
Palestras na Inglaterra, Japão, China, Estados 
Unidos... neste últ imo, Martha Gabriel ainda 
levou o título de melhor palestrante em 
congressos por três anos: 2003, 2004 e 
2008. Ela é autora dos livros Marketing de 
otimização de buscas na web, lançado em 
2008, SEMeSEO: Dominando o marketing 
de busca, publicado em 2009, e, em 
dezembro de 2010, lançou o Marketing na 
era digital ou seja, uma fera no assunto. 
E, o melhor de tudo: é brasileira! Então, 
resolvemos trazer essa extraordinária 
referência nacional para a revista Wide. 
Aqui, Martha fala do marketing de busca no 
Brasil, das tendências do marketing digital 
para 2011, das características essenciais dos 
analistas de SEM e ainda conta como anda 
sua agitada carreira profissional. 

WIDE Como você define marketing de busca e o quanto ele é impor
tante para as empresas? 
MARTHA Marketing de busca é o processo que usa os buscadores 
na web para promover uma determinada página, aumentar seu trá
fego e/ou fidelidade e, principalmente, aumentar o ROI (Return on 
Investment). Esse processo envolve todas as ações internas (on-page) 
e externas (off-page) ao site com esse objetivo. 

A importância do marketing de busca é determinada pelos hábitos 
das pessoas, pela mudança do comportamento do consumidor nos 
últimos anos. Segundo estudo da iProspect, hoje mais de 90% das pes
soas online usam buscadores para encontrar o que desejam, mais de 
86% delas confiam nos resultados das buscas, 39% acredita que as mar
cas que aparecem na primeira página de resultados de busca (SERP) 
são marcas líderes de mercado. A busca é a segunda atividade online 
mais popular. Além disso, o hábito das pessoas de não navegar além da 
primeira página de resultados faz com que se torne importantíssimo 
estar entre os dez primeiros resultados de busca para os termos que 
sejam importantes para o seu negócio. Só para se ter uma ideia, 90% 
das pessoas não acessam além da terceira página de resultados e 68% 
abandonam a busca depois da primeira. Mais de 90% dos cliques acon
tecem na primeira página de resultados de busca. 

Outro estudo demonstra que as pessoas, hoje, não usam a busca 
apenas para buscar, mas também para navegar. É muito comum que 
as pessoas digitem o nome da empresa no campo de busca do Google 
para acessar o site oficial da empresa ao invés de digitar a URL no 



navegador. Dessa forma, se o site oficial da empresa não estiver entre 
os primeiros resultados de busca para o seu nome, ela provalmente 
perderá uma grande quantidade de público que acessaria seu site 
navegando pela busca. 

Nesse contexto em que as pessoas tomam decisões cada vez mais 
baseadas na busca online, podemos dizer que o que não é encontrado 
não existe e que a melhor maneira de encontrar o seu consumidor é 
ser encontrado por ele. 

WIDE Quais são os fatores determinantes para alcançar o posiciona
mento desejado por meio do marketing de busca? 
MARTHA Antes de mais nada, é importante salientar que o primeiro 
passo numa ação de marketing de busca é desenvolver um plano de 
marketing de busca. É por meio desse plano que se faz a análise estra
tégica que determinará os objetivos de marketing, conconência, KPIs 
(Indicadores Chave de Desempenho), palavras-chave a otimizar e 
ações visando a otimizar o posicionamento nos buscadores. Uma vez 
que se tenha analisado a parte estratégica e determinado as palavras-
chave a otimizar em cada tipo de busca - orgânica ou paga - aí, sim, 
desenvolvem-se as ações para otimizar o posicionamento, que são 
diferentes para cada tipo de busca. 

Existem dois tipos de resultados de busca: resultados orgânicos 
(que aparecem na parte inferior da coluna da esquerda de uma página 
de resultados de busca) e resultados pagos, ou Links Patrocinados (que 
aparecem nas três primeiras posições da coluna esquerda e na coluna 
da direita da página de resultados de busca). Abusca orgânica funciona 
de forma completamente diferente da busca paga, assim as ações para 
otimizar o posicionamento são diferentes em cada caso. 

Na busca paga, o posicionamento é calculado em função de dois 
fatores principais: valor ofertado pela palavra-chave e índice de qua
lidade do anúncio. Quanto maior o valor financeiro que se oferece 
pela palavra-chave, maior a probabilidade de alcançar bom posicio
namento. No entanto, esse valor ofertado é ponderado pelo índice de 
qualidade (relevância, quantidade de cliques etc.) do anúncio. Quanto 
maior o índice de qualidade, maior o probabilidade de se alcançar bom 
posicionamento. Dessa forma, anúncios com qualidade ruim even
tualmente não são apresentados no resultado de busca, mesmo que 
ofertem um valor alto para a palavra-chave. Para se conseguir bons 
posicionamentos na busca paga, portanto, é necessário ter a habili
dade de criar anúncios de qualidade, característica similar à tradicional 

publicação de anúncios em classificados - texto curto, claro e que 
atraia a ação do público-alvo desejado. Como nos Links Patrocinados 
só se paga pelo clique, e não pela impressão do anúncio, o tipo de ação 
que se deseja do público pode ser completamente diferente em fun
ção dos objetivos de marketing. Por exemplo, se o meu objetivo é bran-
ding, awareness, visa-se ao máximo de impressões possíveis, mas não 
necessariamente ao clique. Se o meu objetivo é vendas, objetiva-se o 
clique para que se consiga a conversão de venda no site. 

No caso da busca orgânica, existem aproximadamente duzen
tos fatores que afetam o posicionamento dos resultados, no entanto 
todos esses fatores contribuem para duas métricas importantes, que 
são a base do posicionamento orgânico: relevância e vocação de uma 
determinada página. A relevância é um fator que mede o quanto uma 
página é importante, independentemente do seu conteúdo. Quanto 
mais links importantes e tráfego uma página recebe, mais relevante 
ela se torna. Por isso, cada vez mais as ações de Marketing em Redes 
Sociais (SMM - Social Media Marketing) são importantes - elas são a 
melhor maneira de se conseguir links e tráfegos para as páginas de um 
site. A vocação de uma página é medida por meio das palavras-chave 
na página e como elas estão posicionadas no seu código e no conteúdo. 
Existem diversas técnicas que são aplicadas no código e no conteúdo 
com o intuito de otimizar a parte interna do site. 

É importante salientar que, hoje, cada vez mais as ações de marke
ting de busca dependem das ações de marketing em redes sociais. 
Segundo o SEOmoz, apenas 15% do posicionamento atualmente é 
devido ao uso das palavras-chave dentro da página. 

WIDE Quais são as principais atribuições profissionais de um analista 
em SEM (Search Engine Marketing)? 
MARTHA Considerando o trabalho do profissional de SEM após o pro
jeto, o tipo de atividade que ele desenvolverá depende muito da área 
do marketing de busca em que ele vai atuar. Os profissionais que lidam 
com Links Patrocinados têm atividades completamente diferentes 
dos que lidam com SEO (busca orgânica). No entanto, independente
mente de em qual área atue, podemos assegurar que todos os profis
sionais que lidam com SEM têm na sua rotina a tarefa de mensurar e 
ajustar o tempo todo. Os KPIs determinados no projeto são mensura
dos constantemente, e é dessa mensuração que resultam os ajustes 
para se otimizar o posicionamento nas buscas. O trabalho de um profis
sional de marketing de busca é contínuo e dinâmico, pois o ambiente 



online é dinâmico (sites nascem e desaparecem o tempo todo), além 
dos buscadores alterarem com frequência seus algoritmos de cálculo 
de posicionamento. 

WIDE Em 2009, em entrevista ao jornal A Gazeta do Povo, a norte-
americana Sara Holoubek, consultora, colunista e presidente da 
SEMPO (Search Engine Marketing Professionals Organization), ava
liou o mercado brasileiro de marketing de busca. "Posso dizer é que 
o talento brasileiro que trabalha em search marketing é mais avan
çado que o americano quando ele tinha o mesmo tamanho, no início. 
Porque os brasileiros podem ler os mesmos blogs, os mesmos jornais 
que nós americanos, e estão aprendendo com os erros que já come
temos. A economia brasileira funciona muito bem. Há muita gente de 
fora que quer investir no país. Acho que o mercado vai crescer como 
um todo - a classe média em especial. E é ela que faz o Google tra
balhar. Não são os ricos, ou os pobres, mas a classe média, que agora 
tem dinheiro disponível para gastar em um carro, para tirar férias". 
Passados quase dois anos, como você avalia o mercado brasileiro de 
marketing de busca? 
MARTHA Acredito que o mercado brasileiro amadureceu bastante 
em relação ao marketing de busca. Enquanto o mercado americano 
e europeu já considerava a busca importante desde 2005, no Brasil o 
interesse do mercado pela utilização de estratégias de busca só come
çou a acontecer em 2008, apesar de já existirem ótimas empresas e 
profissionais de busca no país. Hoje, acredito que todas as grandes 
empresas brasileiras têm consciência da importância da busca nas 
suas ações de marketing. As médias também estão antenadas e oti
mizando, no entanto com menos recursos. Já as pequenas empresas 
acabam usando mais Links Patrocinados do que otimização orgânica, 
pois, nesse último caso, o processo é mais complexo para otimizar 
do que a busca paga, e muitas vezes as pequenas empresas não têm 
conhecimentos e nem recursos para atuarem com SEO. 

O maior problema com as pequenas e médias empresas no Brasil, 
hoje, em relação às buscas, é compreender que um projeto de marke
ting de busca deve acontecer durante o desenvolvimento do site, 
sendo um projeto à parte, que demanda muitas horas de análise para 
determinar as melhores ações. Muitas vezes, cada palavra-chave a ser 
otimizada precisa ter um projeto de marketing de busca separado -
um projeto para cada palavra-chave. Isso tem um custo que se soma 
ao desenvolvimento do site. Geralmente, as empresas não compreen
dem que o projeto de marketing de busca é uma demanda separada 
e que não pode ser feita "automaticamente" junto com o desenvolvi
mento das páginas. 

WIDE Você publicou em seu livro SEM e SEO: Dominando o marketing 

de busca que "a implementação prática da gestão do marketing de 
busca (SEM) envolve, devido à sua natureza multi e interdisciplinar, 
principalmente dois setores essenciais que precisam atuar de modo 
sincronizado com a área de negócios: marketing e Tl". Sob esse 
aspecto, como utilizar a Tecnologia da Informação como suporte na 
política de marketing? 
MARTHA Essa pergunta é bastante importante, pois acredito que é aí 
que reside o sucesso ou o fracasso de uma estratégia de busca. O pro
fissional de TI conhece a tecnologia, os códigos, os sites, sabe mensu
rar. O profissional de marketing conhece os objetivos de marketing, 
quais palavras-chave alavancariam o negócio e que tipo de ação deve 
ser feita. Assim, o profissional de TI deve traduzir em comandos de 
programação e mensurações as necessidades estratégicas do plano 
de marketing de busca apontadas pelo marketing. É assim que TI dá 
suporte ao marketing. Com o apoio do pessoal de TI, o profissional 
de marketing consegue traduzir os objetivos do negócio em ações 
concretas na web, e é com o feedback e as sugestões de melhorias 
do pessoal de TI que o profissional de marketing consegue ajustar os 
caminhos para otimizar o processo. Ou seja, é essencial trabalhar junto. 
Além do pessoal de TI e marketing, existem ainda outros profissionais 
importantíssimos no processo, que são os designers e os conteudistas 
(jornalistas ou profissionais especializados). Sem design adequado, 
que conduza as pessoas ao caminho da conversão, o marketing de 
busca não traz resultados. Sem conteudistas que criem relevância nas 
páginas, não se consegue atrair o público adequado. Assim, o processo 
é realmente multidisciplinar. 

WIDETodd Malicoat, conhecido como Stuntdubl no mercado, reno-
mado link builder e professor na Market Motive (www.marketmotive. 
com), afirmou no SearchLabs 2010, realizado em São Paulo, que atu
almente o link building é o aspecto mais importante de SEO (migre. 
me/24w2a). Como você define link building? Você concorda com 
Malicoat de que esse é o aspecto mais importante de SEO? 
MARTHA Realmente, como já mencionei anteriormente, hoje ape
nas 15% do posicionamento na busca depende das palavras-chave na 
página, e uma grande parte depende do link building, que é o processo 
de se conseguir links válidos e relevantes apontando para a sua página. 
Cada link que aponta para uma página funciona como um voto para 
ela e, quanto melhor for a página a que aponta, mais valioso é o voto. 
Além disso, os links também trazem tráfego, que é outro fator que con
tribui para o posicionamento. Segundo dados publicados no SEOmoz 
(goo.g1/WfNv), 35% do posicionamento depende de link building (22% 
de link de popularidade, 7% de tráfego e click-through e 6% prove
niente de métricas de social graph). É por isso que as ações de marke
ting de busca dependem cada vez mais das estratégias de otimização 
em redes sociais (SMM e SMO), pois essas ações são a melhor maneira 
de se conseguir fortalecer esses três fatores de link building para ala
vancar as estratégias de SEO. 

WIDE Você é uma das mais respeitadas profissionais em marketing 
de busca no Brasil. O que lhe levou a se envolver com essa área? 
MARTHA Eu tenho formação tanto em tecnologia (sou formada em 
Engenharia) quanto em Marketing (pós-graduação) e Design (pós-
graduação), e tenho atuado como profissional de web desde 1995, ou 
seja, tenho no meu DNA profissional todos os ingredientes para me 

http://www.marketmotive


interessar por assuntos multidisciplinares que envolvam essas áreas. 
No entanto, o que realmente me fez estudar o assunto e começar a 
aplicar foi o fato de um cliente da minha empresa, que havia perdido 
nossos contatos, não ter conseguido me encontrar no Google. Quando 
ele finalmente me encontrou, por meio de pessoas que conhecemos 
em comum, mencionou na reunião que só encontrava informações 
sobre palestras que eu tinha dado ou notícias sobre mim, mas não 
conseguia achar o meu site. Saí da reunião intrigada e determinada a 
otimizar o meu site, o site da minha empresa e os dos meus clientes, 
para que fossem encontrados pelo menos pelo nome da marca. O 
meu interesse foi aumentando e comecei a dar palestras sobre isso 
nos USA, em congressos de tecnologia e arte. No caso de congressos 
de tecnologia, para apresentar as técnicas de otimização. No caso 
de artes, tenho refletido desde o início do meu envolvimento com a 
busca online o papel determinante que ela tem exercido na sociedade. 
Falei bastante sobre esse assunto no Café Filosófico da TV Cultura, em 
agosto de 2010, a convite do Marcelo Tas. Foi muito bacana poder falar 
sobre isso e agradeço ao Tas pela oportunidade. Quem quiser ver o 
vídeo, que dura quase duas horas, está disponível em goo.g1/ajkM8. 

WIDE Nos últimos dois anos você lançou dois livros sobre marketing 

de busca: Marketing de otimização de buscas na web, em 2008, e 

SEM e SEO: Dominando o marketing de busca, em 2009. Qual a 

diferença entre essas duas publicações e o que elas abordam? Você 

pretende lançar outros livros? 

MARTHA O meu primeiro livro, Marketing de otimização de buscas, 
é superobjetivo - traz a essência do marketing de busca em cem 
páginas. Esse livro está esgotado desde o ano passado e é muito 
difícil achar um exemplar em livrarias. No final de 2008, a Editora 
Novatec me convidou para escrever um livro mais abrangente 
sobre o marketing de busca, e aí lançamos o SEMe SEO: Dominando 
o marketing de busca, em 2009, que esgotou no começo de 2010 e já 
está na segunda impressão. 

Quanto a novos livros, lancei no dia 2 de dezembro, na FNAC da 
Paulista, o livro Marketing na eradigital(www.marketíngnaeradigital. 
com.br), também pela Novatec. Como dou consultoria, palestras 
e aulas de MBA de marketing digital, resolvi escrever um livro 
que abordasse desde os conceitos essenciais de marketing e 
planejamento até as plataformas de tecnologia e as estratégias 
que podem ser desenvolvidas sobre elas em combinação com as 
plataformas tradicionais de marketing. Acho muito importante 
que o profissional de marketing faça planejamento e conheça as 
plataformas para poder desenvolver estratégias de sucesso. Assim 
nasceu esse livro, que usa em si próprio as tecnologias digitais que 
apresenta - realidade aumentada e QRcodes. A capa do livro tem 
um marcador de realidade aumentada que, quando apontado para 
a webcam em um dado endereço, mostra um vídeo no qual eu 
apresento livro. Ao longo do conteúdo do livro, usei QRcodes para 
as pessoas poderem acessar todos os vídeos e páginas de exemplos 
por meio de seus smartphones, propiciando uma nova experiência 
de leitura da qual se usufrui simultaneamente do livro impresso 
e do ambiente digital interconectados. O prefácio desse livro foi 
escrito por Romeo Busarello, um dos profissionais de marketing 
que mais admiro no mercado. É uma alegria e uma honra ter um 
prefácio dele no meu livro, fiquei muito feliz. 

WIDEMartha, você como uma profissional multidisciplinar, deriva por 

diversas áreas do conhecimento digital. Como você faz para se man

ter sempre atualizada neste universo caracterizado pelo fluxo dema

siado de informação e transformação? Quais são as "boas práticas" 

para nos mantermos bem informados (e não muito informados)? 

MARTHA Realmente a info-obesidade causada pelo real time tem 
nos pressionado com um aumento cada vez maior no fluxo de infor
mação. A angústia de querer fazer tudo o que é interessante e ler tudo 
para se atualizar é muito grande e nos coloca em uma armadilha, pois 
não é possível e nem precisamos saber e conhecer tudo - acredito que 
o importante é conhecer e acompanhar o que realmente interessa. 
Nesse sentido, a maior habilidade que procuro ter no dia a dia para 
lidar com isso não é apenas escolher o que fazer e ler a cada momento, 
mas principalmente escolher o que não fazer e deixar de ler. Eu sou 
extremamente disciplinada e procuro sempre me questionar o que é 
importante e o que é apenas urgente - foco no que considero impor
tante (por exemplo, sigo apenas 125 perfis no Twitter, apesar de existi
rem muito mais perfis interessantes e atrativos para seguir). 

Além disso, sou apaixonada pelo que faço e isso me dá uma ener
gia grande. Aliás, acho que essa é a principal dica para quem quiser se 
manter atualizado - trabalhe em uma área na qual você seja apaixo
nado. Quando amamos um assunto, estamos sempre interessados 
nele. Veja, como exemplo, as pessoas que adoram futebol ou um time 
específico, elas sabem tudo sobre o time e sobre futebol e estão o tempo 
todo antenadas. Acho que a paixão é o ímã da nossa atenção. 

Se for para dar uma dica realmente prática para as pessoas, eu diria 
que o Twitter, se bem configurado, pode ser uma fercamenta fantástica 
de atualização profissional. Hoje, eu consigo acompanhar todos os 
assuntos relevantes das áreas em que atuo devido ao Twitter. No pas
sado, eu gastava um tempo muito maior para me atualizar e refinar os 
assuntos. Atualmente, por meio de refinar as minhas seleções e esco
lher os perfis certos a seguir, recebo cápsulas de informação o tempo 
todo em tempo real. É lógico que não consigo acompanhar tudo o que 
passa na minha timeline, mas o meu ponto aqui é que, cada vez que eu 
a acesso, ela está repleta de informações relevantes e interessantes, 
que me atualizam o tempo todo. Assim, dá pra extrair inteligência e se 
manter atualizado de forma muito produtiva. 

WIDE Na sua opinião, quais as principais tendências do marketing 

digital? 0 que podemos esperar para este ano? 

MARTHA Acredito que a grande principal tendência do digital é a 
mobilidade, pois ela alavanca outras tendências importantes - busca, 
tempo real, geolocalização, realidade aumentada, QRcodes, interação 
social etc. O smartphone e os dispositivos móveis têm se tomado cada 
vez mais extensões do nosso corpo humano - é a única mídia que 
está conosco 24 horas por dia. Estamos nos tomando seres híbridos, 
vivemos simultaneamente nos mundos online e offline conectados, 
nos esparramando em nossos computadores, celulares, sensores etc. 
Assim, a mobilidade, na minha opinião, é a primeira grande tendência. 
A segunda grande tendência é o vídeo, que por meio da mobilidade 
começa também a ser companheiro constante das pessoas. 

Este ano, com a proliferação dos smarphones e o barateamento 
da banda larga móvel, esperamos também que as classes C, D e E par
ticipem cada vez mais do digital, ganhando importância nas estraté
gias de marketing. * 
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