezenas
de post-its amarelos colados na mesa. Eles
riem ao lembrar dos primeiros passos da
Urban. "No início foi difícil, demorou para
ganharmos a confiança dos fornecedores e
para as vendas deslancharem. Ficávamos
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olhando para a tela do computador, esperando entrar algum
pedido e, de vez em quando, um perguntava para o outro: 'E aí,
meu, nada? Nada...' lembra Teixeira, esparramado na cadeira.
Mas os sócios acreditavam no potencial do negócio. Sabiam
que o skate é o segundo esporte mais praticado no Brasil, depois
do futebol. Tinham um público importante para conquistar,
formado por jovens entre 12 e 24 anos, que já nasceram com a
internet. Faltava apenas encontrar a melhor forma de dialogar

com os potenciais consumidores. Além de
investir em links patrocinados e em sites
de skate, Teixeira e Dalpiaz criaram uma
comunidade para a Urban Store no Orkut,
rede de relacionamento que pertence ao
Google e é a mais usada no Brasil. "O Orkut
é uma das melhores ferramentas para interagir com nosso público", afirma Teixeira.
"Colocamos uma lista com as marcas que
vendemos, o link para o nosso site, avisamos sempre sobre as promoções e as
novidades que chegam à loja e fazemos
enquete. Tudo sem custo, só investindo
tempo." A comunidade reúne mais de 400
membros e gera 1.500 visitas por mês para a Urban. No início do ano, Teixeira e
Dalpiaz resolveram ir além e compraram
no Orkut um banner, usando sistema similar ao dos links patrocinados — eles
compram termos como "skate" e "cultura urbana" e o anúncio aparece em todos
os perfis e comunidades que incluam a
palavra. "Pagamos, em média, entre 10
e 20 centavos toda vez que alguém clica
no banner. E ganhamos mais 700 visitas
mensais à nossa loja", diz Dalpiaz.
A estratégia deu certo. A Urban, que
no primeiro ano faturou R$ 130 mil, fechou 2008 com vendas de R$ 850 mil.
"Crescemos 40% em relação a 2007 e
metade disso é resultado dos nossos in-

vestimentos em links patrocinados e no Orkut",
afirma Teixeira, enquanto confere no notebook
mais um pedido que acaba de chegar. Assim ficam
eles, conectados o tempo todo. "Sou apaixonado por
surfe, e neste fim de semana fui para a praia com
minha prancha, meu laptop e a internet 3G. Posso
cuidar da loja estando em qualquer lugar do Brasil
e do mundo", conta Dalpiaz, abrindo um sorriso
tímido no rosto bronzeado.
A Urban recebe, em média, mil pedidos por mês.
As roupas, tênis, shapes e rolamentos vendidos são
embalados em caixas de papelão, junto com a nota
fiscal, antes das 14 horas,
quando passa um furgão
A Doural, dos irmãos
dos Correios para recolher
André e Fernando
os pacotes e enviá-los aos
Abdalla, partiu
quatro cantos do Brasil.
da 25 de Março
para o mundo dos
"Vendemos muito para o
blogs e twitters
interior. A falta de opção
acaba fortalecendo o mercado virtual", afirma Dalpiaz. Os jovens trabalham no
mínimo 12 horas por dia. Respondem aos 8o
e- mails que recebem diariamente, liberam os pedidos, negociam com os fornecedores e cuidam do marketing e
das finanças. Para tocar a empresa, os sócios têm a ajuda de apenas quatro funcionários. Todos andam de skate."Quem compra
na internet é muito mais informado que o consumidor da loja
física. É preciso entender muito bem do que se vende."
Com as mídias sociais e os outros recursos que surgiram, o
consumidor passou a ter um poder que não tinha. "Ele pode
pesquisar sobre produtos, fazer comparações de preço, saber
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o que os outros pensam a respeito de uma
empresa." afirma Carlos Nepomuceno, coordenador do Instituto de Inteligência Coletiva. Tudo isso usando apenas um computador ou um celular conectado à rede.
Se as pessoas se comunicam de um
jeito novo, de que adianta falar com elas
como no passado? Se não compram mais

como antigamente, por que insistir em vender como antes?
A mudança de comportamento do consumidor força a uma
mudança nas empresas. E quem ainda não se deu conta disso
provavelmente já ficou para trás. A boa notícia é que atualmente não há mais necessidade de intermediários. Com as
ferramentas da internet, o empreendedor fala direto com
quem interessa. "A interação com os consumidores em comunidades digitais é uma grande oportunidade", diz Clay
Shirky, escritor e professor de novas mídias sociais da New
York University. "Muitas empresas dizem que não gostam
de se expor, mas elas têm que se expor", afirma Guilherme
Ribenboim, presidente do Interactive Advertising Bureau
(IAB Brasil) e do Yahoo! América Latina.
UMA CENTENÁRIA NO TWITTER
Na movimentada rua 25 de Março, no centro de São Paulo, a loja Dourai acompanha de perto as transformações da
sociedade desde 1905, ano em que foi fundada pelo imigrante sírio Assad Abdalla. Nas primeiras décadas do século passado, a Dourai vendia tapetes, cortinas e artigos
para cama, mesa e banho a compradores de terno e chapéu
que chegavam até a rua de paralelepípedos pendurados em
um bonde. Hoje, na loja comandada pela quarta geração da
família Abdalla, mais de 6o mil itens de utilidades domésticas atraem clientes que circulam pelos corredores, falando e conferindo o e-mail no celular. E também aqueles que
não querem disputar espaço com as 400 mil pessoas que
passam todos os dias pela 25 e preferem comprar sem sair
de casa, no site da loja.
Apesar de centenária, a Dourai não parou no tempo. Há
seis anos, a empresa decidiu conquistar a classe A. Diver-

sificou o mix de produtos, antes focado
na área têxtil, com uma linha de presentes e utensílios para cozinha. Mas
toda a estratégia não teria sucesso sem
a internet. No ar há mais de dez anos,
o site da Dourai deixou de ser uma página estática, que contava a história da
família Abdalla e informava os horários
de funcionamento do negócio, para se
transformar, nos últimos dois anos, em
uma loja virtual que recebe três mil visitantes ao dia e já representa 15% do
total de vendas. "No site, o tíquete médio é de R$ 150, valor 50% maior que
o da loja e 70% do público pertence às
classes A e B", diz Fernando Abdalla,
33 anos, bisneto do fundador, que toca a empresa ao lado do irmão, André,
dois anos mais velho. Nos 1.800 metros
quadrados da loja física, trabalham 250
funcionários, 8o deles vendedores, para
dar conta das mil compras realizadas,
em média, a cada dia. Para cuidar do
site e das vendas online, Fernando e
André têm uma equipe de apenas 12
pessoas. O estoque é comum, mas só
vão para o site os produtos com maior
disponibilidade.
A loja virtual é somente um dos endereços da Dourai na internet. Para atrair
os consumidores que gostam de gastro-

nomia, os irmãos Abdalla criaram o blog da Dourai e o site
Dourai Gourmet. No blog, que recebe sete mil visitas por
mês, é o próprio Fernando quem escreve, diariamente, sobre as vantagens e utilidades dos produtos que oferece. "O
objetivo não é vender e sim prestar um serviço. Quando
a pessoa se interessa por alguma coisa, acaba indo para o
site ou para a loja." O que acontece com freqüência. "Muita
gente chega à loja pedindo especificamente um produto
que viu no meu blog." O número de acessos e comentários
mantém o blog atualizado e bem posicionado na busca
orgânica do Google. "Não precisamos investir em links patrocinados para a Dourai aparecer", diz Fernando. O Dourai
Gourmet é dedicado a receitas e dicas culinárias. "A idéia
é a fidelização, fazer com que as pessoas tenham em mente a nossa marca", afirma André. No site, além de banners
das marcas comercializadas pela empresa, ao final de cada
receita o consumidor encontra uma lista de utensílios re-

comendados pela Dourai para o preparo
do prato — basta clicar e comprar.
Mas André não vê a internet apenas
como um instrumento de venda. "Para
mim é uma ótima ferramenta de compra,
uso muito para falar com meus fornecedores e fazer pesquisas sobre novos
produtos. Quando viajo para visitar uma
feira internacional, saio do Brasil pautado, sabendo exatamente o que quero ver
e comprar para otimizar o tempo." André
e Fernando ainda usam as redes sociais
(saiba mais sobre essas e outras ferramentas na reportagem da pág. 74) para se comunicar com os clientes. Presentes no
Orkut e no Facebook, acabam de abrir
uma conta no Twitter, rede social gra-

tuita onde é possível publicar textos de até 140 caracteres.
O Twitter já é a segunda rede social mais acessada no
Brasil: pelas contas do Ibope Nielsen Online, 5 milhões de
internautas visitaram o microblog em junho, um aumento
de 70% em relação ao mês de maio. A Dourai usa o Twitter para divulgar todas as ações que faz na internet, em
vários canais, e para avisar aos clientes sobre promoções
relâmpago. "Funciona como nos supermercados, onde o
alto-falante informa que no último corredor, durante os
próximos dez minutos, o vidro de palmito custa R$ 2 mais
barato", compara Fernando.
Quando se inscreveu no Twitter, a empresária Rosana Sperandeo, 35 anos, passou a seguir a Dourai. Ela abre todos os
dias o seu Twitter e checa as novidades da empresa, do último post do blog ao novo produto que acabou de chegar à loja.
"Sou cliente da Dourai e uso a ferramenta pela praticidade.
Hoje é melhor que a informação chegue até mim do que eu

busque por ela", diz. "O Twitter me avisa
e, se me interessar, eu entro no site. Já
comprei uma panela, que era lançamento, e também utensílios de cozinha que
estavam na promoção. Parece complicado, mas não é. Leva apenas três minutos
e doze segundos para se abrir uma conta, gratuita, no Twitter (veja infográfico
à pagina 78). Não dá para ficar de fora.
Como diz André: "As inovações são uma
condição pra você continuar existindo.
Se não evoluirmos com o mercado, perderemos competitividade. Quantas lojas
já fecharam na 25 de Março nesses 104
anos em que estamos aqui? A tradição
não é mais suficiente para conquistar os
atuais consumidores."

NO GOOGLE, o mecanismo de links
patrocinados, o Google AdWords (www.google.
com/adwords), funciona como um leilão. Primeiro,
as empresas escolhem as palavras-chave que
gostariam de comprar. Se você tem uma loja de
tênis de corrida, por exemplo, vale a pena investir
em "tênis", "corrida", "maratona", "academia" etc.
Quando as pessoas procurarem por essas palavras,
o link do anúncio da sua empresa pode aparecer
na primeira página da busca, acima ou na coluna
lateral. A empresa só paga quando o usuário clica
lá. Há uma disputa para ver qual empresa fica
mais bem posicionada. Existem três lugares
disponíveis para os anúncios no topo da página e
um número maior e variável na coluna lateral.
O Google classifica a posição levando em conta
o lance pela palavra-chave, o número de cliques
que o anúncio já recebeu, a relevância — medida
de acordo com a aceitação do site, ou seja, quantos
usuários clicaram e não saíram na seqüência —
e o conteúdo da página.
O site americano estipula um valor mínimo por
palavra, que varia de acordo com a procura. Como
há pouco espaço para os links patrocinados, nos
leilões mais concorridos, nem todos que dão o
lance conseguem aparecer. Além do Google, outros
sites de busca, como o Yahoo! e a Microsoft,
também oferecem serviços de links patrocinados.
Para quem não quer pagar nada e aparecer na
chamada "busca orgânica", não há uma fórmula.
Entre as técnicas mais utilizadas para subir
nos resultados, destaca-se o uso de um título
pequeno e relevante e a geração de conteúdo.

BLOG NADA MAIS é que um site pessoal,
dinâmico e fácil de atualizar. Cada texto publicado
é chamado de "post" e pode ser comentado — o
autor do blog tem a opção de moderá-los (aceitar
ou rejeitar) ou deixar que sejam publicados
livremente. Muitos comentários pedem respostas,
que provocam novos comentários... esse bate-papo
virtual faz dos blogs páginas sempre atualizadas
e, geralmente, bem posicionadas nos sites de
busca como o Google. "Todo empresário deveria
criar um blog. É uma ferramenta de marketing
importante porque estabelece um diálogo
direto com os consumidores, que hoje exigem
transparência", afirma Carlos Nepomuceno,
professor e coordenador do Instituto de
Inteligência Coletiva (ICO).
O blog pode ser usado como um diário da
empresa para manter funcionários e clientes
informados sobre tudo o que acontece: novos
produtos, próximos lançamentos, a política
ambiental e as ações sociais. E também para
colher informações. "Nos comentários dá para
ter um feedback e descobrir oportunidades",
diz Nepomuceno, que trocou o site da sua
empresa de consultoria, a Pontonet, por um
blog. "O blog pode até substituir o site. A
manutenção é muito mais simples." Uma das
vantagens da ferramenta é permitir que os
usuários publiquem conteúdo mesmo sem saber
como são construídas as páginas na internet.
Basta escrever e editar o texto como no Word.
A inserção de fotos e de vídeos também é feita
sem complicação. Procure postar, no mínimo,
duas vezes por semana. E não fique com medo
dos comentários negativos: ê melhor ter a
chance de responder do que vê-los espalhados
por aí, no boca a boca virtual.

ORKUT, FACEBOOK, YouTube, Twitter,
MySpace, Linkedin, Flickr... a internet foi invadida
pelas redes sociais e você já deve saber que
elas não são apenas passatempo de adolescente.
São formadas por indivíduos com interesses,
valores e objetivos comuns e usadas para o
compartilhamento de informações. O Orkut,
comunidade online baseada em congregar amigos,
ê a mais utilizada no Brasil. "Tem muita gente
que acha uma bobagem, mas eu sou fã número
um", afirma Ana Lúcia Austin, artesã que usa o
site para divulgar as bonecas de feltro que fabrica
e vende, principalmente, como lembracinhas
de festas infantis. Ana criou perfil no Orkut
para a sua boneca, Anita Austin, que conta com
972 amigos na sua rede. Além disso, montou a
comunidade Eu Tenho Uma Anita. "Passo, no
mínimo, duas horas por dia no Orkut. Se quero ter
clientes, preciso perder tempo com eles."
O foco de Ana são os pais, que geralmente
colocam no perfil uma foto com os filhos. "Foto
com criança sempre me interessa. Escrevo um
texto me apresentando, falando do meu trabalho,
e convido a pessoa para ser minha amiga. Também
entro nas páginas de quem trabalha com convites
e lembranças para festas e procuro, na sua rede de
amigos, pessoas que possam gostar do que faço."
O Orkut é responsável por 90% do que Ana
vende. A artesã tem festas agendadas até 2010 e,
além da internet, comercializa as bonecas em duas
lojas do Rio e duas de São Paulo. "Desenvolvo
minhas estratégias e vejo o que funciona. Percebi
que quando colocava fotos novas das bonecas
nos fins de semana, ninguém comentava. Me dei
conta de que meu público, formado por pais, passa
os sábados e domingos longe do computador.
Também aprendi que não devo publicar várias
fotos de uma só vez. É melhor colocar aos poucos,
para manter minha página sempre atualizada."

IMAGINE UMA GRANDE e tradicional feira de
rua, onde vendedores exibem seus produtos em
barracas e compradores andam por tudo, pesquisando
e pechinchando antes de fechar negócio. No MercadoLivre (www.mercadolivre.com.br) também é assim, só
que o compra-e-vende acontece na internet. O site é uma
plataforma virtual que aproxima quem quer vender de
quem quer comprar. Para participar, é preciso se cadastrar
e seguir as regras, explicadas de um jeito simples no
site. Vende-se de tudo: carros, bicicletas, casas, sapatos.
Segundo dados da ACNielsen, em 2007 foram vendidos
17,5 milhões de itens no MercadoLivre, girando mais de
US$ 1,5 bilhão. Quase 40 mil pessoas geram toda ou
parte da renda daí. Marcelo Kfouri, 43 anos, é uma delas.
Depois de trabalhar 20 anos na indústria farmacêutica,
resolveu abrir a Monreale, fabricante e revendedora de
jóias. Ele e o sócio começaram fazendo parceria com lojas
e salões de beleza, mas depois de três meses sem muito
sucesso apostaram no MercadoLivre. "Parecia impossível
que alguém compraria um anel caro sem experimentar,
ver o brilho, sentir o peso da peça." Mas logo no primeiro
mês Kfouri viu que estava enganado. "85% dos clientes
estão longe dos grandes centros e não têm acesso a uma
boa joalheria". Para diminuir o risco de insatisfação, Kfouri
faz a descrição detalhada de cada produto e contratou
uma fotógrafa para cuidar da imagem das peças. Mesmo
recebendo, ao final de cada venda, a qualificação da loja
por parte do comprador (exigência do site), o empresário
não deixa de telefonar para saber se o cliente ficou
satisfeito. Há oito meses no MercadoLivre, Kfouri fatura
R$ 40 mil por mês e as vendas não param de crescer.
"Sempre fazemos um ou outro leilão, mas usamos mais o
site como um canal direto de venda". O empresário passa,
no mínimo, dez horas por dia em frente ao computador.
No resto do dia, divide-se entre a fábrica, a embalagem
das mercadorias (que vão sempre com certificado) e o
despacho via correio. Existem outras plataformas de
compra, venda e leilão. A mais conhecida é o e-bay
(www.ebay.com). O Etsy (www.etsy.com) é um site
voltado para os artesãos que reúne gente de 150 países.

HÁ UM ANO, a equipe de Edouard Darbellay,
responsável pela área de tecnologia da Genexis,
empresa de 50 funcionários especializada em
pesquisas de mercado, gastava metade do dia com
o gerenciamento de e-mails. O sistema usado pela
Genexis era todo locado em um único servidor,
com capacidade limitada. A cada dois meses,
devido ao excesso de mensagens e contatos, a
empresa ultrapassava o espaço disponível. O
servidor entrava em colapso e levava um dia para
a rede ser restabelecida. Então, Darbellay decidiu
migrar para o Google Apps, softwares que ficam
hospedados nos servidores do site de busca e são
acessados pela internet — tecnologia conhecida
como cloud computing, ou nuvem. No total são
oito aplicativos disponibilizados pelo Google, como
e-mail, editor de textos e planilhas. "O valor da
atualização dos softwares antigos era equivalente
a seis anos de uso dos aplicativos do Google", diz.
Com a troca, a empresa conseguiu reduzir em
R$ 10 mil mensais as despesas com tecnologia.
Além de sanar o problema dos e-mails, Darbellay
tem aproveitado também os aplicativos de edição
de textos e planilhas, que são suficientes para
atender a 95% das necessidades da Genexis.

"Uma das principais vantagens é a colaboração.
Como os documentos ficam na rede, podem ser
acessados por todos os funcionários."
Para enfrentar o Google, a Microsoft prepara
um contra-ataque: deve lançar a versão do Office
online até o segundo semestre de 2010. Apesar
disso, Eduardo Campos, gerente geral da divisão
de produtividade e colaboração da Microsoft no
Brasil, diz que a experiência dos softwares online
é limitada e acredita num futuro híbrido. "O online
vai ser complementar ao Office. O mundo não ê
100% conectado." Apesar de oferecer o Google
Apps ao custo de US$ 8o por ano, é possível utilizar
a maior parte das ferramentas gratuitamente,
basta se cadastrar (www.google.com/apps). A
versão gratuita, no entanto, apresenta limitações.
A capacidade de armazenamento da caixa de
e-mails cai de 25 gigabytes para 6 gigabytes e o
usuário não tem direito ao suporte 24 horas todos
os dias da semana. Além disso, o serviço de graça
não possibilita a integração com outros sistemas,
dificultando a migração completa.
Outra alternativa aos programas tradicionais
são os softwares livres — que podem ser usados,
copiados, estudados e redistribuídos sem restrição
ou custos. Entre os mais conhecidos estão o
sistema operacional Linux, que representa uma
alternativa ao Windows; o Open Office (que no
Brasil recebe a nomenclatura de BR Office), com
programas semelhantes ao Office da Microsoft;
o Mozilla Thunderbirds, gerenciador de e-mails;
e o Mozilla Firefox, navegador da internet. Todos
esses programas foram criados por uma rede
planetária de desenvolvedores que fazem um
trabalho contínuo de melhoramento e atualização.
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