
Pequenas empresas optam pelos links patrocinados ao investirem em mídia on-line 
 
Um estudo inédito realizado pela Overture, empresa de venda de links patrocinados do grupo 
Yahoo!, em parceria com a e-bit, empresa de marketing on-line, revelou o perfil e os hábitos de 
investimento em mídia on-line entre micro e pequenos empresários. 
 
Das empresas pesquisadas, 68% possuem entre 1 e 9 funcionários e 23% entre 10 e 49 
empregados. Em 57% dos casos, a decisão sobre o investimento é definida pelo próprio dono ou 
sócio do negócio, são eles que decidem como e quanto investir. 
 
Entre as empresas que investem em links patrocinados - anúncios com destaque nos resultados 
dos sites de buscas - os principais objetivos são gerar vendas no site (34%), vendas por telefone 
(17%) e aumentar o volume de visitas (16%). 
 
Como resultado dessa publicidade, 37% das empresas disseram ter um retorno de 1 a 10% em 
vendas, 19% têm um retorno de 11 a 25%, e 12% um retorno de 26 a 50%. 
 
Fórmula de sucesso 
O grau de satisfação dos anunciantes em relação às campanhas é observado, sobretudo, pelo 
volume de vendas do anunciante (38%) e pelo volume de visitas ao site (31%). Ainda de acordo 
com o estudo, 89% das empresas pretendem manter ou aumentar o mesmo investimento nos 
próximos três meses.  
 
"O modelo de links patrocinados é muito aceito pelas pequenas e médias empresas porque é uma 
forma eficiente de falar diretamente com o consumidor. Além disto, é uma mídia de baixo custo, 
que o anunciante pode iniciar uma campanha com apenas R$ 90,00", afirma Agenor de Castro, 
diretor de marketing da Overture. 
 
O valor médio mensal gasto pelas empresas ainda é relativamente baixo se comparado com o 
investimento em banners, o que sugere um mercado com alto potencial de crescimento. 
 
No Brasil, aproximadamente 15% do investimento publicitário on-line são feitos em links 
patrocinados. A previsão é de que este percentual salte para 40% em três anos. Em relação à 
expansão do segmento, há expectativa de que o mercado brasileiro cresça 10% já em 2005, 
movimentando cerca de R$ 22 milhões. 
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