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Você, que parou aqui e que está lendo este artigo, acessa a internet? Claro que sua resposta 
será sim! E se a pergunta fosse: você utiliza sites de busca? Com toda certeza, sim! Assim 
como você, outros 67 milhões de brasileiros possuem acesso à internet. Inclusive as classes C, 
D, E, que já representam 51,6% da base de internautas do País. 
  
Computadores com preços de venda cada vez mais populares, além da internet, que está cada 
dia mais acessível, atraem este público para o universo virtual. Dessa forma, a web é 
considerada atualmente como um meio de comunicação de massa. 
 
A comunicação é uma peça fundamental dentro da estratégia de quem deseja se beneficiar 
com este novo cenário. Independentemente da plataforma que se utiliza, deve-se comunicar 
de forma direta, clara e mantendo a credibilidade com o destinatário da mensagem. Para falar 
com toda essa massa, existem diversos veículos e formatos, porém, nenhum deles é mais 
objetivo que os links patrocinados: anúncios inseridos nos sites de busca. 
 
Estes sites, com ferramentas poderosas, parecem ler nossas mentes e sempre apresentam 
diversas opções de conteúdo e resultados para toda e qualquer intenção de busca. Por isso 
fazem tanto sucesso, sendo utilizados por mais de 89% dos internautas brasileiros todos os 
dias. 
 
Agora você já deve ter lembrado por que seu cliente, seu chefe ou sua agência comentou 
sobre links patrocinados. Se não, já deve ter visto seu concorrente ou o concorrente de seu 
cliente anunciando nos sites de busca. 
 
Em mercados como o dos Estados Unidos e Reino Unido, o investimento publicitário na internet 
já supera os 50% e metade deste total é destinado aos links patrocinados. Já no Brasil, apenas 
4,3% do share publicitário é destinado à internet e cerca de 20% deste valor é gasto com os 
links patrocinados. 
 
Neste ponto, as pequenas e médias empresas do País saíram na frente. Hoje elas deixam de 
anunciar nos cadernos e jornais de bairro, nos catálogos e anuários de seu segmento, para 
anunciar nos sites de busca. Isso acontece porque o comportamento do consumidor mudou. 
Atualmente eles utilizam a internet e, consequentemente, fazem consultas nos mecanismos de 
busca. A confiança do público neste tipo de comunicação vem aumentando vertiginosamente 
com o tempo, e como maior argumento temos o número cada vez mais significativo de 
grandes empresas que seguem o exemplo e aderem a este tipo de estratégia. Da parte do 
consumidor, este pergunta, pede opinião aos mais experientes, pesquisa, e se tiver uma 
experiência positiva de compra, a fidelização é uma consequência. 
 
Além desta mudança no comportamento dos usuários, os sites de busca ainda oferecem a 
vantagem de permitir a gestão e a configuração de sua campanha de maneira simples, rápida 
e online. É uma grande vantagem se pensarmos que para a maior parte da classe C, uma 
compra pela internet dificilmente será por impulso e, por isso, as estratégias devem ser 
milimetricamente pensadas. Imagine se você conseguisse alterar um anúncio de revista de 
acordo com o sexo e idade de quem o estiver visualizando? Ou mudá-lo de acordo com o 
horário dessa visualização? Isso seria um sonho... se não fosse realidade! 
 
Os sites de busca permitem diversas configurações para auxiliar a compreender o 
comportamento dessa massa, que possui necessidades como grupo e como indivíduos, e suas 
intenções. Hoje existem empresas, como uma pizzaria situada no Itaim, que possui uma 
campanha de links patrocinados configurada para aparecer apenas para quem busca por 
“pizzaria” estando no bairro do Itaim, de terça a domingo das 18h às 23h – dias e horários em 
que o estabelecimento estará aberto e atendendo aos clientes. Em qual outro veículo você 
conseguiria fazer isso? 
 



Juntos, precisamos entender as mudanças de comportamento dessa multidão de consumidores 
e encontrar formas de utilizar essa “massa” de intenções a favor de nossas marcas, produtos e 
serviços. Existe uma massa de intenções procurando por você, pela sua empresa, pelo seu 
produto ou serviço. Busque, invista, descubra. 
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