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Além dos diversos motores 
de busca horizontais criados ao 
redor do mundo na tentativa de 
abocanhar parcelas da partici-
pação de mercado conquistada 
pelo Google, é cada vez mais 
comum observar o surgimento 
dos chamados buscadores ver-
ticais. Isso porque, conforme a 
internet atinge maiores índices 
de alcance, maior é a necessi-
dade de oferecer aos internau-
tas resultados mais objetivos. 
Entre os que correm por fora a 
fim de conseguir espaço entre 
internautas e anunciantes, é 
possível encontrar sites que 
focam seus serviços em nichos 
como, por exemplo, automóveis 
e entretenimento.

Recém-lançado no País, o Via 
Ranking é um desses e tem como 
proposta levar ao internauta 
respostas mais selecionadas (no 
máximo 20), de acordo com ava-
liações de uma equipe de mode-
radores, usuários, especialistas 
e empresas participantes. Com 
investimentos de R$ 2,2 milhões 
para o primeiro ano, o site pre-
tende angariar patrocínio para os 
14 canais temáticos disponíveis 
e conquistar os anunciantes 
com base em uma audiência 
qualificada, utilizando, inclusive, 
a compra de links patrocinados 
nos grandes buscadores para 
atrair tráfego. “O Via Ranking 
foi criado pensando no usuário 
que procura um determinado 
produto ou serviço, mas que 
ainda não decidiu por marca, 
modelo e outras características”, 
diz Maurício Fantazzini, gerente 
executivo do site. 

Líder no segmento de com-
paração de preços no Brasil, o 
Buscapé é um dos endereços 
que conseguiram se firmar como 
alternativa aos grandes bus-
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cadores. Com cerca 
de 46 milhões de vi-
sitante únicos, o site 
aposta na relevância 
para conquistar os in-
ternautas. “Todo esse 
mercado de busca-
dores está crescen-
do muito e, para nos 
mantermos na briga, 
estamos sempre aper-
feiçoando nossas fer-
ramentas e anexando 
mais informações so-
bre lojas e produtos. O 
grande diferencial dos verticais é 
que, para os anunciantes, a taxa 
de dispersão é muito menor, o 
que traz maiores resultados e efi-
ciência”, afirma Juan Quinteros, 
vice-presidente comercial do 
Buscapé. De olho no mercado 
aquecido, o grupo iniciado com 
o Buscapé vem desenvolvendo 
outras vertentes para atender 
setores específicos, como fez 
com o Buscapé Viagens, lança-
do no final de 2007 e que hoje 
já conta com dois milhões de 
visitantes. 

Outro sinal de que os busca-
dores verticais estão em alta foi 
a recente fusão entre Maplink e 
Apontador, voltados para locali-
zação. Com clientes como Lopes 
Imobiliária, Mapfre Seguros e 
Net, a empresa prepara estra-
tégias agressivas para atrair 
mais publicidade em 2009. “O 
mercado publicitários está, de 
fato, olhando para os sites que 
oferecem targets e, por isso, 
estamos criando novos formatos 
que aumentem nossa receita e 
nosso tráfego”, comenta Frede-
rico Hohagen, diretor de novos 
negócios do Maplink. 

De acordo com Marcelo 
Sant’Iago, diretor geral da Mí-
diaClick, o mais indicado é que 

os anunciantes estejam 
presentes nos gigantes da 
busca — como Google e 
Yahoo — e nos verticais, 
atendendo os internautas 
em todas as suas neces-
sidades. “Nesse mercado, 
os buscadores horizontais 
funcionam como super-
mercado e os verticais 
como as prateleiras de 
categorias específicas”, 
compara Sant’Iago. “Hoje, 
na MídiaClick, 40% dos 
clientes já incluem os bus-
cadores verticais em seus 
planos de comunicação 
online”, conta. 

Diante dessa realidade, 
os portais também come-

çam a criar canais mais fortes 
em suas operações. Mesmo com 
os links patrocinados vendidos 
em parceria com o Google, o 
Uol cada vez mais investe nesse 
produto dentro do contexto das 
notícias lidas pelos usuários 
e, de um ano e meio para cá, 
conquistou o segundo lugar 
entre os sites comparadores 
de preços com o Shopping Uol. 
“Este é um modelo bem vertical 

e rentabilizado por 
cliques. A tendência 
é que continue a cres-
cer, tendo em vista o 
próprio crescimento 
da mídia online”, diz 
Enor Paiano, dire-
tor de publicidade do 
portal. No Ig, a idéia 
é lançar em 2009 uma 
plataforma própria 
para vender links pa-
trocinados, espaços 
do portal hoje comer-
cializados em parceria 

com o Google e que respondem 
por menos de 5% de toda a 
receita publicitária. “Estamos 
também aperfeiçoando ferra-
mentas de busca para rentabi-
lizar canais como automóveis, 
imóveis e turismo”, antecipa 
Marcelo Lobianco, diretor de 
publicidade do Ig. 

Enquanto isso, os gigantes 
horizontais, tendo em vista os 
dados do Ibope de que 82% 

dos internautas residenciais 
brasileiros fazem buscas fre-
qüentemente, apostam em 
conteúdos específicos — como 
faz o Yahoo! com Flickr e Res-
postas, entre outros —, mas 
persistem em se manterem 
hegemônicos no território 
que já dominam. “Todos os 
verticais dependem de outros 
buscadores para gerar tráfego 
e são clientes dos horizontais. 
Os anunciantes também mistu-
ram as estratégias para atingir 
seus objetivos”, acredita Fábio 
Boucinhas, diretor de produtos 
do Yahoo!. 

Já no Google, a postura é 
sempre privilegiar a busca uni-
versal, que ainda deve melhorar 
muito. Segundo Gustavo Gas-
parini, do Google Brasil, os sites 
de busca são os mais usados nos 
processos de decisão de compra, 
sendo que, no Brasil, mais de 
80% dos internautas chegam 
aos mecanismos estimulados 
por outra mídia. Em média, 
porém, apenas 5% da navega-
ção do usuário é voltada para 
esses sites. “Os resultados com 
maior relevância e os anúncios 
contextuais tendem a ganhar 
cada vez mais importância, mas 
o que os anunciantes devem ter 
em mente é que unir as mídias 
disponíveis em torno de um 
objetivo é o melhor caminho”, 
resume Gasparini.

MM 1324 pg49.indd   49 29/8/2008   15:16:17

Text Box

Text Box

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, a. 30, n. 1324, p. 49, 1 set. 2008. 




