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Guerra de audiência não é exclusividade dos programas de TV aos domingos. A disputa na 
Internet numa época de players competentes (sobreviventes da trajetória de euforia/recessão do 
meio Web) é cada vez mais competitiva. Com previsão de esquentar ainda mais.  
 
Se na TV, que é estudada há décadas, ainda há muito para se explorar, imagine o desafio para a 
Internet. Quem ainda não parou para prestar atenção ao comportamento do internauta brasileiro 
corre o risco de ver a banda passar. Como já foi dito nesta coluna, o mercado Web nacional não é 
nada inexpressivo e oferece oportunidades excelentes para anunciantes atentos.  
 
O momento é dos mais propícios. Para início de conversa, anunciar na Web está barato. Muito por 
causa das características próprias do meio, mas também pela fase conturbada do mercado 
publicitário e do mercado Internet. Os veículos estão mais flexíveis e negociam bem seus espaços 
mais nobres e a segmentação de suas bases.  
 
Paralelamente a isso, a audiência da Internet brasileira revela o perfil dos sonhos para muitos 
anunciantes. Segundo o iBrands, mais da metade dos internautas brasileiros possui alta 
escolaridade, tem de 14 a 34 anos, é solteira e pertence às classes A e B.  
 
Se o anunciante não está dando muita bola pra esse jogo, o público está. Na 13ªPesquisa Internet 
POP, divulgada pelo Ibope recentemente, perguntou-se aos moradores das principais capitais 
brasileiras qual serviço - TV paga, Internet ou celular - ele compraria em primeiro lugar caso não 
tivesse nenhum destes. Dos entrevistados, 61% optaram por computador com acesso à Internet, 
18% por telefone celular e 14% por TV paga.  
 
Essa é A HORA de adaptar todas as estratégias e espertezas adquiridas nas outras mídias para o 
mercado Web. É a hora de fazer acontecer, com muita seriedade. Não é porque a Internet é um 
ambiente "friendly" que a imagem da sua marca e o tratamento da sua audiência podem ser 
descuidados. Não é porque o filho do seu amigo "entende de Internet" que ele pode fazer seu site 
ou criar seu banner.  
 
Fazer e-mail marketing, por exemplo, é talvez a forma mais simples de se promover. Basta ter 
uma lista de e-mails e uma mensagem a divulgar. A grosso modo, essa lista não precisa nem ser 
a sua base de cadastrados (se tiver um site) ou uma base "alugada", negociada junto aos 
veículos.  
 
Estão cada vez mais comuns os pacotes de "100 mil e-mails por US$ 50" e coisas do gênero 
(claro que isso é SPAM e claro que não é nada recomendado). Não é necessário também se 
preocupar com layout. Muitas das melhores campanhas por e-mail saíram de mensagens em 
texto. As facilidades são tantas que a maior dificuldade é mesmo fazer marketing bem feito.  
 
Para fazer bem feito, respeite o internauta. Respeite a agência online e respeite o mercado. 
Explore todas as possibilidades. Entenda que seu "cliente internauta" tem muito a revelar e 
aprenda a se comunicar com ele a partir daí. Porque não basta anunciar. Tem que pesquisar, 
comparar, analisar, entender, negociar.  
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