
Quem não se encanta com as histórias de

,'aventureiros viajando por terras distantes, guiados

pelas descrições de incríveis mapas de tesouros,

desenvolvidas pela insuperável imaginação dos

roteiristas da indústria cinematográfica. Mas este

tema não faz parte apenas do universo criativo

da sétima arte. Os mapas de tesouros também

movimentam o cotidiano de nossa sociedade.

É o que nos revela Milton Teixeira, em artigo

publicado no site da Associação de Moradores e

Amigos de Botafogo (http://tinyurl.com/mapa-

tesouro-teixeíra), Segundo o texto do professor,

um arqueólogo teria descoberto um antigo mapa

num sebo, nos anos 90, que apontava a possívei

existência de riquezas em três pontos da Baía de

Guanabara, no Rio de Janeiro.

Na era da exploração dos mares digitais,

podemos dizer que uma das grandes aventuras

na web esteja presente na busca por informações.

Assim, o mercado de comunicação tem se deparado

com o surgimento de novos formatos para indicar

o caminho certo do tesouro que um usuário deseja

encontrar em sua navegação.

Neste cenário, os links patrocinados parecem

ser uma das melhores soluções para atender

tal demanda. "Diferente da mídia tradicional,

baseada na interrupção e massificação, os links

patrocinados são acionados dependendo da vontade

do consumidor. Se ele está assistindo a novela e

for impactado por um comercial de comida de

cachorro, de nada adianta se ele não tem um, mas

só vê anúncio de comida de cachorro quem faz uma

procura por um assunto relacionado", argumenta

Paulo Rodrigo Teixeira, gerente de marketing digital

da Brítish Council (vyww.britishcouncil.org.br).

"A principal transformação que tivemos com

links patrocinados foi a capacidade de apresentarmos

os resultados para usuários interessados nos

produtos ou serviços do anunciante, no momento em

que esses usuários buscavam por tais produtos ou

serviços, Dessa forma, evitamos significativamente a

dispersão da comunicação", completa Daniel Soares,

coordenador de SEM (Search Engine Marketing) da

Sinc (www.sincd.com.br).

Além disso, a dinâmica de sua estrutura

representa uma democratização dos investimentos

em publicidade on-line. "Não existe um valor de

verba mínima para investir em links patrocinados. O

orçamento para campanhas nesta área é do tamanho

que você pode pagar. Portanto, o modelo publicitário

dos buscadores é adequado para empresas de todos

os tamanhos", explica Luciano Picerni Neto, gerente

de search marketing da Tesla (www.tesla.com.br).

Por que investir neste formato?

Provavelmente, esta será uma das perguntas

que o seu cliente fará antes de decidir o destino de

seu orçamento para projetos neste segmento. Para

os especialistas, um dos principais argumentos

para se justificar a sua utilização envolve a

capacidade que os links patrocinados possuem na

segmentação de uma campanha.

"A maior vantagem é a segmentação pela

necessidade, ou seja, ao invés de segmentar o

mercado pela região demográfica, pela idade, sexo

ou qualquer'outro critério semelhante, a empresa

consegue segmentar pelo melhor critério possível:

a necessidade do usuário naquele momento, seja

ele homem, mulher, more ele no Rio de Janeiro

ou em Lisboa. Isso faz com que a empresa tenha

um resultado muito mais efetivo, desperdiçando

o mínimo possível de verba. Quem clica no link

patrocinado de uma empresa já está previamente

interessado no que ela tem para vender. Essa



publicidade tem retorno significativo tanto para o usuário,

que acha mais facilmente o que ele está procurando, quanto

para o anunciante, que só paga por usuários previamente

interessados em seu produto. Há campanhas de clientes

nossos que chegamos a retornar R$25,00 para cada R$1,00

investido em links patrocinados", revela Conrado Adofpho,

diretor da Publiweb (www.publiweb.com.br).

Para Lou Martins, analista de planejamento da

10'Minutos S.A. (www.10sa.com.br), não podemos

nos esquecer cá possibilidade de conseguir associar

determinadas palavras-chave a uma marca. "Ou seja,

fazer branding através de links, associando a marca a

determinados 'conceitos' que os próprios usuários utilizam.

Outro aspecto envolve a maior facilidade em mensurar

os resultados de campanha, praticamente em tempo real,

e conseguir tomar decisões estratégicas com base em

estatísticas mais confiáveis. O custo baixo e a flexibilidade

orçamentária também são outras vantagens".

Outro bom argumento é que o formato poderá estimular

ainda rnais os negócios de seu cliente. "A comunicação

comercial é solidária quando ocorre no ambiente da busca.

Você atinge o seu público-alvo exatamente no momento em

que ele está buscando por produtos ou serviços. Isso faz com

que os resultados de uma campanha em links patrocinados

seja muito superior quando comparado à campanhas

realizadas em outros formatos de mídia. O retorno varia de

acordo com a meta que você definiu para a campanha. De

modo geral, as campanhas de links patrocinados aumentam

as visitas qualificadas do seu site. E visitas qualificadas

convertem-se em negócios", diz Lucíano.

Como exemplo prático, Daniel cita algumas maneiras

de se trabalhar este formato. "Sites de e-commerce,

onde as métricas de sucesso são geralmente conversões

e retorno sobre investimento, podem usar com eficiência

uma campanha de links patrocinados. Se um usuário

buscar por refrigeradores, por exemplo, e for apresentada

uma comunicação breve e confiável, indicando onde e

como comprar, numa posição de destaque no buscador,

o direcionamento para uma compra é extremamente

eficiente. No caso de uma campanha de branding ou

awareness, a possibilidade de divulgação de um produto

com um hotsite, por exemplo, é também bastante eficaz,

pois não será apresentada a targets que não tenham

adequação com o produto. Os formatos de hoje também

são variados e personalizados. Podemos usar

mídias gráficas, vídeos, widgets e os tradicionais

anúncios de texto".

Montando uma campanha de links patrocinados

Com todos esses argumentos em mãos,

certamente você estará apto a convencer o seu

cliente a testar, pelo menos, a eficácia deste tipo

de campanha publicitária. O, próximo passo para .

garantir o sucesso dessa ação é saber como

estruturar um projeto deste porte. Para Daniel,

um dos segredos é definir muito bem o objetivo

da ação, pois as estratégias utilizadas são diferentes

para alcançar tais objetivos.

"A definição dos objetivos é crucial para

o sucesso de qualquer campanha. No caso de links

patrocinados, isso é duas vezes mais importante!

Para o seu desenvolvimento, é necessária uma equipe

competente que saiba como estruturar uma campanha,

alocar corretamente as paíavras-chave dentro dos

grupos específicos e ter acesso às ferramentas

disponibilizadas pelos buscadores. A questão mais

importante talvez não seja 'montar' a campanha, mas

aperfeiçoá-la constantemente e gerenciar os processos

adequadamente."

Identificar o públíco-alvo e definir as metas são outras

etapas imprescindíveis na montagem de uma campanha,

"Gerar visitas, vendas, leads (contato) e exposição da marca

são alguns exemplos de metas. Com base nessas informações

é que a campanha será planejada, criada e estruturada.

Por último, e não menos importante, é precisa identificar •

as ferramentas que serão utilizadas para mensurar o

desempenho e os resultados da campanha", explica Luciano.

Na prática, como destaca Lou, a paciência será uma

qualidade fundamental para obter bons resultados. "Sempre

falo isso, porque estruturar uma campanha de links é um

trabalho, às vezes, bem metódico. Mas, no geral, é preciso

estudar o cliente, o mercado dele e público-alvo, além de

entender as necessidades e os objetivos de campanha. Tendo

essas informações, é possível estruturar uma estratégia

envolvendo links patrocinados, pois você já terá uma visão

melhor sobre quais palavras comprar ou em quais perfis de

sites deverá anunciar. Lógico que outros detalhes, como

budget, rede que você vai anunciar eíc., influenciam na



estrutura e na estratégia de sua campanha, mas esses pontos

iniciais são essenciais para começar um trabalho com links".

Ou seja, este é o tipo de tarefa que vai exigir a presença

de profissionais qualificados. "Independente de ser in-

house ou com uma agência, pois pode se perder dinheiro

rapidamente se não for bem feito. Em nossa agência,

costumamos dizer que fazer campanhas de SEM é como

investir na bolsa de valores, qualquer um pode fazer, mas

você pode perder muito dinheiro se não estiver focado nisso.

Então, muitas vezes é mais rentável contratar uma corretora

para investir suas ações", argumenta Eliel Gonçalves,

coordenador de Search Engine Marketing da Mídia Digital

(www.midiadigital.com.br).

Para finalizar, Luciano ressalta a importância de se

utilizar ferramentas para medir os resultados, durante o

f período de veiculação da campanha, para que ela seja

. continuamente aperfeiçoada.

"Primeiro, é necessário identificar as ferramentas

que serão utilizadas para mensurar as metas definidas para

a campanha- Normalmente, utilizamos ferramentas de web

analytics para mensurar essas metas. Entretanto, existem

situações onde é necessário considerar outros meios para

realizar essa mensuração. Um exemplo prático é quando o

telefone exibido no site do anunciante não é exclusivo para a

campanha de links patrocinados. Ou seja, um prospect, que

chegou ao site através do link patrocinado, pode preferir

entrar em contato com a empresa através do telefone, ao

invés de utilizar o formulário de contato do site. Nesse

caso, o contato gerado pelo link patrocinado não é

contabilizado pela ferramenta de web analytics; e se o

número do telefone utilizado no site não for exclusivo

para a campanha, não há como saber que aquele contato foi

gerado pelo link patrocinado."

O usuário clicou. E depois?

Em universo digital recheado de tentações, seu link

patrocinado conseguiu atrair a atenção do usuário, fazendo

com que ele cucasse no anúncio veiculado naquele ambiente

no qual ele se encontrava no momento de sua navegação.

Pois bem, saiba que seu trabalho não termina por aí.

Em seguida, será preciso preparar uma segunda etapa que

confirme as expectativas do usuário, geradas no início de sua

ação. "Um erro comum é a campanha não ter uma landing

page específica, fazendo com que o usuário caia numa página

'genérica' (uma home, por exemplo}, não encontrando

facilmente o assunto tratado no anúncio", alerta Lou.

Outro erro é a utilização indevida de palavras-chave.

"Muitas empresas usam comandos específicos que tornam

qualquer palavra digitada no buscador algo a ser .anunciado.

É comum encontrarmos palavras inadequadas em anúncios

de grandes empresas. Outro dia, eu estava procurando um

restaurante de culinária baiana e digitei 'cozinha baiana'.

Um anúncio de uma grande empresa de serviços trazia a

seguintefrase; 'Encontre cozinha baiana em 12x sem juros

aqui'. Esse tipo de erro é prejudicial para o anunciante e deve

ser muito bem trabalhado. Anúncios na rede de conteúdo

dos buscadores também devem ser controlados, pois o mau

uso desse serviço pode apresentar anúncios em sites, sem

relevância com a palavra-chave", lembra Daniel.

> '

Agências e profissionais: como se preparar para

atender tal demanda?

No artigo "Por que investir em links patrocinados?"

(http://tinyurl.com/porque-investir), o especialista Eduardo

Favaretto aponta que, em 2007, "15% de todo investimento

em publicidade on-line foram destinados aos links

patrocinados. Até 2009, segundo o Yahoo!, o número deve

ultrapassar a casa dos 40%".

Para quem pretende abocanhar um pedaço deste volume

de investimentos, os especialistas recomendam a estruturação

de um núcleo específico dentro da agência. "Links patrocinados

não é coisa de uma pessoa só, é trabalho para uma equipe.

Para fazer uma boa campanha neste segmento, o ideal é

que a equipe tenha algum domínio de marketing, gramática,



comportamento do consumidor e análise de métricas, além de

saber operar muito bem com a ferramenta de gerenciamento

de campanhas do próprio Google", orienta Conrado.

"Basicamente, a agência terá custos com infra-estrutura

e funcionários qualificados para iniciar esse trabalho.

Pessoal envolvido em criação, tecnologia e web análise são

fundamentais para desenvolver um bom trabalho, além dos

especialistas em search engine marketing, que tomam as

decisões finais no processo", completa Daniel.

Já para o profissional que deseja se especializar neste

segmento, Lou destaca a importância de aliar a capacidade

analítica (para observação de desempenhos da campanha,

gerenciamento, análise de relatórios, métricas e afins) com a

capacidade criativa (para a montagem do set dos anúncios

e na redação dos textos, por exemplo). "Além disso, outra

característica bacana é a curiosidade" de buscar conhecer cada

vez mais o mercado de seus clientes, dos próprios clientes e

do público dele, para entender melhor os resultados ou algum

evento pontual no desempenho da campanha que mereça ser

levado em consideração",
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