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Ele não tem beleza nem gla-
mour. Depende mais de técnica 
e bom senso do que de ideias 
supercriativas ou mirabolantes. 
Mas, apesar de ser o “patinho 
feio” do mundo da propaganda 
online, o marketing de buscas 
é extremamente eficiente e de-
terminante em uma estratégia 
de comunicação de sucesso. No 
Brasil, ainda não há números que 
comprovem a penetração dessa 
modalidade, mas apenas nos 
Estados Unidos esse mercado 
movimentou US$ 10,5 bilhões 
em 2008, segundo o IAB. 

Não à toa, a Microsoft vem 
há anos tentando encontrar uma 
maneira de abocanhar sua fatia 
nesse filão. O passo mais impor-
tante neste sentido foi dado dias 
atrás, com o anúncio de parceria 
da gigante de softwares com o 
Yahoo para venda de publicidade 
em mecanismos de buscas. 

A boa notícia para o Brasil, no 
entanto, é que, durante o evento 
Search Marketing Expo (SMX) 
— que aconteceu na semana pas-
sada, em São Paulo —, ficou claro 
que cada vez mais os anunciantes 
se dão conta da importância de 
tornar suas marcas visíveis aos 
olhos de quem visita os endere-
ços de buscas. “Os buscadores 
funcionam como conexão e são 
excelentes alternativas para 
anunciantes. É escandaloso, por 
exemplo, o potencial de cresci-
mento do comércio eletrônico no 
Brasil. E não há dúvidas de que 
os mecanismos de buscas serão 
fundamentais nesse crescimen-
to”, diz Julio Zaguini, diretor de 
negócios para varejo do Google. 

Para se ter uma ideia, segundo 
Carlos Alves, head digital marke-
ting do HSBC, cerca de 60% do 
tráfego registrado no site da ins-
tituição provém dos endereços 
de buscas. “Não dar importância 
ao marketing de buscas é negar 
a capacidade de estabelecer um 
diálogo com o consumidor. Hoje 
trabalhamos inclusive com uma 
agência voltada exclusivamente 
para otimização”, diz. 

De acordo com o executivo, 
é necessário ainda que haja mo-
nitoramento constante do que 
acontece na rede porque exis-
tem algumas palavras e conteú-
dos que as pessoas às vezes nem 
sequer imaginam que podem 
remeter aos seus negócios. “Es-
tamos trabalhando metodologias 
que nos ajudem a explorar de 
maneira ampla nosso público-
alvo. Exploramos, por exemplo, 
a forte associação que as pessoas 
que terão um bebê fazem com a 
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ção dos variados canais online. 
“Fazer essa conexão é essencial 
para conseguir trabalhar o sear-
ch marketing de maneira mais 
interessante e com ainda mais 
conversão”, acredita. 

Novo desafio
Na pauta de agências e anun-

ciantes, as redes sociais configu-
ram agora o grande desafio do 
marketing digital. Com milhões 
de internautas em completa 
exposição — ou quase —, no 
entanto, endereços como Orkut, 
Facebook e Twitter ainda não 
chegaram a um modelo capaz 
de explorar a galinha dos ovos 
de ouro. Como não há fórmula 
definida e cases de sucesso ainda 
rareiam mundo afora, uma das 
soluções, além do constante 
monitoramento, é investir na 
otimização de conteúdo para que 
os consumidores cheguem até as 
marcas de forma espontânea. 

“Há pouco tempo, os clientes 
chegavam na agência e pediam 
um vídeo viral. Hoje, a maioria 
pede para estar nas redes so-
ciais. As coisas não funcionam 
desse jeito. É preciso ter estru-
tura, postura e conteúdo para 
cair no gosto dos internautas, 
que se encarregam de viralizar”, 
comenta Paola Zingman, direto-
ra de search e social media da 
Media Contacts. 

Segundo ela, essa prática 
ainda é pouco comum no Brasil, 
mas, aos poucos, os anuncian-
tes começam a perceber que 
oferecer relevância aos con-
sumidores e atraí-los a blogs 
ou sites é o caminho das pe-
dras para ganhar notoriedade 
nos ambientes sociais da web. 

Na construtora Tecnisa, a 
lição de casa tem sido feita já há 

orgânicas e manter perfis em to-
dos os sites de relacionamento. 

“Hoje é preciso que seu con-
teúdo, além de ser relevante, 
esteja disponível em diversos 
formatos — texto, foto, áudio e 
vídeo.” No entanto, alerta Busa-
rello, marketing em redes sociais 
é bastante perigoso. “Quando 
aparece uma crise, ela toma 
proporções enormes em redes 
sociais. Se a empresa não estiver 
bem preparada, acaba dando um 
tiro no próprio pé.” 

Partindo dessa premissa, a 
marca de artigos esportivos Penal-
ty, por exemplo, está iniciando um 
trabalho de otimização com foco 
em redes sociais para melhorar 
sua comunicação. Recentemen-
te, ao anunciar o patrocínio ao 
Vasco, a marca teve de enfrentar 
a desconfiança dos torcedores do 
time carioca, que a julgavam ultra-
passada. Imediatamente, além de 
investir por volta de 41% de sua 
verba de digital em search marke-
ting e social media, a Penalty inau-
gurou um trabalho fundamentado 
no lançamento do blog Leva na 
Esportiva para gerar conteúdo e 
mostrar suas características em 
todos os campos de atuação. “Com 
conteúdo produzido por dois blo-
gueiros, unimos a interatividade 
da web 2.0 com o conceito de 
branded content fazendo a Penal-
ty mostrar propriedade editorial 
de assuntos que são de interesse 
do seu público”, revela Paola, da 
Media Contacts. 

O mesmo acontece com a 
Natura. A empresa investe mas-
sivamente em links patrocinados 
e vem fazendo uma série de ex-
periências internas para marcar 
presença no dia a dia dos inter-
nautas. “Em todos os testes, o 
retorno sobre investimento tem 

gritar para o usuário que procura 
por ofertas que temos o melhor 
preço. O retorno desse investi-
mento está entre os maiores que 
temos, mas poderiam ser ainda 
melhores”, afirmou Dias.

On e off
As vantagens, porém, vão 

além do retorno em cima do que 
é investido no online. Há ainda a 
comprovação de que, em geral, 
as ações que incluem o marke-
ting de buscas são fortemente 
interligadas com outras veicula-
das em canais off-line. Segundo 
pesquisa realizada pela iProspect 
e citada durante o SMX por Erica 
Schmidt,  diretora global de bus-
cas da Isobar, 67% das buscas 
feitas pela internet são oriundas 

Os debates do Search Marketing Expo deixaram claro que, com o potencial de  
crescimento do e-commerce no País, os buscadores ganham mais relevância

compra de investimentos em um 
banco”, explica.

A fabricante de cosméticos 
Natura também marca presença 
nos mecanismos de pesquisas. 
Além de otimizar conteúdo para 
aparecer nas buscas orgânicas, 
a empresa conta com grupos de 
palavras fixas e variáveis, mutá-
veis de acordo com o interesse 
de cada campanha. “O retorno 
do investimento com marketing 
de buscas é bastante alto. Investi-
mos cerca de 10% de nossa verba 
para mídia digital apenas em links 
patrocinados, por exemplo”, cra-
va Marcio Orlandi Júnior, gerente 
sênior de internet da Natura. 

Para empresas focadas no 
varejo, investimentos nesse tipo 
de marketing também são fun-
damentais. Tão logo lançou sua 
plataforma de e-commerce, há 
aproximadamente 10 meses, o 
Wal-Mart anunciou que investiria 
pesado em estratégias de links 
patrocinados e busca orgânica. 
E assim tem sido. “Nosso lema é 
oferecer sempre o menor preço, 
e essa agressividade precisa estar 
clara aos olhos do consumidor. O 
marketing de buscas tem sido 
uma maneira muito eficiente de 
trazer clientes para nossa loja a 
custos mais baixos”, diz Flávio 
Dias, diretor de e-commerce da 
rede de supermercados. 

Justamente por ter sua estra-
tégia voltada para o menor preço, 
o Wal-Mart aposta ainda nos sites 
de comparação de preços — tam-
bém ligados às buscas. “Esses 
endereços são a melhor forma de 

de impacto causado pela mídia 
off-line. Os dados apontam que, 
entre os canais que propiciam 
essa integração, os mais popu-
lares são TV (37%) e o boca-a-
boca, que leva cerca de 36% dos 
usuários aos endereços. 

De acordo com Marcelo 
Sant’Iago, diretor da MídiaClick, 
além da mescla necessária entre 
on e off é cada vez mais preciso 
atentar também para a integra-

alguns anos. Segundo o diretor 
de marketing, Romeo Busarello, 
além de investir 30% da verba 
de marketing digital em links 
patrocinados e contar com 115 
mil palavras-chave no Google 
que levam à empresa, cerca de 
15% do tráfego do site vem das 
redes sociais. Isso se deve ao fato 
de a Tecnisa alimentar constan-
temente o blog corporativo para 
estar sempre visível nas buscas 

se mostrado alto e compensador. 
Para a Natura, é importante 
estabelecer diversos pontos de 
contato, já que o relacionamento 
é a essência do nosso negócio”, 
adianta Orlandi Júnior. A marca 
também investe em mídia social. 
Ela está no Twitter, contando 
com aproximadamente 1,5 mil 
seguidores. “Estamos conseguin-
do fazer da rede um novo canal 
de atendimento”, acrescenta.

Cerca de 15% do tráfego do site da Tecnisa vem de redes sociais, o que se deve à alimentação constante do blog corporativo
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