


que ajudara a criar no começo de 2001.
"Achei uma oportunidade para fazer a
empresa crescer", diz ele.

A MídiaClick e a F.biz fazem parte de uma
nova geração de empresas que crescem na
esteira do sucesso do Google e de outros
buscadores, como o Bing, da Microsoft. São
agências digitais especializadas em geren-
ciar e administrar campanhas de links
patrocinados e de entender como o Google
classifica os seus resultados de buscas
(leia o quadro: Entenda o marketing de
busca). "O Google, os portais, o e-mail e o
Orkut são os maiores geradores de tráfego
da internet brasileira", afirma José Calazans,
analista do Ibope Nielsen Online, empresa
que mede a audiência da web no País.

É por este motivo que uma das modali-
dades que mais crescem na publicidade
online são os anúncios em buscas. No pri-
meiro semestre de 2009, nos EUA, de cada

US$ 100, US$ 47 foram para publicidade
em busca, de acordo com dados da Price-
waterhouseCoopers, o que representou
US$ 5,1 bilhões em investimentos. No
Brasil, as informações são incompletas.
De janeiro a junho, a publicidade online
arrecadou quase R$ 400 milhões, segundo
o projeto Inter-Meios. O problema é que
estes dados deixam de fora o Google, que
não revela seus números. Especialistas do
segmento ouvidos por DINHEIRO esti-
mam que o faturamento anual do Google
seja de aproximadamente R$ 500 milhões.
Esta é a fatia pela qual brigam as agên-
cias de marketing de busca.

E elas têm se multiplicado rapidamente.
Veja o caso da Mídia Digital, uma das maio-
res empresas do segmento. Ela negocia e
administra R$ 60 milhões por ano em campa-
nhas de links patrocinados de seus clientes.
"Desde 2004, estamos crescendo a taxas
anuais de 90%", diz Guilherme Gomide, fun-
dador e presidente da companhia. A expan-
são foi tão grande que o executivo criou há
pouco mais de 18 meses a i-Cherry, uma

nova empresa só para atuar nesta área. "Não
sentimos a crise", declara Alexandre
Kavinski, CEO da i-Cherry, um dos pionei-
ros de marketing de busca no Brasil.

Não é diferente com a Cadastra, empresa
criada por Thiago Bacchin, em Porto Alegre
(RS), em 2000, quando a forma mais comum
para aparecer no resultado de um site de
busca era cadastrá-lo nos diversos mecanis-
mos existentes na época. "Dobramos a quan-
tidade de funcionários em 2009", diz o execu-
tivo. A área de marketing de busca da F.biz
vai crescer 70% neste ano. "É muito fácil
mostrar resultado", declara Roberto
Grosman, que é sócio da empresa.

E o que pode explicar este crescimento?
"A internet é onde o consumidor está atual-
mente", afirma Carlos Alves, diretor de
marca e de marketing digital para a América
Latina do banco HSBC. "Se não atrairmos
visitas aos nossos sites, estamos perdendo

um grande volume de
clientes." É o que faz
o site de leilões online
MercadoLivre.com,
que, segundo especia-
listas consultados pela
DINHEIRO, é uma

das empresas que mais investem em links
patrocinados no Brasil. "Trabalhamos com
mais de cinco milhões de palavras", afirma
Helisson Lemos, diretor de marketing da
companhia. Desde 2002, a empresa compra
palavras-chaves no Google. Nos últimos três
anos, o investimento cresceu 300%.

A aquisição da MídiaClick pela iProspect
é um sinal de que o mercado brasileiro de
buscas está aquecido. É também um indi-
cativo de que outras empresas internacio-
nais devem desembarcar no Brasil ao
longo de 2010. Dominado por companhias
nacionais, até agora apenas a Media
Contacts, do grupo franco-espanhol Havas
Digital, atuava no País. Há mais sinais de
fumaça no ar. A subsidiária local do Google
é a que mais cresce no mundo. A previsão é
de que aumente em 80% o seu faturamento
em 2009, segundo dados revisados em maio
pela empresa. Na próxima vez em que o
site de sua empresa estiver com número
baixo de visitas ou de vendas, saiba que é a
hora de procurar um novo rumo. Na inter-
net, você já sabe onde encontrar.

Entenda o
marketing
de busca

Links patrocinados:
quando você fizer
uma busca no
Google, observe que
do lado direito e, às
vezes, na parte
superior, aparece um
resultado diferente
do tradicional, Ele é
pago. Para aparecer
ali, as empresas par-
ticipam de um leilão
online, no qual
pagam um valor por
cada palavra, O sis-
tema do Google, com
base neste valor e
na quantidade de cli-
ques, define qual
resultado aparece
em primeiro lugar.
Esta é a principal
fonte de receita do
Google. Yahoo e
Microsoft também
exploram este servi-
ço globalmente.

Busca orgânica:
é o resultado natu-
ral do Google basea-
do no algoritmo
PageRank, uma
espécie de fórmula
secreta, assim como
a da Coca-Cola. As
empresas de marke-
ting de busca usam
técnicas que deixam
o site de uma
empresa mais fácil
de ser entendido
pelos robôs do
Google, que varrem
as páginas para
indexar o conteúdo.
O objetivo é estar
sempre nos primei-
ros resultados de
uma busca, o que
aumenta a chance
de ser clicado pelo
internauta.
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