
Google leva à TV anúncio sobre seu site de busca  
 
Publicidade, de US$ 5 milhões, foi ao ar durante o mais famoso jogo de futebol americano 
 
Dois fatos inéditos ocorreram na final da Liga de Futebol Americano, o Super Bowl, domingo à 
noite: o time de New Orleans Saints ganhou, e a Google levou ao ar na TV, pela primeira vez, 
um anúncio sobre seu mecanismo de busca na internet. 
 
Estima-se que a peça publicitária, de 52 segundos e chamada de “Parisian Love” (“Amor 
parisiense”), tenha custado cerca de US$ 5 milhões à empresa. 
 
O anúncio é bem simples. Começa com a digitação de palavras no site de busca da Google e 
mostra diversos aplicativos do site, como tradução de textos e a localização de diferentes 
lugares por meio do programa Google Maps. Paris é pano de fundo. 
 
As primeiras palavras digitadas são “estudar exterior paris frança”. O usuário, então, é 
redirecionado para uma página em que são listados vários links para lugares onde é possível 
estudar em Paris. Em outro momento aparecem na tela as palavras “quem é truffaut”. A 
dúvida é logo esclarecida com um link para uma página da Wikipedia (a biblioteca virtual 
gratuita) sobre o cineasta francês François Truffaut. 
 
Mas o usuário não parece estar a fim só de estudar. Digita as palavras “impressionar francesa 
garota” e “longa distância relações conselhos”, para descobrir como conquistar um amor 
parisiense. Logo vem a dica: as palavras “tu es très mignon” são traduzidas para “você é uma 
gracinha”. 
 
E, para saber se localizar na Cidade Luz, depois de digitar as palavras “café perto louvre”, 
aparece um mapa com o endereço do mais famoso museu francês. Ao fim do anúncio, vem a 
mensagem: “Busque”. 
 
As investidas publicitárias da Google em rádio, TV e internet têm crescido. Em maio de 2009, a 
gigante da internet já havia veiculado anúncios televisivos sobre o software de navegação 
Chrome, mas, até agora, seu famoso mecanismo de busca não havia sido alvo de qualquer 
peça publicitária na telinha. A empresa tem 66% do mercado de busca on-line, segundo a 
consultoria comScore. 
 
Peça é uma das mais comentadas no Twitter  
 
A campanha “Amor parisiense” surgiu de uma série de anúncios semelhantes veiculada no 
YouTube nos últimos três meses e chamada “Histórias de busca”. 
 
No sábado, o diretor-executivo da empresa, Eric Schmidt, aconselhou os leitores do microblog 
Twitter a ficarem atentos aos anúncios do Super Bowl. 
 
Cada 30 segundos de publicidade durante o jogo custa US$ 3 milhões. Daí a estimativa de que 
a peça da Google tenha custado ao redor de US$ 5 milhões. 
 
Após a transmissão da propaganda, Schmidt postou um comentário do Twitter explicando sua 
origem: Não tínhamos a intenção de fazer um anúncio para o Super Bowl nem um anúncio 
para a TV sobre (o mecanismo de) busca. Gostamos tanto do vídeo, ele teve uma reação tão 
positiva no YouTube, que decidimos compartilhá-lo. 
 
Ele disse ainda que a intenção original de “Amor parisiense” e da outra meia dúzia de vídeos 
da série era “criar uma série de vídeos curtos sobre nossos produtos e usuários, (mostrando) 
como eles interagem entre si”. 
 
Para o analista Andrew Frank, da consultoria Gartner, a investida tem outra razão: A Google 
chegou à conclusão que a internet não pode permanecer desconectada de outras mídias. 
 



Frank avalia ainda que a empresa colocou o anúncio no ar para mostrar seu potencial como 
anunciante na TV. 
 
Segundo o site Blue Bus, o anúncio da Google foi um sucesso entre os internautas, tendo por 
base o monitoramento do site Brand Bowl 2010. Nos quase cem mil comentários no Twitter 
sobre a publicidade durante o Super Bowl, ele estava entre os mais mencionados. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 9 fev. 2010, Economia, p. 22. 


