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COM BASE NAS BUSCAS PELA INTERNET. QUE ESTÁ
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OS NEGÓCIOS
DÁ INOVAÇÃO

Buscadores
de negcios

»EM PLENA CRISE de 2001,
o massoterapeuta argentino Hora-
cio Maslo via com preocupação o
número cada vez menor de pacientes
que chegavam a seu consultório
em Buenos Aires. Então perguntou
a seu filho Martin, que trabalhava
como diretor da área digital do jornal
Clarín, se a internet poderia ajudá-lo
a reverter essa situação. A resposta
não demorou a chegar. Afinal de
contas, "entre os milhões de usuários
do ciberespaço certamente haveria
milhões com dor no pescoço em bus-
ca de uma consulta particular com
um massoterapeuta", lembra Martin.
Ele não estava errado. Poucos dias
depois de desenvolyer o site da pe-
quena empresa de seu pai, a resposta
dos usuários do buscador Google
interessados em pagar por uma con-
sulta na capital argentina não apenas
superou as expectativas de Maslo co-
mo o incentivou a criar a Resultics,
sua própria agência especializada em
posicionamento na web.

Um termo que já é de uso co-
tidiano entre os especialistas de
publicidade on-line, que na América
Latina representa um mercado de
mais de US$ 220 milhões anuais,
englobando motores de busca como
Prodigy MSN (buscador que nasce
da aliança entre Bill Gates e Carlos
Slim), Yahoo!, Terra e, naturalmente,
Google. A vantagem de usar essa
ferramenta é evidente se for conside-
rado que quando um usuário recorre

aos sites de busca para encontrar um
produto ou serviço na rede é porque
tem real necessidade de adquiri-lo.
"Não é a mesma coisa que ver um
banner que interrompe sUa visita em
um site", diz o chileno Alejandro
Fosk, diretor da empresa de análise,
auditoria e serviços de medição de
tráfego web Certifica.

Daí que é paradoxal constatar
que na América Latina o uso de
ferramentas de posicionamento web
representa apenas 35% da publici-
dade on-line, num contexto em que
o tempo de navegação na internet
representa 20% do total dedicado
aos meios de comunicação na re-
gião, constata Fosk. "Sem dúvida,
o posicionamento web continuará
crescendo na América Latina",
diz o diretor da agência brasileira
Mídia Click, Marcelo Santiago. O
especialista diz que hoje as pesso-
as já não navegam na rede aleato-
riamente, como ocorria na década
dos 90, e garante que atualmente
81% dos usuários de internet na
América Latina (aproximadamente
68 milhões de pessoas) se valem de
ferramentas de busca para encontrar
o que necessitam. "Por isso existe
uma enorme oportunidade para as
campanhas publicitárias on-line",
afirma Santiago.

RITMO ACELERADO
As agências dedicadas a oferecer
serviços de posicionamento web sa-

bem que suas expectativas só podem
melhorar. Enquanto na Argentina a
Resultics é uma pequena empresa
que já fatura US$ 2 milhões anuais,
no Brasil a Mídia Digital presta
serviços a 70 empresas de mais de 20
países da América Latina e Europa
e registra lucro de US$ 3 milhões.
"Agora somos uma empresa gran-
de", diz o CEO da Mídia Digital,
Guilherme Gomide, que há 12 anos
oferece serviços de posicionamento
web nas modalidades Search Engine

70 AMERICAECONOMIA /10 DE DEZEMBRO, 2007



Optimization (SEO), para melhorar o
posicionamento dos sites em meca-
nismos de busca gratuitos - também
conhecidos como buscas orgânicas
- cujos resultados aparecem na parte
esquerda da tela do Google, e Search
Engine Marketing (SEM), que envol-
ve as campanhas e anúncios comer-

ciais pagos que estão do lado direito
da tela. "Todos deveriam buscar esse
tipo de serviço, mas para as peque-
nas empresas é mais difícil contar
com recursos para contratá-lo", re-
conhece Gomide. Entretanto, apesar
de o posicionamento web ser uma
ferramenta que permite que pequenas
empresas fique tão bem-posicionadas
quanto as grandes, "a maior parte
das companhias latino-americanas
não tiram proveito de seus sites", diz
o último relatório da agência de ma-
rketing em buscadores InZearch. O
estudo também indica que, enquanto
no Chile 60% dos sites têm menos de
500 páginas listadas no Google, na
Argentina e México a quantidade de

sites que não surgem entre os
primeiros 20 resultados da
busca do Google é de, res-
pectivamente, 60% e 70%.

Mas o que o Google
opina sobre essas empresas
que lucram às custas de sua
ferramenta de busca? "É
conveniente para todos que o
posicionamento web cresça,
sempre e quando envolver
práticas que não se valham
das debilidades do sistema",

diz o assessor de Google no
Chile, James Ballentine. Entre
essas práticas, ele destaca o uso
excessivo de palavras-chave
nos sites com o único fim de
melhorar seu ranking, tal como

aconteceu há alguns anos com uma
montadora europeia, que foi excluí-
da do buscador Google por se valer
desse recurso. "Nosso objetivo é
organizar a informação mundial e
torná-la universalmente útil", explica
Ballentine, que destaca que conte-
údos simples e bem-estruturados
facilitam a entrega de informação
relevante aos usuários do sistema.

Um caso emblemático de técnica
positiva é a Fonditos, site de wall-
papers mais visitado por usuários
hispânicos, com 48 milhões de
visitas mensais, que nasceu em 2004
como passatempo de um grupo de
jovens da cidade de Concepción, no
sul do Chile. "O projeto nasceu sem
fins de lucro, mas pudemos torná-
lo rentável graças ao nosso bom
posicionamento", diz um de seus
criadores, o engenheiro comercial
Marcos Clark, que agora é um dos
sócios da empresa de design para a
web Aeurus.cl e que recebe todos os
meses um cheque do próprio Google,
que não somente valorizou a Fondi-
tos em US$ 800 mil como aproveita
sua popularidade como plataforma
publicitária. Para Clark, o sucesso da
Fonditos deixa claro que o negócio
de busca na internet continuará sen-
do uma ferramenta potente para os
empreendedores latino-americanos.

Até mesmo se o desa-
fio for concorrer

com os
maiores. •

Text Box
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