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Afinal, a era é mesmo da Internet!  
 
Pessoas assistem TV. Pessoas lêem revistas. Mas as pessoas usam a Internet. Embora isso pareça 
óbvio, muitos "marqueteiros" continuam perdendo o foco e o ponto principal por utilizarem 
somente os anúncios de interrupção para captar a atenção dos usuários em vez de trabalharem 
no desenvolvimento de ferramentas que podem nivelar a interatividade da Internet, ajudando os 
clientes a alcançarem seus objetivos e, principalmente, satisfazerem seus anseios quando entram 
no site de uma empresa.  
 
Na minha opinião, as pessoas usam a Internet por três razões principais: para entretenimento; 
para buscar informações; ou para executar alguma coisa, seja cumprindo uma função ou 
buscando alcançar um objetivo ou um serviço. As pessoas respondem aos anúncios muito 
diferentemente na Internet do que em outros meios. A melhor maneira de os "marqueteiros" 
criarem o relacionamento com um cliente é auxiliando-o a obter alguma coisa, é satisfazendo uma 
necessidade do mesmo.  
 
É importante que os profissionais de marketing saibam diferenciar bem o marketing para 
consumidores do marketing para o negócio. As empresas que estão fazendo marketing para os 
consumidores devem procurar gastar sua verba para levar os clientes a buscar uma compra. Há 
excelentes exemplos de empresas que vêm fazendo isso com sucesso, como a Americanas.com e 
o Ponto Frio, por exemplo. Essa estratégia é mais eficiente para compras por impulso.  
 
No entanto, enquanto essa estratégia pode ser eficiente com o cliente final, o marketing online 
business-to-business é usualmente um processo mais longo e mais informação se faz necessária 
para que haja maior consideração no momento da compra. Basicamente, pelo fato de os clientes 
de negócios entrarem em um site por razões muito específicas, os publicitários podem não querer 
(e talvez não dever) forçar uma venda direta. Ao contrário, o marketing de negócios deve usar 
mais ainda a natureza interativa da Internet para que possa entregar informações e serviços mais 
importantes que ajudem o cliente a satisfazer sua necessidade e a resolver seu problema.  
 
Eu, particularmente, acredito que os usuários corporativos procuram se relacionar com outras 
empresas que lhes provêm ferramentas e serviços que possam fazer com que eles cumpram seu 
trabalho mais rapidamente. Essas corporações que oferecem serviços através de ferramentas e 
funcionalidades interativas de utilidade influenciam positivamente a percepção de marca que os 
usuários têm da mesma. Quando esses serviços são bem executados, a percepção que fica é a de 
que o relacionamento com essa empresa é positivo, deixando marcada uma imagem de empresa 
líder e tecnologicamente avançada, vindo a justificar assim um contínuo relacionamento com a 
mesma.  
 
Lembrem-se, é muito difícil para uma empresa chamar a atenção de um cliente, fazer com que 
goste dela. E é exatamente isso que muitas empresas ainda tentam fazer na Internet. Se suas 
ações de marketing ainda são interruptivas, elas podem estar atrapalhando mais do que 
ajudando. Em vez disso, as corporações devem tentar nivelar os benefícios do marketing 
interativo para levar à aquisição, lealdade e eficiência de serviços.  
 
Afinal, a era é mesmo da Internet, não é?  
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