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Apesar do sucesso na venda de anúncios de texto ao lado de resultados de busca, o Google 
parece não conseguir ganhar dinheiro em nenhuma outra parte do mundo dos anúncios. Em 
janeiro, a companhia encerrou uma operação de dois anos que vendia anúncios impressos em 
jornais. Poucas semanas depois, ela abandonou um esforço de compra e venda de comerciais 
de rádio. E um projeto de comerciais de televisão não vem andando a contento. Para piorar as 
coisas, a economia atingiu o sustentáculo do Google, que são os anúncios de busca: o 
crescimento de 6% da receita no primeiro trimestre, embora melhor que o de muitas 
companhias na recessão, está bem abaixo dos crescimentos de dois dígitos dos últimos anos. 
 
Na ânsia por crescer, a gigante das buscas na internet está redobrando seus esforços para 
abocanhar uma fatia maior do maior mercado de anúncios on-line que ela não controla: o de 
banners de publicidade, os anúncios com fotografias e vídeos que respondem por mais de um 
terço do mercado de propaganda on-line, que movimenta US$ 40 bilhões por ano. "O Google 
venceu a batalha da busca, portanto todo o seu futuro está nos banners", afirma Jay Sears, 
vice-presidente executivo de desenvolvimento de produtos e negócios estratégicos da 
companhia de anúncios on-line ContextWeb. 
 
O Google tem um desafio duro pela frente. O Yahoo e o MSN da Microsoft têm uma liderança 
firme nos banners de publicidade, em grande parte porque eles podem colocar anúncios em 
suas páginas de conteúdo, como a Yahoo Finance e a MSN Money. O Google espera colocar 
mais banners de publicidade em seu site YouTube, assim como em milhares de sites 
associados, dos pequenos blogs ao site do "The New York Times". 
 
Mas a companhia almeja fazer mais do que simplesmente ajudar a BMW, digamos, a emplacar 
anúncios de marca em vídeos de automóveis ou sites especializados. O tipo de banner de 
publicidade que vem crescendo mais rapidamente, os chamados anúncios de desempenho, 
funcionam mais como a busca. Eles permitem aos anunciantes usarem análises de dados e 
tecnologias de monitoramento dos usuários para colocar os anúncios mais perto dos prováveis 
compradores e medirem os cliques de mouse e outras ações, de modo que eles pagam apenas 
quando os anúncios são vistos. O Google está buscando uma oportunidade de aplicar suas 
habilidades matemáticas para tornar esses anúncios ainda mais eficientes. A ideia é 
transformar os banners de publicidade em conhecimento útil, em vez de uma massa visual 
desordenada. "É como a busca - colocar as pessoas junto das informações que elas querem", 
diz Sergey Brin, um dos fundadores do Google e diretor de tecnologia da companhia. "Por 
coincidência é algo promocional." 
 
No terceiro trimestre, o Google começará a demonstrar aquela que poderá ser sua arma mais 
poderosa nessa batalha emergente: uma versão renovada da bolsa de propaganda que a 
companhia conseguiu com a aquisição da DoubleClick por US$ 3,2 bilhões no ano passado. As 
bolsas de anúncios são um tipo de bolsa de valores para anúncios on-line. Os sites da internet 
colocam espaço publicitário em leilão e as agências de propaganda, armadas com informações 
demográficas e comportamentais sobre as pessoas que visitam esses sites, fazem lances para 
colocar os anúncios de seus clientes. Yahoo, Microsoft e outras também administram bolsas. 
 
Até agora, os sistemas de colocação de anúncios do Google e da DoubleClick vinham usando 
softwares diferentes, de modo que as agências de propaganda tinham que remendar 
programas para colocar, monitorar e avaliar os anúncios. Na bolsa remontada, elas poderão 
usar os dois sistemas sem "costuras", tornando a compra de anúncios uma operação mais 
simples. Ao mesmo tempo, o Google está pressionando os editores da internet, que estão 
cautelosos com a colocação de espaços nobres para anúncios na bolsa, por temerem 
transformá-los em uma commodity de pouco valor, a cederem mais espaço. Em troca, o 
Google está disposto a ceder aos editores da internet um maior controle sobre os preços e 
sobre quem poderá fazer lances no espaço. 
 
O Google também vai ajudar os anunciantes e as agências a comprarem anúncios mais 
facilmente e mais rapidamente: quando um espaço de anúncio com preço e público específico 



se encaixa aos anunciantes conseguidos para um determinado anúncio, o anúncio roda 
instantaneamente. "A bolsa permitirá ao Google obter bons resultados com os banners", 
afirma Michael Hayes, vice-presidente executivo e diretor-gerente da agência de propaganda 
digital Initiative. "Isso realmente vira o modelo de negócios de cabeça para baixo." 
 
A bolsa é parte da meta prioritária do Google de tornar os banners publicitários, cuja criação 
pode ser cara e a administração complexa, tão fáceis que até mesmo as menores empresas 
poderão usá-los. "A visão do Google é fazer o bolo crescer para todo mundo", diz Neal Mohan, 
diretor de produtos de banners do Google. Por exemplo, o Google lançou no quarto trimestre 
de 2008 o Display Ad Builder, um serviço gratuito que permite a qualquer um usar blocos de 
construção simples para criar um anúncio. Cerca de 80% dos usuários do serviço nunca 
haviam comprado um banner publicitário antes. Marc Loge, que gerencia a parte de anúncios 
on-line do Wilshire Grand Hotel de Los Angeles, trabalhava apenas com anúncios de busca e 
não queria se envolver com os banners. Mas, encorajado pelo Google, ele rapidamente criou 
um anúncio despojado e o rodou nos sites do Google. "Estamos tendo grandes resultados - 
bem melhores que os dos anúncios de busca", afirma Loge. 
 
Ao mesmo tempo, o Google quer levar para a bolsa sites maiores da internet, que controlam a 
maior parte das receitas dos banners publicitários. As relações da DoubleClick com os maiores 
editores da internet poderão lhe dar um impulso. "O Google é muito importante na nossa 
estratégia", afirma Curt Hecht, presidente da unidade de desenvolvimento tecnológico da 
VivaKi, a operação on-line de mídia da agência de propaganda Publicis Groupe. 
 
Mesmo assim, a bolsa não vai mudar o jogo instantaneamente. Como as bolsas exigem uma 
nova mentalidade das agências e editoras, elas poderão levar tempo para "pegar", diz Mike 
Walrath, fundador da bolsa Right Media do Yahoo. E há quem acredite que só a busca recebe 
atenção dentro do Google", afirma Rob Leathern, executivo-chefe da CPM Advisors, consultoria 
que ajuda anunciantes a melhorarem suas campanhas on-line. 
 
Fontes afirmam ser em parte por isso que o Google vem perdendo uma série de executivos na 
área de propaganda nos últimos dois meses, que estão vendo oportunidades melhores em 
outros lugares. Mais recentemente, David Rosenblatt, presidente da unidade do Google na 
área de banners publicitários e ex-diretor-presidente da DoubleClick, deixou a companhia, em 
maio. Mas Brin insiste que o Google está decidido. "Os banners serão um grande negócio para 
nós", diz ele. "Não é só uma experiência."  
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