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O Google Inc., que sempre defendeu a idéia de que a publicidade deve ser mais ciência do que 
arte, está começando a assumir seu lado criativo interno. 
 
Em busca de novo crescimento, nos últimos meses a empresa não vem se limitando mais a 
ajudar os clientes a obter eficiência com anúncios vinculados a pesquisas na internet e passou 
a criar campanhas de anúncios sob medida, abrangendo diversos serviços do Google para 
grandes anunciantes como Hewlett-Packard Co. e Ford Motor Co. 
 
Nos últimos meses, o Google já ajudou a J.C. Penney Co. e a Quaker Oats, empresa da Pepsi 
Co., a lançar campanhas publicitárias no YouTube e nas dezenas de milhares de websites onde 
a empresa vende anúncios e mensagens vinculadas a pesquisas. 
 
Como parte dessa mudança, o Google está criando e adaptando campanhas em constante 
colaboração com agências publicitárias. Em maio, a gigante da busca na internet, sediada em 
Mountain View, Califórnia, modificou sua estrutura de vendas para trabalhar mais de perto 
com as agências publicitárias, organizando seu pessoal de vendas exclusivamente segundo 
segmentos, como automóveis ou tecnologia. Também criou um novo cargo de alto escalão, 
responsável pela melhoria das comunicações com as maiores agências publicitárias. 
 
"Estamos trabalhando cada vez mais com a comunidade de criação", disse Dennis Woodside, o 
novo diretor de vendas e de operações para as Américas, recentemente ao Wall Street Journal. 
Ele disse ainda que o Google está fazendo essa mudança, em parte, para ampliar suas 
relações de vendas para além das pessoas que controlam os orçamentos para anúncios 
vinculados a buscas. 
 
O Google domina os anúncios vinculados à pesquisa nos Estados Unidos, setor que totalizou 
US$ 5,1 bilhões no primeiro semestre. Agora, está tentando atrair mais anúncios, inclusive 
desviando verba hoje destinada à TV. 
 
A nova abordagem é uma virada para o Google, que durante anos defendeu a ideia de que a 
publicidade deveria ser concebida e ter seus preços fixados com base em métricas estritas, tais 
como quantos cliques um anúncio recebia, e não seu apelo emocional. Os marqueteiros 
gastavam muito na busca de usos específicos, tais como incentivar as vendas de um 
determinado produto, mas quando queriam algo menos padronizado, procuravam o Yahoo Inc. 
ou outras plataformas, como a mídia impressa ou televisão. 
 
Desde que comprou site de vídeos online YouTube em 2006 e a agência de publicidade online 
DoubleClick em 2007, o Google ganhou uma enorme quantidade de espaços para vender 
anúncios não vinculados à pesquisa. Mas seus esforços para vender anúncios não vinculados à 
pesquisa para agências e clientes não deram bom resultado, e o crescimento de seu 
faturamento baixou de 56% em 2007 para 31% em 2008 e para apenas 3% no segundo 
trimestre de 2009. 
 
Woodside, que em março substituiu Tim Armstrong, diretor de vendas do Google, está agora 
direcionando essa grande iniciativa da empresa para vender outros tipos de anúncios que não 
os de pesquisa. Em Nova York, onde o Google tem centenas de vendedores de publicidade, a 
empresa passou a ocupar, no ano passado, um espaço de aparência industrial, bem em frente 
a sua fábrica de engenheiros, e o transformou em um oásis mais artístico para os clientes e o 
pessoal da criação. Em vez da costumeira decoração Google, com peças de Lego e cadeiras 
tipo "bean bags", o novo espaço tem cadeiras que parecem tocos de árvores e mesas feitas 
sobre botijões de gás. 
 
Se a nova abordagem do Google vai dar certo, ainda não dá para saber. "Será que eles [o 
Google] estão fazendo um investimento na área [de publicidade criativa]? Sim", diz Andreas 
Panayi,, diretor administrativo sênior da FD Kinesis, agência de criação de propriedade da FTI 



Consulting. "Até que ponto eles podem competir com os maiores nomes nesse espaço, é difícil 
dizer." 
 
Outros dizem que o Google está apenas correndo atrás da concorrência. "O Yahoo já tem 
recursos dedicados à relação com as agências há muitos anos", diz Jeff Brooks, co-diretor-
presidente da Euro RSCG, divisão da empresa de publicidade Havas SA. Este ano a Euro 
trabalhou com o Google em uma campanha especial para a Volvo da Ford Motor, que promovia 
um novo modelo através de um anúncio especial para o YouTube. O anúncio mostrava uma 
seqüência de mensagens do Twitter vindos de funcionários da Volvo presentes a uma feira de 
automóveis em Nova York. 
 
Joanne Bradford, uma diretora do Yahoo, diz que a empresa não sentiu ainda pressão extra 
decorrente do esforço do Google para fazer parcerias com grandes agências e clientes. "A 
maioria dos grandes anunciantes não mencionam o Goolge", diz ela. Bradford acrescenta que o 
Yahoo continua a se apoiar em seu histórico de "parcerias profundas e tentativas e erros" com 
marcas por meio de novos produtos e oportunidades de produtos patrocínios em vários tipos 
de conteúdo, como os sites Yahoo para esportes e mulheres. 
 
Mas vários grandes anunciantes dizem que estão impressionados com todo o trabalho extra 
que o Google está fazendo para conquistar seus negócios, desde juntar equipes técnicas e 
criativas em sessões para criação de ideias até inventar novas tecnologias, tais como anúncios 
que mostram mensagens recentes do Twitter. 
 
David Roman, um executivo de marketing do grupo de sistemas pessoais da HP, disse que o 
Google recentemente ajudou sua empresa com uma nova campanha de anúncios pela internet. 
Nela, engenheiros do Google criaram uma nova ferramenta que permitia às pessoas carregar e 
editar seus próprios vídeos. 
 
"Há muitos elementos para se trabalhar dentro do Google", diz. "Antes, ele era extremamente 
direcionado para a pesquisa." 
 
Roman não quis comentar sobre o custo da campanha publicitária da HP, mas diz que foi a 
maior quantia que a empresa já gastou com o Google em qualquer campanha. Em 2008 a H-P 
desembolsou quase US$ 58 milhões em anúncios online não vinculados a pesquisa, segundo a 
TNS Media Intelligence. 
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