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Confrontado com um mercado de buscas na internet maduro, o Google continua a lançar 
novas ferramentas para aumentar sua participação no mercado de publicidade online. 
 
Hoje, a empresa planeja anunciar um novo serviço que mede o uso da internet, segundo 
executivos de publicidade que foram informados a respeito. A nova ferramenta tem o objetivo 
de ajudar os publicitários a encontrar os melhores lugares para comprar anúncios online ao 
dizer-lhes quais websites seu público-alvo visita. 
 
A abordagem do Google pode representar uma grande ameaça aos modelos atuais de 
monitoramento do uso da internet, dizem executivos da área de publicidade. As duas firmas de 
medição de rede que dominam o mercado - comScore e Nielsen Online - baseiam seus dados 
principalmente em painéis e sondagens, que os críticos dizem ser inconsistentes e 
incompletos.  
 
O novo serviço do Google se baseará principalmente em dados de servidores da web, 
permitindo uma análise mais profunda e abrangente do uso da internet. E, diferentemente dos 
serviços da Nielsen e da comScore, será oferecida gratuitamente aos profissionais de 
marketing, segundo executivos do setor publicitário que receberam informações sobre o 
serviço. 
 
Mas, como o Google já domina um pedaço cada vez maior da publicidade tanto online como 
fora da web, alguns publicitários temem pôr ainda mais poder nas mãos da empresa. 
 
"Para um anunciante, a última coisa que se quer é que seu assessor seja a mesma pessoa com 
quem está gastando dinheiro", diz Sarah Fay, diretora-presidente da Aegis North America, 
firma de mídia publicitária do britânico Aegis Group. 
 
A comScore não quis fazer comentários antes do lançamento oficial da Google. Não foi possível 
obter comentário da Nielson Online.  
 
Bilhões de dólares de marketing trocam de mãos todo ano com base pelo menos em parte na 
medição de audiência da web. Os publicitários estudam os dados - que podem incluir o total de 
visitantes de um site ou as páginas consultadas e o tempo médio gasto num determinado 
website - na tentativa de determinar quais desses sites são populares em determinados grupos 
geográficos ou áreas específicas, como tecnologia ou saúde. Os sites também se baseiam nos 
dados dessas empresas para determinar a tabela de preços dos anúncios. 
 
A nova ferramenta do Google poderia dar mais eficiência ao processo de compra de anúncios 
online, dizem executivos da área. A empresa já tem um dos maiores sistemas de serviços de 
anúncios, que ajuda editores de sites a administrar suas vendas e oferece anúncios cada vez 
que um consumidor abre uma página na web. Os dados de audiência poderiam ser combinados 
com o sistema de serviço de anúncios, de modo que os anunciantes poderiam verificar se 
atingiriam a audiência certa antes de se comprometer a colocar um anúncio. A idéia é que, ao 
dar de graça essas ferramentas, o Google conseguirá mais contratos publicitários. 
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