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GOOGLE DEVE FECHAR ESTE ANO

com faturamento de 6 bilhões
de dólares. Se a receita conti-
nuar crescendo no ritmo atual.

em 2006 a empresa vai faturar algo próxi-
mo de 9,5 bilhões de dólares, o que a co-
locará entre os quatro maiores negócios de
mídia dos Estados Unidos, à frente de gru-
pos tradicionais como Time Warner e NBC
Universal. Essa é a comparação que deve
ser feita quando se olha o balanço do Goo-

gle. Embora o Google seja geralmente
apontado como a mais nova ameaça à do-
minância da Microsoft no mundo do soft-
ware. é no negócio de publicidade que ele
ganha dinheiro. Mas é um novo tipo de pu-
blicidade, que confia cada vez menos na
criatividade das mensagens e cada vez mais
em computadores para mostrar o anúncio
certo, para a pessoa certa, na hora certa.
Com 999c do faturamento baseado em
anúncios de 12 palavras, sem uma única

WWW.EXAME.COM.BR

imagem sequer, a empresa de tecnologia
deu início a uma revolução na publicidade
que promete ter impacto muito além do Va-
le do Silício. O Google está levando ao mun-
do da publicidade milhares de pequenas e
médias empresas que viviam fora dele. Em
sua carteira há. hoje. 200 000 anunciantes.

Anunciar dá retorno às empresas, não
há dúvida. Mas ainda é muito difícil colo-
car os números numa planilha. É por isso
que as empresas de internet em geral — e
o Google em particular—têm atraído ca-
da vez mais atenção. Ao mostrar anúncios
com uma precisão que os meios tradicio-
nais não podem alcançar, e ao cobrar so-
mente quando há algum tipo de sucesso
mensurável, a web está se tornando uma
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mídia cada vez mais procurada. Estima-
se que, no final da década, até 10% de to-
do o bolo publicitário americano será in-
vestido na rede, algo em tomo de 15 bi-
lhões de dólares. Uma pesquisa recente
com os 100 maiores anunciantes e as 20
principais agências do mundo indicou que
85% deles pretendem aumentar a fatia de
seus investimentos publicitários destina-
dos à internet. No Brasil, a rede ainda fi-
ca com uma porcentagem menor do bolo,
algo em torno de 1,7%. Mas a tendência
é que esse número cresça. "Hoje todos os
nossos clientes também veiculam campa-
nhas na rede", diz Paulo Queiroz, více-
presidente de mídia da DM9, uma das
maiores agências de publicidade do país.

Anunciantes de peso — como Procter
& Gamble, Pepsi e General Motors, lá fo-
ra, ou Claro, Coca-Cola, Fiat e Itaú, no Bra-
sil —já consideram a internet parte essen-
cial de suas campanhas publicitárias. O prin-
cipal motor da publicidade online são os
links patrocinados. Trata-se de um tipo de
publicidade associado às pesquisas feitas
na internet. Cada vez mais as pessoas pro-
curam produtos e serviços digitando algu-
mas palavras em sites como Google ou
Yahoo!. Quem faz uma busca por câmeras
digitais recebe, além dos resultados tradi-
cionais, uma lista de links patrocinados. Po-
dem ser páginas dos fabricantes ou ofertas
de lojas virtuais. Se o internauta clicar no
link pago, o anunciante desembolsa pela
publicidade. Se não houver clique, o anún-
cio não custa nada. Esse novo tipo de pro-
paganda, baseada em performance, é o co-
ração das receitas do Google e a modalida-
de de anúncio que mais cresce no mundo.
O banco de investimentos Piper Jaffray es-
tima que o mercado de cliques vá atingir
20 bilhões de dólares em cinco anos. "O
bolo publicitário está crescendo", diz Vic-
tor Ribeiro, diretor de tecnologia e respon-

ternauta busca palavras relacionadas a se-
guro de automóvel encontra, entre as ofer-
tas de grandes bancos, um link. para a pá-
gina da empresa. Carlos Roberto Lucena,
dono da seguradora, calcula que dois ter-
ços dos novos seguros são vendidos a clien-
tes que chegaram à empresa por intermé-
dio de um link patrocinado. O próprio Lu-
cena administra a compra das palavras-cha-
ve e calcula em 1 500 reais o investimen-
to mensal em publicidade. "Já anunciei em
páginas amarelas e em, rádio. Não faço mais
nada disso", diz ele. "O resultado nem se
compara." Para ter uma ideia do potencial
do novo negócio, basta lembrar que o Goo-
gle processa mais de 200 milhões de bus-
cas por dia. Além disso, oferece a donos
de blogs e sites a possibilidade de também
usar esses anúncios. O programa do Goo-
gle, chamado AdSense, decide com base
no conteúdo da página que anúncios exi-
bir. Quando há um clique, o produtor do
conteúdo recebe uma comissão.

Nos Estados Unidos, há sites que fatu-
ram 120 000 dólares por ano graças ao Goo-
gle. Mais de 200 000 empresas — de flo-
riculturas a dedetizadoras, de psicólogos a
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sável pelos links
no portal UOL.
"Agora, pequenas
e médias empre-
sas podem anun-
ciar em condições
iguais às dos gran-
des anunciantes."

São negócios
como a Lucena
Seguros, pequena
corretora da zona
norte de São Pau-
lo. Quando um in-

detetives — pa-
gam para ter seus
sites associados
às palavras procu-
radas na rede. A
maioria jamais
anunciaria nos
meios tradicio-
nais. Em alguns
casos, porém, pa-

Gross, criador do
link patrocinado:
copiado pela
concorrência

Publicidade na Times Square (á esq.) e gravador digital de vídeo: mudanças à vista



gam caro. As palavras-chave são vendidas
em sistema de leilão. Quem dá o lance mais
alto aparece no topo da lista de resultados.
Em geral, o custo de uma palavra começa
em 15 centavos. Para aparecer com desta-
que no Yahoo!, uma desentupidora tem de
desembolsar no mínimo 6,50 reais por cli-
que. Uma indústria brasileira chegou a pa-
gar 230 reais por um clique. O mercado de
cliques, hoje dominado por pequenos e mé-
dios negócios, também começa a atrair
grandes empresas. Sadia, Motorola, No-
kia, HP e até a multinacional do aço Ger-
dau já querem aparecer com destaque nas
buscas. "Nossa estratégia é também bus-
car os grandes anunciantes", diz Emerson
Calegaretti, gerente de vendas e primeiro
funcionário do Google no Brasil. "Nos Es-
tados Unidos, 700 das 1 000 maiores com-
panhias já anunciam no Google."

A empresa não está sozinha no negó-
cio. Nem sequer inventou a tecnologia de
links patrocinados. O pioneiro foi Bill
Gross, um empreendedor americano que.
em 1998, criou a GoTo.com, o modelo de
resultados pagos e o leilão de palavras. Seis
anos depois, rebatízada de Overture, a em-

presa foi comprada pelo Yahoo! por 1,6 bi-
lhão de dólares. O sistema foi copiado pe-
lo Google, que fez um acordo de 300 mi-
lhões de dólares para acabar com uma dis-
puta de patentes com o Yahoo!. "Já vende-
mos 1 milhão de palavras e suas combina-
ções", diz Guilherme Ribenboim, respon-
sável pela operação brasileira da Overture.
A Microsoft, que hoje usa o serviço da
Overture para exibir os links no portal
MSN, está desenvolvendo um sistema pró-
prio. Até mesmo o site de leilões eBay de-
ve entrar no jogo. Com a compra do servi-
ço de telefonia pela internet Skype, espe-
cula-se que a empresa permita que o inter-
nauta. em vez de dar um clique, possa fa-
zer na hora uma ligação para o anuncian-
te e comprar o produto. Isso custaria mais
caro que um clique, mas teria uma taxa de
retorno muito mais alta.

A transformação vivida pela publicida-
de online é apenas o prenúncio de uma ten-
dência avassaladora. "Há duas palavras re-
levantes: individualização e digitalização",
disse a EXAME Brendan Ryan, chairman
do grupo mundial de publicidade Foote
Cone & Belding. "Ambas chegam ao mes-

mo lugar." Já se vislumbra o dia em que o
mesmo modelo de relevância da web, ba-
seado no perfil e no interesse dos usuários,
poderá ser reproduzido em outros meios.
O Google já experimentou comprar pági-
nas de revistas especializadas para publi-
car, em papel, links patrocinados. Recen-
temente, vazaram os planos de que lança-
ria um site de classificados para concorrer
com os jornais. Mas o objetivo maior é che-
gar à TV e ao celular. Num cenário futu-
rista, seria possível cruzar o perfil indivi-
dual dos consumidores com seus hábitos
na internet, nos celulares ou nos gravado-
res digitais de vídeo para exibir anúncios
mais relevantes e mais lucrativos. Os anun-
ciantes atingiriam o alvo com mais preci-
são, até mesmo no momento em que o con-
sumidor estivesse prestes a comprar o pro-
duto de um concorrente no supermercado
e usasse o Google no celular para obter
mais informações. As emissoras, operado-
ras e sites poderiam cobrar mais caro. E o
próprio consumidor seria atingido apenas
por mensagens que lhe interessassem. Cla-
ro que há obstáculos. O Google aposta na
publicidade como ciência, mas os comer-

ciais de TV são feitos
pensando no coração.
"Nossa tarefa funda-
mental é nos comuni-
carmos de modo pes-
soal que seja significa-
tivo, atraente e eficien-
te", diz Ryan. "Agora,
temos à disposição es-
sa tecnologia fantás-
tica. Qual o problema?
Vamos lá!" •
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Whitman, do eBay, e Zennstrõm, do Skype: voz em vez de cliques O corretor Lucena: sucesso com links patrocinados




