




Segundo dados da comScore, o 
uso de redes sociais pelos in-
ternautas no Brasil só perde 
para as ferramentas de bus-

cas, ficando à frente de serviços como 
e-mail e de mensagens instantâneas. 
De acordo com o relatório, 85,5% dos 
internautas brasileiros realizam buscas 
pela web, enquanto 81,9% acessam re-
des sociais, 78,9% fazem uso de correio 
eletrônico (e-mail) e 78,8%, de sites de 
entretenimento. Segundo a comScore, 
o número de usuários ativos de web no 
Brasil totalizou 34,24 milhões em feve-
reiro, crescimento de 20% em relação 
aos 28,6 milhões registrados em feve-
reiro de 2009. Enquanto, globalmente, 
cada usuário ficou on-line, em média, 
22,6 horas em fevereiro, no Brasil esse 
índice foi de 26,4 horas. 

Os números confirmam que a inter-
net se tornou um dos negócios mais 
promissores do Brasil, seja para inves-
tir no e-commerce, ou em ações de 
marketing digital - evidenciando a seg-
mentação, personalização e mensura-
ção para aumento do volume de ven-
das -, seja em search marketing - que 
envolve links patrocinados e busca or-
gânica -, dentre outras inúmeras possi-
bilidades que este canal proporciona. 

A atuação on-line propicia vantagens 
como mensuração de todas as ações 
e resultados, interação direta com 
o público-alvo, ausência de limites 
geográficos, possibilidade de empresas 
pequenas poderem concorrer com as 
grandes, além do próprio fato de que a 
adoção de estratégias no meio virtual é 
uma tendência mundial e inexorável. 

Além disso, a grande vantagem da 
internet é atender a um público infi-
nitamente maior do que ao de uma 
loja física. "O meio virtual é, nos dias 
de hoje, a melhor forma de divulgar 
produtos, serviços e ações, já que as 
possibilidades de negócios são infini-
tas, desde que haja um bom trabalho 
de marketing virtual", reforça o dire-
tor da consultoria para e-commerce 
AgênciaVibe, RobsonTavarone."Para 
os negócios on-line, não há fronteiras 
territoriais ou de tempo. Seu consu-
midor pode te encontrar, estando em 
qualquer lugar, a qualquer momen-
to. Além disso, os empreendedores 
on-line contam com ferramentas di-
nâmicas que facilitam e agilizam seus 
negócios com eficiência e segurança. 
Mas, vale lembrar que o mundo di-
gital não é 100% tecnologia. A inteli-
gência e a criatividade do ser humano 
são fundamentais para o sucesso das 
ações e estratégias", complementa o 
diretor-presidente da DinheiroMail 
no Brasil, Marcos Bueno. 

Para o diretor da PortCasa, Natan 
Sztamfater, com as empresas de logís-
tica crescendo a cada dia, os negócios 
virtuais têm a possibilidade de entre-
gar seu produto em 100% no territó-
rio brasileiro, já no meio físico a lo-
ja limita-se a atender seu bairro e no 
máximo a sua cidade. "Acredito que a 
internet sempre será uma boa apos-
ta complementar a qualquer tipo de 
negócio, basta saber se a empresa em 
questão já está preparada para iniciar 
suas operações on-line." 

Navegue a favor 
do vento 

Existem diversas formas de utilizar 
a internet como ferramenta de negó-
cios, desde divulgar uma marca por 
meio de redes sociais, até desenvol-
ver um site completo de comércio ele-
trônico com banners de promoções. 
Empresas de qualquer segmento po-
dem alavancar seus resultados com 
ações na internet. No entanto, como 
em qualquer estratégia de negócios, o 
grande segredo é realizar um planeja-
mento antes de iniciar as ações. "Um 
bom planejamento de marketing digi-
tal é exatamente igual a um plano de 
negócios off-line: envolve pesquisa de 
mercado (pesquisa de concorrentes e 
de consumidores), definição estraté-
gica das ações, monitoramento e mé-
tricas", avalia o diretor de criação da 
Publiweb - Marketing e Consultoria 
Digital, Conrado Adolpho. 

O CEO da Cadastra, agência de 
search engine marketing, Thiago 
Bacchin, aponta quatro pilares bási-
cos que uma empresa precisa para co-
municar-se com sucesso na internet: 
SEO - busca orgânica, links patrocina-
dos, e-mail marketing e Social Media 
Marketing (SMM). "Estas quatro inicia-
tivas são as mais importantes devido à 
qualidade das visitas, receita e ROI que 
proporcionam. Apenas SMM acaba ge-
rando resultados menos perceptíveis 
em curto prazo, porém indispensáveis 
nos tempos atuais de internet pré-3.0." 
Bacchin defende também que uma pre-
sença na internet envolve muitos outros 



aspectos que podem interferir positiva-
mente ou negativamente nas iniciativas 
de marketing on-line. "Algumas deci-
sões podem afetar o sucesso dos próxi-
mos anos de uma marca na internet. Se 
a empresa escolher uma plataforma de 
gestão de conteúdo (CMS) pouco ami-
gável às boas práticas de SEO - o que 
muitas vezes acontece por falta de in-
formação - será muito difícil aplicar um 
projeto de SEO de modo a tornar a em-
presa bem ranqueada nos resultados 
orgânicos posteriormente.", afirma. 



Como ter destaque em 
meio a um mercado tão 
competitivo? 

A criatividade sempre deve ser valo-
rizada na internet, mas saber conver-
sar com o público é sempre um modo 
eficiente de entender como apresentar 
promoções e quais são as necessidades 
de quem está do outro lado do moni-
tor. "Independentemente do que se irá 
fazer na web, o mais importante é co-
nhecer o público-alvo: conhecer o que 
ele sente, o que ele quer e como você 
pode satisfazê-lo com o seu serviço", 

diz o consultor da Magoweb, Mayko 
Franceschi. Outro fator importante 
também é diferenciar quais as vanta-
gens da pequena empresa em relação 
à grande. "Uma grande empresa é um 
transatlântico - difícil de mudar de di-
reção rápido, de entrar em brechas 
muito estreitas e impossível de tratar 
cada passageiro como único. A peque-
na empresa é um jet sky ou um barco 
de pesca; pode não ter velocidade e vo-
lume, mas tem flexibilidade, agilidade 
e visão do todo com muito mais facili-
dade", ilustra Adolpho. 

Por ser um mercado em total as-
censão, a concorrência acaba sendo 
um dos maiores desafios. Por isso, a 
melhor forma de se tornar eficiente 
no universo virtual é apostar em de-
terminados segmentos. "Hoje exis-
tem muitas lojas que chamamos de 
Magazine, em que vende-se de tudo 
um pouco. Mas, tirando os grandes 
nomes do varejo virtual, essa não é 
uma boa estratégia. Quando se vende 
de tudo o que se sabe realmente dos 
produtos é muito pouco. Entretanto, 
apostar em um nicho específico signi-
fica que aquela loja tem total experti-
se sobre o que está oferecendo ao seu 
cliente", pondera Tavarone. 

Outro ponto, é que a internet se tor-
nou um importante investimento para 
empresas desenvolvedoras de soluções 
para contact centers que buscam a oti-
mização do relacionamento das empre-
sas com seus clientes, como a Uranet 
Projetos e Sistemas. Com o objetivo de 
oferecer um produto que possibilitasse 
o monitoramento on-line e em tempo 
real das ligações dos atendentes do con-
tact center com os clientes e permitisse 
intervenções imediatas durante o con-
tato telefônico, a Uranet desenvolveu o 
IntergrALL, uma solução virtual de ge-
renciamento de contact centers, 100% 
web. O sistema substitui o hardware 
por software aberto, é parametrizável e 
atende a alta demanda por soluções in-
tegradas "Na maioria dos contact cen-
ters, é necessária a utilização de três ou 
mais soluções tecnológicas que supor-
tem as operações de atendimento. Com 





criadas em que o empreendedor vir-
tual tem como avaliar os resultados 
de suas ações. Mas o grande boom 
do momento são as redes sociais que 
possibilitam uma maior proximidade 
com o público-alvo e, consequente-
mente, um maior conhecimento so-
bre suas demandas e peculiaridades. 
"Estar à disposição do consumidor 

com um canal aberto para ouvir o que 
ele tem a dizer é um excelente começo 
na web. A partir daí, é possível traçar 
estratégias para outros tipos de inte-
ração e produção de conteúdos e pro-
moções", afirma Adolpho. 

As redes sociais ganharam uma im-
portância tão grande que, hoje, mui-
tas empresas utilizam esse canal para 
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entender se um determinado produ-
to deve ir às prateleiras ou não. Além 
disso, as comunidades da internet 
possibilitam que consumidores con-
versem entre si, trocando experiên-
cias e compartilhando interesses em 
comum. "Cada vez mais as pesso-
as querem referências sobre o que 

consomem. A internet possibilita a 
busca dessas informações por meio 
de blogs, fóruns de discussão, entre 
outros, influenciando na decisão de 
compra", pontua Adolpho. "É impor-
tante se fazer presente na vida destas 
pessoas, seja com o site institucio-
nal, blog e perfis em redes sociais, se-

ja através de formadores opinião que 
falam sobre sua marca e acabam por 
se tornar 'embaixadores' dela", acres-
centa o vice-presidente internacional 
da AlphaGraphics, Rodrigo Abreu. 

Mas, as redes sociais também po-
dem representar uma ameaça às em-
presas que não souberem utilizá-las da 
maneira correta ou caso a mesma não 
cumpra com os seus deveres perante 
aos clientes. Para Tavarone, ao con-
trário de uma mídia impressa, o que 
se publica na internet tem uma reper-
cussão muito maior. Se antes um bom 
atendimento era comentado com três 
ou quatro pessoas e um mal atendi-
mento poderia ser comentado com o 
dobro de pessoas, hoje, a internet per-
mite que essas interações alcancem 
grandezas como centenas e milhares 
muito facilmente. "Uma reclamação 
realizada na internet pode atingir mi-
lhões de pessoas, dando um prejuízo 
incalculável para a imagem da empre-
sa", ressalta o consultor, Franceschi. 
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