
O que as grandes marcas
do país estão fazendo para fisgar
os cliques dos consumidores
U JULIANO BARRETO

Só neste ano, o Bradesco vai gastar
15 milhões de reais em propaganda online
Marcas consagradas como Pepsi, Fiat e Ford
investem mais de 10% de seu orçamento
publicitário no país em campanhas na web.
Mas como se destacar e chegar ao ponto que
realmente interessa - ou seja, no clique do
consumidor? Cada vez mais, a resposta das
empresas aponta na direção da sigla SEM,
especialmente para as táticas de
SEO. É um mercado em estado de
efervescência, tanto do ponto de vista dos
negócios como no campo das oportunidades
para quem trabalha com tecnologia.

As empresas não economizam nem em
investimentos nem em neurônios para
se destacar dos concorrentes na massa
de links da internet. Há duas frentes

SEM
O Search Engine
Marketing
engloba
estratégias para
divulgação
de produtos
e marcas em
buscadores

SEO
O Search Engine
Opíimization
é um conjunto
de táticas
para melhorar
a posição no
ranking de
resultados das
buscas orgânicas
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Busca
orgânica
M ostra o
posicionamento
de um site nos
resultados do
buscaclor de
acordo com itens
como audiência
e relevância

principais: a
busca orgânica
propriamente
dita e os iinks
patrocinados, que

relacionam palavras-chave
das empresas e produtos às
pesquisas dos internautas, A
construtora Rossi, por exemplo,
acaba de comprar um lote com
22 mil palavras para melhorar
sua posição nos mecanismos
de busca. Sua rival, a Tecnisa,
apelou para a criatividade e
arrematou até termos com
grafia errada para ganhar

, visibilidade. Deu resultado.
A empresa conseguiu
vender um apartamento
de 350 mil reais,
encontrado por meio
da busca por gravides -
sim, com s no lugar do z.
Bradesco, Pepsi, Fiat,

Ford, Rossi e Tecnisa são algumas
das empresas brasileiras que já vêm extraindo
resultados com as técnicas de SEM. Elas
contaram suas experiências durante o Seminário
INFO Marketing de Busca, realizado no dia
28 de abril, em São Paulo, Num dia inteiro
de debates, especialistas na área mostraram
por que o search engine marketing e a
otimização de sites para os buscadores viraram
uma tática essencial de sobrevivência de
empresas e marcas na internet.

ALÉM DO PRIMEIRO LUGAR
Para marcas consagradas, ser o número l na
Busca orgânica, ficando em primeiro lugar na lista
de resultados, não basta, É preciso direcionar o
usuário para páginas específicas e transformar
a audiência em vendas. "O link patrocinado pode
ser o primeiro click e também o último. O
importante é que exista uma identificação entre
o cliente e o produto mostrado", disse Luca
Cavalcanti, diretor de marketing do Bradesco.
Os grandes anunciantes também usam o
marketing de busca como tubo de ensaio para
estratégias no mercado tradicional. "O
imediatismodos links patrocinados ajuda a testar
ofertas de uma maneira mais rápida. A empresa

pode ver se o cliente tem mais interesse em um
desconto ou em um número maior de prestações,
por exemplo", afirmou Marcelo Santiago, diretor
da agência MídiaClick. Encaminhar o visitante
para o ponto certo é outra técnica cada vez mais
usada por lojas virtuais de grande porte. "Você
pode atrair o visitante para landing pages
diferentes, que levam os usuários a áreas menos
acessadas do site", disse Martha Gabriel, diretora
de tecnologia da New Media Developers.

Na Pepsi, urn dos desafios é justamente atrair
o consumidor para o site. "No caso de produtos de
massa, não há o menor motivo para entrar no site
de uma marca de salgadinhos ou de refrigerante.
É o contrário de um banco, uma montadora ou uma
companhia aérea", diz Gustavo Siemsen, diretor
de marketing da Pepsi Brasil. A saída para a
empresa foi fazer ações pontuais. Uma delas
propôs aos internautas criar drinks misturando
ingredientes ao refrigerante H20H! "Devido ao
sucesso dessa ação, criamos um hotsite em que
os consumidores podiam mandar suas receitas.
Depois disso, usamos os links patrocinados para
divulgar a campanha", disse. A idéia acabou
gerando até uma campanha completa naTV.



BUSCA UNIVERSAL
Os casos dessas empresas mostram que
ao mesmo tempo em que a busca cresce em
importância nos negócios, a concorrência
e a exigência por soluções mais eficientes
e criativas aumentam em ritmo acelerado.

"Mais de 1,6 milhão de buscas foram geradas
a partir de apenas oito palavras relacionadas
ao turismo aéreo. Isso quer dizer que se uma
empresa dessa categoria não tiver comprado
uma dessas palavras, ela está perdendo negócios
cada vez que uma pessoa faz uma pesquisa",
disse Alexandre Hohagen, presidente do Google
no Brasil, durante sua palestra no seminário.

Recentemente, dois fatores têm tornado rnais
trabalhosa a vida de quem quer se dar bem
corn SEO. Primeiro, os mecanismos de busca
universal, que mostram conteúdo multimídia
como imagens e vídeos nos resultados, são novos
itens para disputar a atenção dos internautas.
O segundo fator são as redes para compartilhar
favoritos, como os populares Digg e o del.ici.ous,
que influenciam o posicionamento do site
nas buscas orgânicas de acordo com o humor
das comunidades de usuários. Com base nesses
obstáculos aparecem oportunidades como

as chamadas Campanhas de 360°. "Com o
marketing de busca associado a anúncios Rich
media, uma campanha alcança até oito vezes
mais usuários do que quando é usado apenas
o SEM tradicional", disse Guilherme Ribenboim,
presidente do Yahoo! Brasil.

Mas surgem também novos problemas, como
a dificuldade em encontrar métricas para saber
qual investimento tem mais retorno. Não é só
o último clique da compra que vale para chegar
ao resultado dessa conta. "A forma de mensurar
a eficiência das campanhas ainda é antiga para
algo tão moderno. Sabemos quantificar por meio
de alcance, freqüência, custo por click e outras
métricas fundamentais", disse Walter Longo,
vice-presidente de estratégia e planejamento
da agência de publicidade Y&R. Segundo o guru,
hoje o mais importante
é a sincronicidade. "Não
precisamos saber apenas quem
é a pessoa que está clicando
no anúncio, mas, sim, em qual
momento ela está."

MAPAS, VÍDEOS
E REDES SOCIAIS
A análise da freqüência com
que um usuário é exposto
aos anúncios é urna solução
mais moderna para medir
a eficácia das campanhas
multimídia. "É comum
atribuir todos os
resultados de conversão
em vendas ao último
anúncio visto. Mas
sabemos que para o
usuário chegar a essa ação ele viu uma
série de mensagens do anunciante", afirmou
Osvaldo Barbosa de Oliveira, country manager 3
do Grupo de Serviços Online da Microsoft.
"Ele pode ter visto banners em portais, rich
media no Live Messenger e apenas no final
usou o Google para buscar o produto e finalizar a
compra."O uso de links contextuais e a exibição
de anúncios de acordo com as ações e com as
preferências do usuário, o behavior target, são
exemplos de técnicas que visam alcançar os
usuários dessa nova geração de serviços.
Campanhas integradas com vídeos e redes
sociais, anúncios personalizados de acordo com

GUILHERME RIBENBOIM,
DO YAHOO!: campanha
com rich media atingem
oito vezes mais usuário;



horário e data e uma análise quase obsessiva
dos resultados são os novos mantras dos
profissionais de SEM. "É preciso estar onde
o usuário está. Os usuários do Google ficam
menos de 5% de seu tempo nas páginas de
busca", disse Hohagen, do Google. Ele defendeu
a idéia de que é preciso pulverizar e distribuir
o conteúdo para atrair visitantes. Para ele,
gadgets, mapas e, principalmente, vídeos devem
ser vistos como peças centrais da estratégia
de marketing online das empresas.

AS PALAVRAS CERTAS
O aumento da concorrência entre os anunciantes
começa a supervalorizar o mercado das palavras-
chave usadas para associar marcas aos anúncios
online, além de trazer como efeito colateral a
diminuição da eficácia das campanhas na web.

"Vivemos a maior competição do mundo.
Não existe outro exemplo como o Brasil. Somos
o país em que as pessoas mais gastam tempo
na internet e temos dez competidores fortes
disputando o mercado ou parte dele", disse
Caio Túlio Costa, presidente do iG, ao citar
a concorrência que mistura na mesma briga
os portais de conteúdo e os portais de serviço.
A solução para reverter essa situação
e se destacar é caprichar no planejamento
e na criatividade. O investimento na compra
de palavras depende do porte e dos objetivos
da empresa. "Se você tem uma marca com um
catálogo de 400 mil produtos, deve comprar
um milhão de palavras-chave, pois a chance
de alguém entrar no site via cauda longa é muito
grande", disse Pedro Cabral, presidente da
AgênciaClick. "Para o cliente que tem um budget
menor, a melhor opção seria começar sua
campannha na web comprando palavras mais

específicas. Esse tipo de palavra-chave está mais
próxima da conversão em venda e ajudam a
empresa a conhecer melhor o usuário", afirmou
Alexandre Kavinski, diretor da Mídia Digital.

Ao mesmo tempo, uma boa idéia pode fazer
toda a diferença tanto para o pequeno quanto
para o grande anunciante. É o caso do termo
gravides usado pela Tecnisa, assim mesmo, com
a grafia errada. "A palavra que vai vender um
sapato marrom será diferente da de um tênis
verde. O consumidor tem momentos diferentes
na compra.", disse Marcelo Sant' lago, diretor da
MídiaClick e Co-Chairrnan do SEMPO Latino.
"Primeiro, ele pesquisa a marca, depois o
modelo, depois olha o preço. É preciso combinar
e balancear as palavras genéricas com palavras
específicas          a' afirma   

Text Box
Sant´lago.

Text Box
Fonte: Info Exame, a.22, n.268, p. 27-30, jun. 2008.




