


star presente na internet não sig
nifica ter apenas um website cor
porativo. As marcas precisam apa
recer nas redes sociais - Orkut, 
Facebook, Twitter, sites de notí

cias, comunicadores (MSN) e redes virais. 
Precisam encontrar caminhos para uma co
municação mais criativa, informal e direta 
com seus clientes de maneira a reforçar seus 
valores simbólicos. Precisam usar múltiplos 
formatos - vídeos, animações, jogos - para 
manter interessada uma audiência que cada 
vez mais se sente atraída pela novidade. Mas, 
ter um site bem estruturado, com serviços e 
informações disponíveis, uma fácil navega
ção e interação com outros canais, como as 
redes sociais, já é um grande passo para con
quistar os consumidores. Isso significa que 
além de conteúdo de excelente qualidade, 

as marcas precisam renovar sempre a sua 
apresentação, saber quem é o seu público-
alvo e o que ele espera encontrar de informa
ções sobre produtos e serviços. 

"É preciso planejar, conhecer, entender o 
público-alvo e estabelecer uma ligação que 
faça sentido para esses usuários. Ou seja, en
tender quem são as pessoas, o que elas que
rem com os serviços ou produtos da empre
sa, por que elas o procuram e como elas os 
usam em seu cotidiano. É importante iden
tificar os valores da marca e associá-los aos 
desejos dos usuários. É importante ter credi
bilidade e um design esteticamente atraen
te", destaca Lucia Filgueiras, professora de 
engenharia e sistemas digitais na Escola Po
litécnica da USP e especialista em interação 
homem-computador. 

O grande desafio é adequar o conteúdo ao 

formato, respeitando os critérios de usabili-
dade, layout e serviços de maneira satisfa
tória. "A tendência que se manifesta agora 
é a da sinergia - em vez de se tentar repro
duzir um website em várias plataformas, 
se pensar que as pessoas possuem platafor
mas diferentes e que podem ter experiências 
distintas em cada uma", diz Filgueiras, que 
também ressalta o conceito de crossmedia, 
largamente usado pelas marcas. 

Segundo os especialistas, a grande maio
ria das marcas ainda engatinha. Apesar de a 
internet existir há 15 anos, muitos sites estão 
na fase de experimentação. Algumas mar
cas já conseguiram resultados expressivos, 
quando os quesitos são: layout, design, usabi-
lidade, acesso e disponibilização de serviços 
e informações. Veja os cinco melhores sites 
de marcas brasileiras. 

O site de marca mais vota
do por nossos entrevistados 
foi a Tecnisa. A construtora 

é um dos players mais ousados do 
mercado no que se refere à comunica
ção digital. O site é multicanal e o in-
ternauta escolhe entre várias opções, a 
maneira como quer se atendido: online, 
por e-mail, por telefone, videoatendi-
mento, além de poder baixar aplicativos 
móveis. O cliente também pode acom
panhar o andamento das obras e lança
mento de futuros empreendi mentos. Na 
homepage há ações e links para todas 
as redes sociais em que ela está presente. "O 
site tem destaque pelo seu atendimento di
ferenciado, já perceptível por sua disposição 
na home, com chat das 8 às 24 horas e pos
sibilidade de agendar contato com um cor
retor, fatores importantes para um público 
que cada vez mais busca o imediatismo e a 
disposição rápida dos serviços", aponta Ga
briel Rossi, estrategista de internet e sócio-
fundador da Gabriel Rossi Consultoria. 

Rodrigo Tafner, professor de marketing 
e negócios na Arena Digital da Graduação 
da Escola Superior de Propaganda e Marke
ting (ESPM), também destaca a facilidade 
de navegação como um dos motivos para a 

escolha do site da Tecnisa. "Com navegação 
muito boa, muita interatividade, links de 
compartilhamento em redes sociais, apli
cativos para iPhone, além de ser muito bem 
posicionada nos resultados orgânicos de si
tes de busca em diversas keywords. É o me
lhor exemplo de site multiplataforma entre 
as marcas mais valiosas do País", afirma Ta
fner. Para Ludwig Goulart, diretor de plata
formas digitais da Repense Comunicação, a 
página da construtora se destaca pela forma 
inovadora de vender imóveis usando ferra
mentas integradas ao mundo digital. 

"Nós começamos nosso projeto de internet 
em 2001, quando o Brasil tinha 4,5 milhões 

de usuários. Hoje, o Brasil tem mais de 
70 milhões. Ao longo desses dez anos, 
aprendemos muito. Desde 2002, foca
mos em vender, ser autorremunerável 
e, também um grande emulador de 
marca. Fomos a primeira empresa a 
estar no Orkut, Youtube, Twitter e Se
cond Life. Nós sempre acompanhamos 
com muita proximidade os avanços da 
internet. Sempre fomos liderança na in
ternet, porque entendíamos que isso se
ria o grande diferencial. De fato, hoje é o 
grande diferencial da companhia tanto 
do ponto de vista de marketing e inova

ção, quanto do de vendas. Fomos a primeira 
empresa a estar no iPad. Ou seja, nós somos 
uma empresa que entende não só de site, 
mas de ambientes digitais. Nós somos uma 
referência internacional, devido às boas prá
ticas. Hoje, nosso site tem uma média diária 
de 15 mil visitas. A internet representa 35% 
de nossas vendas anuais. Além de nosso 
site ser um grande gerador de inovação, ele 
é hoje, para nós, um grande canal de ven
das. Até porque o custo de aquisição de um 
cliente na internet é, aproximadamente, 50% 
inferior ao uso das mídias tradicionais", diz 
Romeo Bussarello, diretor de mídias sociais 
c relacionamento com o cliente da Tecnisa. 



Com sede no Brasil e atuação 
em mais de 38 países, a Vale 
emprega atualmente mais de 
119 mil pessoas, entre profis

sionais próprios e terceirizados. O site da 
mineradora é pioneiro em inclusão digital 
ao oferecer opção de navegação para porta
dores de deficiência visual. Um quesito ge
ralmente esquecido pelas marcas. "O site da 
Vale é muito bem estruturado, convence por 
transmitir coerentemente os sinais da mar
ca. Sua simplicidade favorece a informação 
mais dinâmica. Além disso, o conteúdo pode 
ser acessado por pessoas que possuem defi
ciência visual. O direcionamento também é 
plausível para as redes sociais. Até pela ca
racterística do mercado da empresa, o site é 
ágil e está apto a responder a uma eventual 
crise adequadamente, com opção de busca 
no local correto e área de contato de fácil 
acesso", destaca Gabriel Rossi. 

O portal da mineradora é, também, um 
bom caminho para quem quer saber como 

funciona uma das 
maiores empresas 
siderúrgicas do mun
do. No portal, além 
de obter informações 
sobre commodities, o 
internauta encontra 
dicas valiosas sobre 
colocação profissio
nal. "Você tem de tra
balhar comunicação 
para um funcionário 
no futuro, um ven
dedor, um colaborador, um cliente ou um 
possível cliente. A Vale é um exemplo in
teressante. Eles têm uma frente inteira de 
comunicação no departamento de recur
sos humanos da empresa. Eles têm ações 
no Facebook e no Twitter, com gente fa
lando o quanto é legal trabalhar lá, além 
de concursos. Isso mostra o potencial da 
internet de se relacionar com o público, o 
que dificilmente seria possível pelas mí-

dias tradicionais", avalia Buy Bilton, ge
rente de negócios digitais do Grupo Troia
no de Branding. De acordo com Bárbara 
Dariano, professora do curso de design 
em interfaces digitais do Senac (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial), 
chegar e navegar pelo site da Vale é muito 
fácil. Assim, como a maioria dos sites de 
marcas, o que varia é a usabilidade e os 
serviços oferecidos. 

Desde 1984, a fabricante de com
putadores e acessórios Dell atua 
diretamente na venda online, em 

soluções para otimizar a capacitação 
de pessoas e empresas, identificando opções 
que melhor atendem às necessidades e aos 
desejos de consumo tecnológico. Fabiana 
Marcon, diretora de marketing para o con
sumidor final e pequenas e médias empresas 
da Dell Brasil, destaca a importância do rela
cionamento online para a marca. "O relacio
namento online é muito importante para a 
Dell - um grande foco para a empresa. A pos
sibilidade de apresentar o portfólio da marca 
e as soluções de tecnologia, disponibilizar 
treinamentos, calendário de eventos, aliada 
às funcionalidades do e-commerce como a 
venda direta aos clientes e alternativas de 
personalização, criam um ambiente único 
e fundamental para o relacionamento com o 
cliente", pontua. 

Na visão de Ludwig Goulart, o diferencial 

da marca na rede está na maneira de 
se posicionar facilitando a experiên
cia de consumo. "A forma simples 
de experiência de consumo, tanto 
coorporativa quanto pessoal, é um 
diferencial. O site da Dell é extrema
mente otimizado e seguro com um 
atendimento online inovador". 

Ruy Bilton fala das espeficifidades 
da marca. "A Dell tem um peso mui
to forte no e-commerce. Ela nasceu 
graças ao e-commerce, mas ela não tem o 
caráter de experiência de conteúdo. Só que 
não pode-se esquecer de que este é um mer
cado de uma compra muito mais racional. 
Então, talvez para ela faça muito mais senti
do ter um e-commerce extremamente azei
tado, eficiente sem ter tanta ação de marca 
atrapalhando a compra", afirma. 

Por sua vez, Rossi destaca a coerência do 
negócio da empresa de tecnologia. "O site da 
Dell mostra-se coerente ao DNA da marca, 

que sempre foi de venda direta. Muitas corpo
rações de grande porte não conseguem es
calonar a comunicação um a um e as mais 
astutas começam a utilizar a internet com 
uma plataforma de grande potencial de re
torno no atendimento direto ao consumidor. 
O layout da Dell apresenta facilidade para 
as informações básicas, como no campo de 
busca e com um 0800 bem acessível, além de 
possuir opções de acessibilidade úteis, com a 
mudança de tamanho da fonte". 



Inaugurado em 1971, o Hospital 
Israelita Albert Einstein, tam
bém aposta na internet como 

ferramenta de divulgação e fortaleci
mento da marca. São oito unidades espalha
das na cidade de São Paulo e região metro
politana. Segundo o estrategista de internet, 
Gabriel Rossi, o site da instituição possui um 
layout clean, importante para uma comuni
cação eficiente, com conteúdos detalhados e 
segmentados sobre o hospital e temas ligados 
à área de saúde. "Os serviços mais procura
dos são apresentados de maneira acessível 
ao internauta, o que facilita para quem busca 
informação. Está bem otimizado para técni
cas de SEO - o que o torna mais "relevante" 
para os sites de busca como Google e Yahoo 
- e, por este motivo, está bem posicionado. 
Tem uma boa integração com ferramentas 
de redes sociais, facilitando a interação do 
usuário. Outro ponto positivo é que, em caso 
de necessidade de gestão de crise, o site está 
praticamente preparado" afirma. 

A Lojas Renner é uma das 
maiores redes de lojas de de
partamentos de vestuário no 

Brasil. Além das marcas próprias, o 
site oferece aos clientes promoções e a chan
ce de ganhar prêmios por meio de concur
sos. Tafner, da ESPM, diz que o layout do site 
da marca é simples e eficiente, mas peca por 
não oferecer ao internauta links para as re
des sociais. "Com layout simples e eficiente, 
o website da décima marca mais valiosa do 

Já Ruy Bilton acredita que a instituição foca 
mais na comunicação unificada e cita os ca
nais Einstein Social, voltado para ações da 
comunidade, e o Einstein Vagas, para quem 
busca colocação profissional, como exem
plos. "Isso é interessante para a marca, mas 
a partir do ponto que a comunicação passa a 
ser mais genérica, ela perde o valor de diálo
go, a especificidade necessária para uma re
lação duradoura. Pelo que eu vi , eles estão fo
cando mais na comunicação unificada com 
cara de release da marca", analisa Bilton. 

País, apesar de ainda não dispor de aplica
tivos específicos, apresenta um site de ex
celente navegação em qualquer plataforma. 
Seu principal 'pecado' é a falta de links de 
compartilhamento em redes sociais, ainda 
que ela esteja presente nessas redes". 

Bilton indica a importância do uso da in
ternet como ferramenta de comunicação. 
"É muito bacana o foco que eles dão para o 
e-commerce. É um passo importante, porque 
a internet não é só comunicação, ela é ferra
menta também", pontua. Porém, o especialis
ta se surpreendeu com o fato de a rede ainda 
dar um peso muito pequeno para a marca, 
para a experiência de comprar um produto 
Benner. "A gente sabe que comprar roupa é 
uma experiência extremamente carregada 
de emoção, de valores mais subjetivos, de 
glamour, moda. A loja online ainda não me 
passa esses valores, ela está ainda muito dura 
e muito voltada para o negócio de vender rou
pa", enfatiza o gestor de marcas. 
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