
De palavra em palavra
Mercado de links patrocinados já representa 20% da mídia online;
Google anuncia a Publicar como revendedora, e Yahoo cresce 5% ao mês
JOÃO PAULO Nucci

Os links patrocinados estão
em franco desenvolvimento no
Brasil. Esse tipo de anúncio,
publicado nos sites de busca de
acordo com a pesquisa realizada
pelo usuário, está entrando na
rotina de empresas de todos os
portes. O Yahoo Search Marke-
ting (ex-Overture), que exibe
suas chamadas em cerca de 60
portais, já tem 6 mil clientes — o
que inclui desde uma minúscula
fabricante de velas até a Unile-
ver — e cresce ao ritmo de 5%
ao mês. Por sua vez, o Google
nomeou, na semana passada,
seu primeiro revendedor do
programa AdWords no País. É a
colombiana Publicar, que explo-
ra o mercado de listas telefônicas
em 25 Estados. Os 900 vende-
dores da empresa vão passar a
oferecer o sistema do Google à
sua carteira de 200 mil clientes
de todos os portes.

"O acordo traz uma possibi-
lidade de geração de negócios
muito forte", diz Maurício Pache-
co, diretor de marketing da Pu-
blicar, que edita catálogos com
as marcas Listei e Editei. "Mas o
mais interessante é que podere-
mos levar os links patrocinados a
pequenos empreendedores que
estão ingressando no universo
digital." A expectativa de Pache-
co é conquistar 500 clientes por
mês para o AdWords.

O acordo Google-Publicar, o
primeiro do buscador fora do eixo
Estados Unidos-Inglaterra-China,
segue uma tendência do mercado
norte-americano. Por lá, pratica-
mente todas as companhias que
-xploram as chamadas páginas
amarelas oferecem também links
patrocinados. A Publicar, que
tem 40 mil clientes da versão
eletrônica de suas listas (dis-
ponível no site www.listaonline.
com.br), acredita que o papel e
o digital são complementares. "A
internet corresponde a 10% de
nossa receita, mas é um negócio
que vem ganhando importância a
cada ano", declara Pacheco, sem
revelar quanto a empresa fatura
no Brasil.

Para o Google, a parceria
(que não exige exclusividade
de nenhuma das partes) repre-
senta o advento de uma força de
vendas "humana" que a empresa
não possui no País. "Temos uma
equipe para captar os grandes
anunciantes. Agora, teremos
mais capilaridade na base da
pirâmide", informa o gerente de
desenvolvimento do Google no

Brasil, Leonardo Tristão, que
tampouco divulga os números
da empresa.

E é justamente a base da
pirâmide, formada por milhares
de pequenos empreendimentos
dos mais diversos setores, que
garantiu o sucesso dos links pa-
trocinados nos Estados Unidos.
Os irrisórios valores necessários
para entrar no sistema — em
geral inferiores a US$ 50 — e a
cobrança apenas nos casos em
que ocorre o clique (o que tor-
na a veiculação da mensagem
gratuita) foram os principais
motores da explosão verificada
pelos links patrocinados desde
o início da década nos EUA. O
sucesso dos sites de busca, uti-
lizados por 98% dos internautas,
também ajuda a explicar o fe-
nômeno. Neste ano, o chamado
search engine marketing será
responsável por quase metade
da verba publicitária destinada
ao mundo digital no mercado
norte-americano. "Noventa e
nove por cento da receita do
Googie vem dos links patroci-
nados", ressalta Tristão. E não é
pouca coisa: o buscador faturou
US$ 2,46 bilhões no segundo
trimestre do ano.

Por aqui, não há um número
preciso para medir a importância
da modalidade no bolo publicitá-
rio, já que a receita dos dois prin-
cipais serviços (Google e Yahoo)
ainda não é contabilizada pelo
Projeto Inter-Meios. Mas os
executivos que atuam no setor
calculam em pelo menos 20% a
participação dos links patrocina-
dos nos investimentos em mídia
digital — que somaram R$ 158
milhões no primeiro semestre,
segundo o Inter-Meios. "A ex-
pectativa para 2008 é chegar a
42%", afirma Marcelo Santiago,
presidente do Internet Adverti-
sing Bureau do Brasil (lAB-Bra-
sil) e diretor de novos negócios
da MídiaClick, uma agência mon-
tada há seis meses pelos mesmos
acionistas da AgênciaClick para
explorar o conceito de marketing
de performance. A principal fer-
ramenta utilizada pela empresa
são os links patrocinados.

Além do crescimento em ter-
mos financeiros, o marketing nos
buscadores está ganhando usos
mais sofisticados. "O mercado
está muito atrelado à busca de
palavras, mas não é só isso. Há
uma série de possibilidades,
como o uso de banners e até ví-
deos, no caso do Google", explica

Sandra Moraes: jornalistas e profissionais de letras para checar os anúncios

Sanflago. Também estão apare-
cendo ferramentas que realizam
o contato direto entre o usuário e
a empresa anunciante, especial-
mente a partir dos softwares de
voz sobre IP.

A popularização do siste-
ma também beneficia agências
como a MediaContacts, que tem
origem espanhola e é especiali-
zada em marketing interativo.
Hoje, cerca de 25% da receita
da subsidiária brasileira surge
a partir do marketing acoplado
às buscas. A empresa fatura
com a administração da políti-
ca de links patrocinados para
os clientes. Há casos em que
apenas um cliente tem mais de
100 mil palavras cadastradas.
"É um universo complexo. A

gestão dos links patrocinados é
fundamental", diz Ricardo Reis,
diretor geral da empresa no
Brasil. "Se não houver cuidado,
podem ocorrer inadequações na
mensagem." Ele dá um exemplo:
para determinada companhia,
surgir em primeiro lugar na
pesquisa da frase "vôo barato"
pode fazer com que suas vendas
aumentem. Mas podem ir contra
a política da marca, se a empresa
valorizar, por exemplo, clientes
de alta renda.

A interferência humana na
administração dos links patroci-
nados está até mesmo trazendo
para o mercado de mídia um
novo tipo de profissional. Na
MediaContacts, o trabalho é
feito por engenheiros e pessoas

formadas em letras. O Yahoo
Search Marketing também con-
ta com profissionais das letras
e do jornalismo em seu corpo
editorial. "Esse é nosso princi-
pal diferencial", destaca Sandra
Moraes, diretora de vendas da
empresa. "Nenhum anúncio vai
ao ar antes de ser submetido ao
crivo de nossa equipe."

Os funcionários vetam desde
erros de digitação até mensagens
ofensivas ou que se apropriam
de marcas de concorrentes,
por exemplo. Os superlativos
— como dizer que é o maior ou

o melhor do setor — também são
eliminados. E todas as páginas
que serão linkadas são visitadas,
para evitar surpresas desagradá-
veis. "Parece incrível, mas acon-
tece de os clientes informarem
links quebrados", pontua Gisele
Alves, gerente de marketing do
Yahoo Search Marketing.

A evolução do mercado no
País começa a provocar também
disputas mais acirradas por de-
terminados termos — se houver
mais do que um interessado
por uma palavra, ocorre um
leilão para definir quem surge
em primeiro lugar na busca.
Nos Estados Unidos, é bastante
comum termos mais concor-
ridos valerem mais de US$ 60
— o fenômeno é especialmente

notado no setor financeiro. Por
aqui, não se chega nem perto.
Mas o Yahoo já registra palavras
cujo clique custa R$ 9, como
aquelas que são ligados ao se-
tor de desentupimento, ou R$
7 para o universo das bombas
pneumáticas, ou R$ 5,50 para
uma determinada fragmenta-
dora de papel. Nada mau para
um mercado que começou a se
estabelecer de verdade no Bra-
sil há apenas três anos.

O avanço da tecnologia de
voz sobre IP (VoIP), que permite
a conversação telefônica pelo
computador, abriu uma nova
frente de oportunidades para as
empresas anunciantes de ser-
viços classificados interativos
e links patrocinados. O Googie
está prestes a anunciar uma fer-
ramenta chamada Click-to-Call,
que por enquanto permanece em
testes. Funciona assim: o campo
do anúncio contém um ícone de
um telefone. Clicando nele, o con-
sumidor pode inserir seu número
de telefone. Em alguns instantes,
o próprio buscador se encarrega
de completar uma ligação entre a
empresa e o cliente interessado.
O número do usuário permanece
em sigilo. Nem a própria empresa
tem acesso a ele.

As companhias de listas tele-
fônicas que atuam no País nem
esperaram o onipresente Google

lançar sua ferramenta e já se me-
xeram para facilitar a conexão entre
as empresas e os consumidores na
rede. Utilizando a tecnologia da nor-
te-americana e-Stara, a Telelistas,
baseada em Curitiba, investiu R$ 8
milhões para criar o serviço Chame
Grátis, que funciona exatamente
como o Click-to-Call. O usuário
não gasta nem um centavo com a
ligação, mesmo que seja para outros
Estados ou feita pelo celular.

A Telefônica Publicidade e
Informação (TPI), que edita o ca-
tálogo Guia Mais, também está lan-
çando uma solução semelhante, o
Ligue Grátis. Segundo seu diretor
de marketing, Daniel Carvalho, a
empresa que for procurada pelo
consulente na versão online do
Guia Mais também não paga pela
ligação e, além disso, consegue
mensurar o retorno do anúncio
que fez. A tecnologia foi igualmen-
te fornecida pela e-Stara.

Em breve, além de receber um
chamado da empresa que procura,
o usuário poderá ainda consultar
na página do Guia Mais na inter-
net os preços oferecidos por essa
firma e compará-los com o de con-
correntes. Disponibilizado em par-
ceria com o site de comparação de
preços Buscapé, o serviço, que se
chamará Guia de Preços, está em
fase final de testes e assim como o
Ligue Grátis conta com campanha
digital desenvolvida em grandes
portais pela Wunderman.

A verba para ações publicitá-
rias da TPI para este ano é de R$
12 milhões. Além da Wunderman
para anúncios na web, a compa-
nhia é atendida pela MediaCon-
tacts em links patrocinados e
pela McCann-Erickson nas ações
convencionais. Em 2005, a sub-
sidiária da Telefônica faturou R$
50 milhões no País. (João Paulo
Nucci e Costábile Nicoletta)
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