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A área de busca na internet passa por
um momento de mudança. No início de
setembro o Google anunciou uma nova
ferramenta, Google Instant. Com ela, a
busca passa a acontecer em tempo real.
Conforme o usuário digita a palavra, le-
tra a letra, o buscador oferece algumas
sugestões de resultados. Um dado im-
portante é que agora, o buscador, além
de sugerir opções ainda quando o usuá-
rio digita a palavra, ele também leva em
consideração variáveis como o local de
em que se busca a palavra e o histórico
de navegação daquele usuário, o que sig-
nifica que os resultados serão diferentes
e que pessoas que estiverem fazendo a
mesma busca, no mesmo instante, terão
uma internet completamente diferente
ao seu dispor. "Isso significa que nun-
ca foi tão importante ter uma estratégia
de Search Engine Optimization (SEO)",
afirma o consultor Maurício Tortosa.

Por esse motivo a reportagem de Pro-
xx ima ouviu alguns profissionais que
lidam com SEO para saber o que eles
pensam sobre a nova ferramenta do
Google. As opiniões divergem em al-
guns pontos e concordam em outros, a

única certeza é que a busca na internet
está mudando e ninguém sabe ao certo
para onde ela vai.

É importante lembrar que o Google
não abriu a ferramenta completa para
o mercado brasileiro, mas com alguns
links aqui e ali já é possível acessar o
Instant e fazer algumas experiências.

Procurada pela reportagem, a Google
no Brasil não se manifestou sobre o as-
sunto, uma vez que produto não foi lan-
çado por aqui e não há porta-voz para
falar sobre o assunto. Outro fato impor-
tante é que o Google Instant não opera
para termos adultos e ofensivos, ele in-
terrompe a busca e volta para o busca-



dor normal.
"Com o Instant, a regra do jogo mu-

dou", afirma o diretor de planejamen-
to da AG2 Publicis Modem, Luciano de
Almeida. "Agora as agências terão de
desenvolver uma estratégia de busca e
otimização mais inteligente, levando
em consideração outros elementos que
eram deixados de lado até hoje", afirma
o executivo.

Para os executivos ainda é cedo para
dizer o que vai mudar na busca, "é difícil
dizer o que vai acontecer, mas com cer-
teza alguma coisa mudará e a maneira
de se fazer SEO vai modificar", diz Al-
meida. Tortosa concorda, "as questões
ainda estão abertas, mas o certo é que
muita coisa vai mudar. Vai modificar a
forma de se usar a internet", diz. Mas
será? Para o gerente de search market
da Vox Mídia, André Carneiro, "claro
que o SEO terá algum impacto, mas o
básico não muda tanto assim." "Em mi-

nha opinião, o Instant torna o SEO ain-
da mais importante e exige ainda mais
inteligência para ser bem executado".

"O que se sabe sobre o Instant ainda

é muito incipiente", afirma o diretor de
search da DM9DDB, Tiago Luz. "O que
eu posso dizer é que se está fazendo um
grande barulho e não se sabe ao certo
o que muda com a nova ferramenta",
continua. Tiago lembra que há muito
usuários que quando digitam olham
para a tela, já há outros que olham para
o teclado. "O que o fato de as respostas
aparecerem em tempo real vai mudar
para o usuário?", questiona. Para Luz,
os internautas que tiverem uma cone-
xão boa de internet terão uma sensação
de mais agilidade e mais rapidez, "mas
é preciso lembrar que isso será percebi-
do somente para quem está nos grandes
centros, com boas conexões", comenta.
"Acredito que o Google tenha dado um
passo para atingir algo revolucionário
no que diz respeito à busca na internet,
mas o Instant ainda não é o grande dife-
rencial do Google", afirma. Ele lembra,
por exemplo, do Google Street View, um
serviço complementar ao Google Maps
e ao Google Earth, que permite uma vi-
são de 360° das ruas e avenidas e que
chega inicialmente às cidades de São
Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

"A usabilidade do sistema de busca
para o consumidor final fica melhor
com a nova ferramenta", comenta CEO
da agência de marketing digital Cookie
Web e diretor da loja virtual PortCa-
sa, Natan Sztamfater. "É possível fazer



anúncios mais relevantes, mais focados
e, sem dúvida, mais específicos", com-
pleta. "Mas tudo ainda é muito novo",
afirma Sztamfater.

"Ainda é cedo para falar em grandes
mudanças, o que já dá para dizer é que o
Google revelou o que ele considera mais
relevante em cada letra. É só ir clicando
as letras e analisar o que aparece, com
certeza teremos que comprar mais pa-
lavras", comenta Luz.

Na verdade, segundo o professor do
Centro de Inovação e Criatividade (CIC)
da Escola Superior de Propaganda e Ma-
rketing (ESPM), Gil Giardelli, o proces-
so de busca na internet precisa se reen-
contrar. "O Google lança o Instant hoje
para concorrer com o Twitter, outras
ferramentas e buscadores que surgem no
mercado. E, claro, que ele, Google, não
pode ficar para trás", afirma o professor.
"Hoje não adianta mais ter um site bonito
e comprar as palavras-chave, uma marca
para ter presença no mundo digital tem
de estar presente em vários canais e, cla- ro, ser encontrada neles", diz Giardelli.

Para o professor, há uma mudança, mas
ele ainda não sabe dizer para onde isso
tudo vai. "Ainda é muito cedo para fechar
uma opinião", considera.

Como ficam os links patrocinados com a
nova ferramenta do Google? Aí é que são
elas. Conforme o usuário digita, links
vão surgindo como resultado da busca.

Nesse caso, se o usuário parar para
observar os links e ficar mais de

três segundos olhando a página, o
Google considera uma impressão,
"com o Instante o que pode acon-
tecer é um aumento na impres-
são e uma diminuição do CTR
(Click Through Rate)", afirma
Carneiro da VoxMídia. O CTR

ou a taxa de cliques é uma das formas
de se medir os resultados de uma ação
digital. Ora, a precificação dos anúncios
no Google está diretamente ligada à taxa
de cliques, que é a divisão entre o nú-
mero de cliques realizados no link pelo
número de impressões na tela. "Se você
aumenta muito o número de impressões,
a taxa de cliques tende a cair e quanto
mais baixa a taxa de cliques, mais se
paga pelo anúncio", comenta Carneiro.
"Claro que o Google não ia fazer nada
que fosse prejudicial a ele mesmo, por
isso ainda é preciso entender direito as
mudanças para poder dizer o que muda
realmente", afirma o executivo. "E quem
trabalha com SEO há mais tempo e faz
um trabalho sério e de inteligência, vai
conseguir se adaptar facilmente às novi-
dades", completa.
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