
Quando fechávamos esta edição, um furacão
se abatia sobre o mercado mundial de busca
online: a Microsoft havia feito oferta de US$ 45
bilhões para comprar o Yahoo, pioneiro do se-
tor e um dos grandes ícones de toda a história
da Internet.

O leitor possivelmente a esta altura já sabe o
desfecho da história, nós agora, ainda não.

Mas a verdade é que esse salto quântico que
pode ser dado nos negócios do setor de buscas
e, de resto, em todo o negócio digital interna-
cional, começou seus primeiros movimentos já
há algum tempo, uma vez que busca é um dos
segmentos que mais se expandiram e seguem
se expandindo no cenário mundial da web não
é de agora.

A Microsoft não é ainda um player de porte

comparável aos gigantes do segmento, mas não
quer perder terreno onde, tudo indica, muita
água ainda irá rolar de baixo da ponte. Água
boa, água benta, água abençoada pela rentabili-
dade. Vide Google.

Assim, seguiremos em frente por aqui, caro
leitor, mantendo fundamentalmente o que já
havíamos eoncebido e redigido antes.

Lá vai.

Busca é um dos segmentos do marketing di-
gital que mais deverá crescer no Brasil nos pró-
ximos anos. Mas ainda não decolou.

Vai crescer porque o Brasil segue, com adap-
tações tupiniquins, as tendências evolutivas do
mercado norte-americano. E no mercado norte-



americano busca é o segmento do marketing digital que mais
cresce.

Vai crescer lambem porque busca tem características técnicas
de mensuraeão e ROT que estão, cada vez mais, no olho do fura-
cão das demandas dos anunciantes. E ainda porque a comuni-
cação digital vai crescer como um Lodo, lá e aqui.

Não precisa de bola de cristal: vai crescer.
Isso ainda não ocorreu porque no Brasil tanto agências tradi-

cionais como anunciantes de porte estão ainda vivendo a fase
embrionária da dúvida. Vão passar para a fase de testes para,
só então, viverem a fase do apuramento dos investimentos, que
serão maiores c melhor aplicados.

Como comenta Marcelo Santiago, Diretor de Novos Negócios
da MidiaClick Marketing de Performance, "o search engine ma-
rketing (SEM) é a locomotiva do crescimento da publicidade on-
line no mundo lodo. Hoje. 41% dos investimentos de publicidade
online nos RUA são em campanhas de busca e esse número c
ainda maior na Inglaterra, chegando a 51%."

E acrescenta, sobre o mercado brasileiro: "Se o Googlc puder
declarar seus números ao Projeto Inter-Meios, que é a princi-
pal fonte de mensurarão do bolo publicitário brasileiro, acredito
que a participação dos investimentos em busca chegaria a qua-
se 20% no bolo online, o que é bastante em um mercado novo
como o nosso".

Marcelo tem razão. Esse mercado ainda é novo no Brasil. O
projeto Inter-Meios incluiu pela primeira vez os links patroci-
nados como indicadores relevantes dos investimentos publicitá-
rios apenas em seu último relatório, relativo ao terceiro trimes-
tre de 2007. O fato revela, contudo, que apesar de engatinhar, o
setor exibe já crescente importância como canal de comunica-
ção para o mercado de publicidade online e para a propaganda
brasileira em geral.

Ainda assim, estamos falando em cerca de RS 70 milhões apli-
cados em busca no Brasil nos primeiros nove meses de 2007. É
legal, mas ainda é pouquinho (aproximadamente 0,6% do total
nacional).

Busca c um negócio complexo, cujos meandros técnicos

e tecnológicos são de desconhecimento da maior parte do
mercado publicitário brasileiro (veja cases). Poucos sabem
como participar dos sistemas de leilão online e dos links
patrocinados, poucos conhecem como funciona ou o que
é SEM ou SEO (search engine optimization), poucos têm
noção de como usar a hoje chamada "busca universal" (o
resultado chega não só com textos, mas com todo tipo de
conteúdo indexado ao termo digitado, como vídeos, PDFs,
imagens, gráficos, etc., urna beleza) ou ainda de como me-
dir performance nos investimentos publicitários feitos em
busca.

Grego para a maioria dos mídias e dos gestores de ma-
rketing, tudo isso, no entanto, deve aos poucos entrar no
vocabulário da propaganda brasileira, falando a língua da
eficácia e dos resultados.

Há quem tenha um olhar bastante crítico (e fundamen-
tado) sobre o setor: "Na visão da Microsoft, a busca como
existe hoje está ainda no estágio inicial. Digitar uma pala-
vra e receber uma série de links azuis nem sempre fáceis
de navegar não é a experiência que o consumidor quer. Por
esse motivo, a busca deverá evoluir para uma experiên-
cia mais transparente para o usuário, ou seja, dentro do
conceito de serviços agregados aos softwares e dispositi-
vos que um consumidor utiliza. A busca estará integrada
às ações mais simples do dia-a-dia de uma pessoa", analisa
Leandro Cruz de Paula, diretor comercial da Microsoft Di-
gital Advertising Solutions.

Leandro conversou conosco pouco antes da notícia da
compra do Yahoo! pela Microsoft vir a público. Seja como
for, essencial e conceitua l mente, a posição da Microsoft
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não deve mudar. E no conceito da Microsoft, busca não é
(nem será) um fim em si, é um componente da experiência
do internauta, que por sua vez se integra num universo
gigantescamente maior, que é a vida das pessoas. Busca
funcionaria melhor, dessa forma, se integrada na experi-
ência digital mais ampla e generosa de todos nós, que in-
clui muito mais do que ficar apenas procurando e achando
coisas na Internet. Faz sentido.

Tiago Luz, Gerenle de Search&Midia da agência MídiaDi-
gital, acrescenta dados de contexto fundamentais, que am-
bientam o cenário de expansão do mercado de busca: "Há
uma somatória de fatores que precisam ser considerados: o
aumento do número de usuários online, o aumento do nú-
mero de horas que eles passam online em relação ao tempo
que passam na frente da TV ou lendo revistas, a maior cre-
dibilidade e serviço que os portais têm oferecido. Fica bem
claro que tudo isso é um reflexo natural da nossa evolução na
forma como nos matemos informados, como nos socializa-
mos, como nos divertimos, compramos, consumimos. Hoje,
o meio online está muito mais próximo de nós do que no co-
meço do milênio".

Por outro lado, desde que o Yahoo! quis assim, há uma dé-
cada, não exisle Internet sem busca. Aproveitar e monetizar,
publicitáriamente, a inevitabilidade dos buscadores é de uma
lógica irretocável, que faz igualmente um enorme sentido.
Até a Microsoft parece concordar.

Ainda mais pelo fato de que a comunicação comercial,
quando ocorre no ambiente da busca, é solidária com a neces-
sidade imediata de quem navega. Os produtos c serviços que
aparecem no caminho do internauta são aderentes e conexos
ao tema da busca. Não invadem, complementam e respon-
dem a uma demanda latente prática, que está ocorrendo ali,
naquele assunto, naquela página, naquele momento.

Não há nada na publicidade tão pouco intrusivo assim.
Alexandre Hohagen, CEO do Google no Brasil, resume a

ópera: "Os anúncios publicitários veiculados nas páginas
de resultados de busca, diferentemente de outras formas
de publicidade on ou offline, são mais orientados a resul-
tados, pois irnpactam o cliente no momento em que ele está

à procura de informações sobre o assunto de seu interesse.
Ele está aberto a receber a comunicação do anunciante. As-
sim o sucesso da mensagem é maior e a possibilidade de
conversão também".

Tiago Luz complementa: "Propaganda em links patroci-
nados está aliada a um desejo do usuário de encontrar algo.
Ou seja, a propaganda de uma TV LCD só vai aparecer se
ele digitar algo que tenha a ver com isso. É uma comuni-
cação que existe depois do gatilho do desejo desse usuário.
Então para o usuário, ela deixa de aparecer corno propa-
ganda e passa a aparecer como uma resposta a sua procura
por conteúdo.'1

Não há evolução sem dúvidas e por isso não c estranho
constatar que, apesar de seu crescimento mercadológico, o
search engine marketing ainda suscita dúvidas e discussões.
A primeira: essa ferramenta é apenas comercial - no sentido
de prestar-se apenas aos resultados específicos de vendas di-
retas, hard sell - ou serve também ao trabalho de construção
e fortalecimento da já imprescindível versão digital das mar-
cas?

O debate não terá fim para breve e é uma das questões que
gravitam entre as dúvidas dos anunciantes e suas agências.
Há quem defenda cada lado com entusiasmo e mesmo nos
mercados em que a busca já está mais avançada, não há vere-
dicto final. Quem sabe, busca serve para ambas as coisas, de-
pendendo da estratégia e da habilidade de uso da ferramenta.

"A utilização da busca como canal de propaganda nivela
um pouco as empresas iniciantes e as já consagradas", afirma
Alexandre Magalhães, gerente de análise de mercado do Ibo-
peA"etRatings. "Ela pode acabar influenciando a construção
de uma reputação digital, mas, particularmente - e bote par-
ticularmente nisso - acho que a ferramenta terá mais sucesso
para resultados imediatos", acrescenta.

Como pondera Olavo Ferreira, Diretor Comercial do Yahoo!
Brasil: "As melhores soluções de publicidade online, na mi-
nha opinião, são as que exploram ao máximo as diversas
possibilidades que o meio oferece. O público online mais exi-
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gente e, portanto, melhor propagador de conceitos, consome
praticamente tudo de inovador que a web oferece. Busca, sem
dúvida, faz parte desse cardápio, mas diversas outras coisas
também, como por exemplo as áreas UGC (User Generated
Content), canais onde o conteúdo, ou parte dele, é produzi-
do pelos próprios usuários. Como exemplo, o Flickr ( http://
www.flickr.com/ ) e o Yahoo! Respostas ( http://br.ans\vers.
yahoo.com/ ). Dois canais de muito sucesso exatamente
por seu caráter de abertura à participação das pessoas."

Já Marcelo Santiago aposta no poder de branding das fer-
ramentas de busca. Para ele, não adianta gerar visibilidade
para uma marca através de ações de propaganda c deixar
que, quando o consumidor for atrás de mais informações
sobre os produtos e serviços anunciados, ele encontrar ape-
nas sites de concorrentes ou blogs criticando os produtos e
serviços anunciados.

Saní 'lago cita uma ação realizada no ano passado pela
fabricante de automóveis Pontiac como exemplo de proje-
to no qual a busca teve papel determinante no trabalho de
marca. Na ocasião, a Pontiac veiculou na TV um filme no
qual o locutor dizia "Não precisa acreditar no que eu estou
falando, faça uma busca por Pontiac no Google e descubra
você mesmo."

Além disso, existem hoje formatos capazes de tornar
ainda mais eficaz a utilização da busca como ferramenta
de branding, lembra Alexandre Hohagen, do Google. Por
exemplo, o click-to-view e os gadget-ads. O primeiro é
disponibilizado nas buscas realizadas via palavras-chave,
mas conduz o usuário para vídeos e mensagens interati-
vas dinâmicas. Já os gadgets podem ser distribuídos em
sites, blogs e comunidades. Esse conteúdo multiplica-se
viralmente, levando consigo a mensagem da marca res-
ponsável por sua criação.

O Burger King começou a usar esses formatos recente-
mente na web no Brasil, liderando uma experiência pio-
neira. Usando canais jovens do Google - com direito a
You Tube - a cadeia de lanchonetes investe no poder de
um grande buscador para fixar sua jovem (aqui) marca
em solo brasileiro.

È inegá\eí a contribuição da busca para a publicidade
online em geral, como mecanismo que conseguiu trans-
formar em anunciantes empresas médias, pequenas e até
muuuuito pequenas, em empresas anunciantes da era di-
gital. Um fenômeno. Talvez dos mais marcantes do mun-
do web recente, e que poderíamos nomear de inclusão
digital corporativa.

Mas talvez seja exatamente essa inegável capacidade de
servir como luva para quem tem pouca verba que deixe em
dúvida quem tem o bolso um pouco mais profundo.

E as grandes marcas, donas das verbas mais graúdas, te-
riam igual sucesso no ambiente da busca?Isso não seria
brincadeira para peixe pequeno?

Na, na, ni, na, não. No Yahoo, por exemplo, afirma Olavo,
é crescente a quantidade de grandes anunciantes entrantes
e "experimentantes" - alguns deles extremamente focados
no trabalho de marca, destaca ele. Busca entra no mix: "O
modelo publicitário dos buscadores é adequado a todos.os
tamanhos", enfatiza Olavo.

Marcelo concorda e acredita que a "beleza" dos sistemas
de busca reside exatamente aí. Crê ainda que as grandes
empresas com capacidade de presença nas mais diversas
mídias podem obter resultados extremamente significati-
vos incluindo os buscadores no composto geral: "Pesquisas
mostram que uma campanha de marca gera muito tráfego
nos sites de busca, por isso é importante estar bem posicio-
nado nos resultados orgânicos ou nos links patrocinados".

Alexandre Hohagen, do Google, destaca que a abertura do
acesso à publicidade na web a empresas de todos os tama-
nhos, propiciada pelo modelo do link patrocinado, remete
ao clássico desenho da "cauda longa", que desdobra-se das
grandes dimensões e dos grandes volumes para as necessi-
dades de nichos muito específicos, passíveis de serem aten-
didas também por operações pequenas. Como lembra ele,
grandes marcas como Peugeot, Nissan, Kibon, Burger King
e Nescau já incluíram a busca em suas campanhas.

Como resume Tiago Uuz: "A verdade é que search ajuda
em todos os cenários, se houver planejamento".
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A presença de marcas de grande porte nos sistemas de
busca significa: ali há resultados, já que tudo se olha,
tudo se mede e tudo se vê. Se não der retorno, não rola.
O RIO é o rei!

Pois as ferramentas e portais de busca também são
reis em oferecer mecanismos de aferição de performan-
ce para cada centavo investido. O link patrocinado, aliás,
tem em seu próprio conceito geral e dinâmica de fun-
cionamento - em que o anunciante paga por tráfego efe-
tivamente gerado e clicks efetivamente cucados - essa
essência mais pura da rentabilidade digital. Só na web
isso ocorre assim. E só busca, isso ocorre com esse mo-
delo de negócio.

O Yahoo, por exemplo, conta com ferramentas próprias
de mensuração de resultados que. de acordo com Olavo,
são acessíveis online a todos os anunciantes, iadepen-
derUemente do volume de verba investido por eles. Mo
Google, os clientes podem valer-se do Google Analytics,
que lhes permite obler mais informações sobre a origem
dos visitantes, as maneiras como eles movimentam-se
em seus sites, e como interagem com eles.

Há também sistemas independentes. O estudo do IBOHK/Ne-
tRatings, por exemplo, embora não tenha sido especificamente
moldado para monitorar a busca, é capaz de perceber mudan-
ças'no patamar de transferência de audiência de um buscador
para um site. Mas, na opinião de Alexandre Magalhães, tam-
bém as ferramentas proprietárias dos buscadores e das agen-
cias devem ser confiáveis. "Na internet as falcatruas chegam
rapidamente aos ouvidos do mercado"', pondera.

Porém, para Marcelo, mesmo sendo crescente a eficiência
das ferramentas de gestão e controle desenvolvidas pelos pró-
prios sites de busca, elas são suficientes apenas para a gestão
das campanhas de anunciantes de pequeno ou médio porte.
Campanhas maiores - nas quais podem estar envolvidas até 10
mil palavras - exigem o suporte de outras soluções. Por exem-
plo, um 'bid inanager' é indispensável para um controle mais
eficiente dos lances a serem feitos para a compra de milhares
de palavras - e dos subseqüentes resultados, além de uni sof-
tware de webanalylícs para avaliar as conversões e atividades
que os consumidores realizam após chegar ao site do anun-
ciante. E aí, a conta da gestão de performance fica um pouco
mais cara, cabendo no orçamento apenas dos grandes anun-
ciantes, mas estruturados e exigentes.





Há uma briga surda, técnica e tarnbérn conceituai, entre
quem acredita que o sistema de leilões das palavras-chave
nivele a busca pela base ás vezes rasteira da briga por pre-
ço. Ou melhor, rentabilidade.

Mídia é mais que o preço que se paga pelo espaço que se tem.
Mídia é adequação e pertinência. Mídia também é ambiência
e envolvimento. Marcas e mensagens necessariamente não se
dão melhor nos espaços mais rentáveis. Ás vezes seu lugar é
exatamente nos espaços mais caros e de CPM nada atraente.

Para Marcelo Santiago, não basta dar um lance alto para
um anúncio aparecer nas primeiras posições das listas de re-
sultados. Há outros fatores capazes de assegurar um controle
eficiente do investimento e do custo de venda ou aquisição de
cada palavra. Nas agências de search, há softwares específicos
para o gerenciamento eficiente das campanhas, e em suas ver-
sões mais sofisticadas, eles se baseiam em matemática predi-
tiva (a mesma técnica utilizada na gestão de portfólio de ações
no mercado financeiro).

O jogo torna-se ainda mais intrincado - mas também mais
eficaz - quando se sabe que no Google, por exemplo, é possível
combinar a escolha das palavras mais adequadas a cada em-
presa ou marca a um índice de relevância das páginas às quais
serão encaminhados os internautas.

Funciona assim: alguém compra uma palavra-chave e seu
anúncio poder aparecer para todo internauta que buscar aque-
la palavra, em qualquer que seja a página. Há porém, assuntos,
temas e conteúdos do Google mais adequados a cada marca e o
sistema prevê quais são os melhores ambientes para a presen-
ça da peça. Com isso, ampliam-se as chances de maior retorno
do investimento. O tal ROÍ, o cara que é o rei.

Mas busca não é só palavra, cada vez mais é tudo (quem
leu em nossa última edição a matéria sobre RF1D sabe do
que estamos falando, a web de objetos, em que tudo, inclu-
sive você e eu, pode ser encontrado).

Marcelo cita, como exemplo marcante dessa evolução
para além das palavras e textos, a página de resultados

do site Ask (www.ask.com), aonde uma busca por termos
como iphone, ou pelo nome de alguma cidade norte-ame-
ricana, resulta em páginas que mesclam diversos gêneros
de conteúdo. Para ele, as buscas evoluíram também pela
inclusão de componentes de relacionamento social e per-
sonalização.

A busca social revela-se em espaços como Yahoo Respos-
tas e deficio.us, e permite a cada usuário classificar e inde-
xar conteúdos e informações com uma ou mais palavras-
chaves (os chamados 'tags'). A busca personalizada produz
para cada internauta um resultado único e exclusivo, de-
finido por seus hábitos. Behavioral Targeting é como eles
chamam isso por lá.

A personalização a partir das preferências e hábitos dos
internautas é uma das entusiasmadas (e eslusiasmantes) pers-
pectivas de evolução dos sistemas de busca. Esse casamento
da chamada "bsuca universal" que integra áudio, vídeo, livros,
blogs, sites sociais e muitos outros destinos digitais é, ao que se
conhece, o estado da arte do sistema. Pode-se cruzar tudo isso
ainda com sites verticais, de conteúdos específicos, cada vez
mais segmentados. E além. Há a busca fora de web, ou melhor,
paralela à web, feita a partir de engenhocas como consoles de
games integrados em bancos de conteúdos proprietários. A Mi-
crosoft tem um disso. Através de acordo com vários estúdios
de Hollywood colocou a disposição dos usuários do seu X-Box
toneladas de filmes. Mas vai mais além, ainda.

Alexandre Magalhães, do IBOPE/Net Ratings, lembra já ha-
ver registro da patente de um mecanismo capaz de encontrar
um texto dentro de um filme ou de uma foto, e imagina um
futuro no qual a experiência de busca será ainda muito mais
rica e mais importante.

Ela permitirá, por exemplo, que se encontre um vídeo do
qual a única lembrança é um trecho de áudio, ou uma imagem
cujo único item recordado é a presença de alguém diante de
uma placa de um restaurante conhecido, ou que vestia uma ca-
miseta na qual estava escrita determinada frase qualquer. Essa
experiência, enlão, será talvez tão prazerosa como a conversa
com um velho amigo, a quem se pede ajuda para resgatar re-
cordações dos tempos da infância.
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