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Pesquisa do Instituto Ibope/ NetRatings aponta que o País tem cerca de 42 milhões de 
usuários de internet, dos quais 34,1 milhões estão no ambiente residencial e preferem os sites 
de busca, como o Google e o Yahoo!. São 82,91% do universo de usuários que fazem essa 
opção. De acordo com Fabia Juliasz, vice-presidente do Ibope para a América e professora de 
organização de gestão do curso de pós-graduação da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing, o principal reflexo desse dado é a simplicidade que os buscadores proporcionam. 
 
"As respostas nesses sites são automáticas e garantem ao usuário praticidade que em outros 
tipos de acesso exigem mais tempo. A importância dos mecanismos de busca no Brasil supera 
a percebida nos Estados Unidos, que têm um volume de 79,58%", explicou a executiva do 
Ibope. 
 
O Brasil também supera os EUA na quantidade de minutos ligados à web e em páginas vistas. 
"Aqui são 31 minutos e 35 segundos usados nos buscadores por pessoa enquanto nos EUA são 
28 minutos. É uma média excelente se levarmos em conta que em cada busca o internauta 
gasta cerca de seis segundos para tomar uma decisão", disse Fabia. 
 
O perfil dos usuários de buscadores no Brasil é predominantemente masculino. A pesquisa do 
Ibope mostra que eles são 52,82%, dos quais 22,87% estão na faixa de 35 a 49 anos, 19,64% 
entre 25 e 34 anos, 17,58% entre 18 e 24 anos, 18,99% entre 12 e 17 anos e 9,83% entre 
dois e 11 anos de idade. As mulheres participam com 47,18%. "Há um certo equilíbrio, mas os 
homens dominam", afirma Fabia. "No e-commerce, os homens também ganham. Eles 
representam 55,48% dos negócios e a ala feminina, 44,52%", ela acrescentou. 
 
BRANDING 
 
Sites de busca podem ser uma ferramenta de branding. Para Antônio Bicarato, diretor de mídia 
do núcleo online da África, o segredo é tentar identificar as intenções do usuário, como 
palavras que se relacionem com o estilo de vida do público-alvo que se deseja atingir. "Para 
atrair a atenção do consumidor direto de uma marca é preciso ser relevante, útil, amigável 
além, é claro, de chamar sua atenção enquanto ele faz busca nos sites de pesquisas", diz. O 
publicitário afirma que, nesse assunto, o Brasil não está atrás de outros países. "Estamos 
construindo cases que indicam tendências. Apesar dos demais países, como Reino Unido, ainda 
estarem mais avançados, não devemos nada para eles", fala Bicarato, que também diz que os 
maiores players nessa área são anunciantes do setor de varejo e imobiliário. 
 
Nos cases apresentados por Bicarato, há a campanha "Simplificando TV Digital", desenvolvida 
para a Philips e lançada em dezembro, na qual foi aproveitado o lançamento da TV digital no 
Brasil para se falar com os consumidores. Para a ocasião, foi criado um hotsite da marca 
(www.simplificandotvdigital com.br) explicando o que era TV digital e como funcionava. 
Quando a expressão "TV digital" era digitada em sites da busca, o link do hotsite aparecia. 
"Tivemos 20% de retorno e fomos citados como referência em diversos blogs. Foi um 
sucesso", comemora. Outro exemplo de branding em sites de busca é o que está sendo feito 
com a Mitsubishi desde junho, onde as palavras relacionadas com o estilo de vida do 
consumidor Mitsubishi, quando procuradas  nos sites de busca, são remetidas ao link do site 
da marca que apresenta diversos conteúdos, além dos carros da marca. "Apesar de não 
vender Pajero na internet, tenho que tentar captar a atenção do consumidor para trabalhar a 
marca", finalizou. 
 
 
Leia mais: 
 
 
iG prioriza usuários 



Para o diretor de publicidade do portal iG, o executivo Marcelo Lobianco, há uma explosão de 
interesse dos usuários dos portais de busca no Brasil. "E nós vamos atrás dessa demanda", 
resumiu. Atualmente, as buscas no iG são realizadas com customização em parceria com o 
Google. Também há a ferramenta iGfest, que agrega conteúdos que variam do texto aos 
vídeos. 
 
"Se o usuário faz uma busca pelo nome da Madonna, vai ter tudo à disposição", disse 
Lobianco, que promete uma série de mudanças para o sistema de buscas do portal. 
 
Lobianco esteve no SMX Brasil, que pela primeira vez incluiu o mercado brasileiro na sua 
agenda e só fez elogios à organização. "A internet está muito avançada no País, mas 
precisávamos de um evento com esse nível onde as principais lideranças mundiais vêm 
debater um tema tão interessante", observou o executivo do iG. 
 
ALGORITMOS 
 
Segundo Paulo Castro, presidente do IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau), o evento 
trouxe mais conhecimento. 
 
"Nos unimos aos grandes nomes do Search Marketing, no mundo e no Brasil, para viabilizar 
um evento como esse e levar mais conhecimento para esse mercado, que tem crescido e 
gerado grandes negócios", afirmou. "Temos acompanhado um mercado cada vez mais 
competitivo, no qual somente as empresas com as melhores estratégias sobreviverão à 
evolução dos algoritmos dos sites de busca e à crescente competitividade das campanhas de 
links patrocinados", explicou Thiago Sechin, da SEMBrasil. "A inclusão dos dados de 
faturamento das ferramentas de busca nas pesquisas de mercado é apenas uma questão de 
tempo, e que não deve demorar muito, pois interessa ao mercado como um todo", ponderou 
Marco Bebiano, do IAB Brasil. 
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