
Quem procura...

acha!
Muitos anunciantes

já conhecem os

benefícios de inserir

a marca no contexto

editorial de revistas,

jornais, emissoras de

rádio e W. Agora, é

a vez de a Internet

entrar na onda do

merchandising



A s bússolas da Internet
são os sites de procura. Quem não
quer ficar perdido no verdadeiro
cipoal da rede não pode passar sem
essas ferramentas para orientar o
rumo e cruzar informações. Procurar
alguma coisa é a segunda mania
mais comum entre os internautas.
De acordo com pesquisa da Júpiter
Research www.jupiter.com , de
setembro passado, a "buscomania"
é o esporte predileto de 79% deles,
atrás apenas do hábito do
e-mail (93%).

Com tanta audiência assim, os
sites de busca constituem mídia
muito interessante para a divulgação
de propaganda. O risco era entupir a
página de anúncios e afugentar o
usuário. A solução veio com a
prática do link patrocinado. Em vez
de produzir banner, o anunciante
opta por um link próprio destacado
entre os resultados obtidos, claro,
devidamente diferenciado para não
confundir o internauta.

A idéia é simples. Uma empresa
compra uma palavra, "música" por
exemplo. Toda a vez que alguém
fizer uma busca com essa opção, o
link do patrocinador aparece em
destaque. O site de leilões on-line
Mercado Livre

www.mercadolivre.com.br ] foi O
primeiro na América Latina a
contratar links patrocinados com o
buscador Google
www.google.com.br . O site

também faz parcerias com o Yahoo!
www.yahoo.com.br e buscadores

locais, a exemplo de Radix
www.radix.com.br e Miner
www.bol.com.br

No Yahoo!, os resultados da
procura por DVD apresentam o
nome do Mercado Livre em
destaque. Outras mil e duzentas

Por Nara Domante

palavras são patrocinadas. A
expectativa é de que elas gerem
cerca de 2,5 milhões de page views
e 150 mil cliques por mês para o site
de leilão. "Em geral, o link
proporciona custo-benefício
bastante equilibrado, sendo mais
efetivo até que o
banner em termos
de leads
gerados", diz
Stelio Tolda,
presidente do Mercado Livre.
Apesar disso, a empresa mantém
seus banners nos principais portais
brasileiros, como Universo On-Line
(UOL), MSN, Globo.com, IG, Terra
e América Online.

O link patrocinado é a versão
virtual de uma prática já existente
no mundo real. E comum ver
produtos e marcas corporativas
inseridas no contexto editorial de
revistas, jornais e televisão. São os

Guilherme Ribemboim,
do Yahoo!: usuário vai
direto ao que procura

informes publicitários,
publieditoriais e informerciais.
A fórmula híbrida entre comercial e
informação costuma garantir o
sucesso dessas inserções. No caso
do link, o segredo maior é a
relevância dos resultados. "Se
oferecermos ao cliente um link
patrocinado que ele não deseja,
perdemos a credibilidade. Por isso,
é necessário revisar o material e
estabelecer regras que garantam a
qualidade do serviço", adverte
Guilherme Stocco, diretor comercial
do Te Respondo

www.terespondo.com
Nos Estados Unidos, o negócio

de links patrocinados não só
explodiu como já está gerando
fusões e aquisições. A Overture
www.overture.com , que pretende

especializar-se nesse tipo de mídia,
em fevereiro, comprou de uma só
tacada o AltaVista

www.altavista.com e o Fast
www.fast.com . O Yahoo!, por

sua vez, incorporou a Inktomi
www.inktomi.com , todos com o

nítido objetivo de turbinar os
mecanismos de busca.

Os números de alguns grandes
players desse segmento, como o
Yahoo!, dão uma idéia da
grandiosidade do fenômeno.
Os links patrocinados pelo portal
movimentaram 140 milhões de
dólares no ano passado, com
estimativas de chegar a 220 milhões
de dólares em 2003. Esse volume
já sinaliza maior participação em
relação ao banner, no que se refere
à área de busca do site. Sem contar
que a nova modalidade de
publicidade on-line atrai outros
anunciantes para o meio,
especialmente pequenas e
médias empresas.
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No Yahoo! Brasil, o link
patrocinado virou unidade de
negócio. O projeto, que já existia
na matriz norte-americana, foi
tomando corpo desde outubro
passado. Em janeiro de 2003,
com o lançamento oficial, a
comercialização de espaços em
links já representava 10% da receita
total do portal. A meta é chegar a
20% ou 25% até o final deste ano.
Por enquanto, o Yahoo!
conta com 170 anunciantes em seus
links, mas planeja chegar aos
mil até dezembro.

O sucesso da novidade também
se pode aferir pela contabilidade do
Yahoo!. Dos anunciantes que
experimentam os links
patrocinados, 60% renovam a
veiculação, pagando em média
400 reais por mês. Os resultados
dos leads provenientes de links
patrocinados são considerados
superiores aos dos banners. "Eles

conduzem o internauta direto à área
que ele deseja. Já no caso das
campanhas institucionais, o banner
funciona melhor", comenta
Guilherme Ribemboim,
diretor-executivo de comércio
eletrônico do site.

Quem não tem ferramenta própria
pode utilizar o sistema de links
oferecido por terceiros, como
o do Te Respondo

www.terespondo.com.br . Com
origem num projeto de tecnologia
da Universidade de Miami, o
Te Respondo acabou seduzindo
investidores financeiros, que nele
vêm apostando desde 1999. No
Brasil, entrou no ar em outubro do
ano passado, distribuindo resultados
de busca para 19 sites, entre eles os
dos portais UOL, iG e Cidade
Internet, além de outros na
América Latina. Nesse tipo de
ferramenta, o anunciante só paga
pelo resultado gerado, ou seja,

pelos cliques provenientes do Te
Respondo, e cada um deles custa
dez centavos, no mínimo.

Palavras de época
No promissor mercado dos links

patrocinados, tal e qual no caso das
frutas, os preços variam conforme a
estação, maior ou menor
abundância. O que antes não tinha
valor comercial pode inflacionar, de
acordo com a ordem dos
acontecimentos. O interesse pelo
conjunto "novo código civil",
inexistente até janeiro passado, em
meados de fevereiro virou objeto de
12 mil buscas no Te Respondo.
E ninguém aproveitou. Há também
as pesquisas sazonais, como
"ar-condicionado" durante o verão.

Mas a campeã absoluta de
audiência é a palavra "sexo".
No Yahoo!, o verbete gera cerca de
300 mil page views ao mês e tem o
custo para o anunciante do link

Resultados
José de Menezes Filho, diretor comercial do Aonde

www.aonde.com.br, garante que os resultados do
patrocínio de links em sites de busca compensam o
investimento. O da agência de modelo Elite

registrou crescimentowww.elitemodels.com.br

de 40% nas visitas após anunciar no Aonde. O mesmo
aconteceu como o site da marca de produtos
eletrônicos JVC www.jvc.com.br . Números ainda
mais expressivos registraram o site Brinquedos Raros
www.brinquedosraros.com.br e o portal de

entretenimento Magic Bus www.magicbus.com.br,
que contabilizam aumento de 60%. O Aonde declara
uma audiência média de sete milhões de page views e
400 mil visitas por mês.

Os players que mais utilizam esse tipo de
publicidade são os de comércio eletrônico e empregos.
Outros bem colocados são os de toldos, balões
promocionais e festivos, cursos de idiomas e
universidades. No formato de comercialização do

Yahoo!, o cliente paga por palavra e a cobrança é feita
de acordo com o número de impressões, especificidade
(exemplo: flores em Santa Catarina) e relevância (sites
que são mais interessantes para determinada palavra).
Os clientes podem monitorar os resultados por meio de
tags colocadas nos próprios sites e acompanhar a
performance a partir dos relatórios gerados pelo
Yahoo!, nos quais aparecem os números de impressões
e cliques gerados.

Há muito tempo a publicidade on-line busca uma
forma de convencer os anunciantes de que o público
é especializado, inteligente e ávido por consumir.
"O link gera um lead qualificado porque o usuário que
compara preços de determinado produto está
interessado em adquiri-lo", diz Guilherme Pacheco,
diretor-executivo do Bondfaro. Ainda não se sabe
se a fórmula é a ideal. Mas há quem aposte que,
se ela não for a melhor que existe, pelo menos
é uma das mais adequadas.
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"Sexo", "flores" e "hospedagem" foram, pela
ordem no ranking, as palavras campeãs, em
termos de buscas no mês de fevereiro passado

E sai no lucro, porque o ticket
médio dos usuários é de 150 reais e,
apenas, em fevereiro, registram-se
3.326. "Utilizamos o serviço desde
meados do ano passado e vale a
pena até pagar um pouco mais caro
pelo clique, desde que o usuário dê

retorno", testemunha Romero
Rodrigues, presidente do site de
comparação de preços Buscapé. Ele
acredita que a possibilidade de um
usuário interessado em adquirir um
produto clicar num link patrocinado
é maior do que num banner.

patrocinado de 12 mil reais.
A segunda palavra mais procurada é
"DVD", que registra 27 mil buscas e
cujo preço de tabela é de 1,2 mil
reais mensais. Nas pesquisas mais
específicas, como "DVD player",
que tem 2,2 mil buscas, o preço cai
para 150 reais ao mês.
Outras palavras concorridas são
"flores" e "hospedagem".

O patrocinador do verbete
"flores" no Te Respondo paga
2,28 reais pelo link patrocinado.

Propaganda adequada
Para distinguir a prestação de serviço da

informação paga, os sites de busca que vendem
links patrocinados lançam mão do design, diferente nos
dois casos, como forma de alertar o usuário. Assim
agem o Google e do Yahoo!.

De acordo com a Interactive Advertising Bureau www.iab.net o segmento de busca de
palavras-chave registrou crescimento de 144% sobre o ano anterior. Esse modelo de publicidade
foi um dos destaques de 2002, saltando de 3% para 9% no segundo trimestre do ano passado
comparado com o mesmo período de 2001. Veja a tabela:
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