


O Google é um verdadeiro desbravador da internet. 
O Facebook pela primeira vez em 2010 ultrapassou 
o Google nos Estados Unidos. Conversamos com 
especialistas para descobrir as formúlas mágicas 
Por Maria Fernanda Ribeiro 

e a h is tór ia da humanidade é 
dividida entre antes e depois 
de Cristo, a da internet pode 
ser dividida entre antes e de
pois do Google. Difícil dis

cordar de que sua exis tência mudou o 
que temos disponível hoje na web. Ele 
parecia feito de aço, sem a menor pos
sibilidade de ser vencido. Mas quando o 
assunto é internet, um piscar de olhos 

pode ser tempo suficiente para que algo 
novo apa reça para revolucionar. E esse 
algo novo tem nome e sobrenome: Mark 
Zuckerberg, 26 anos, e a h is tór ia dele, 
todo mundo já conhece. 

O Facebook, a criatura de Zuckerberg, 
foi a ún ica capaz de estremecer a auto
confiança do Google. Antes da existên
cia dessa rede social que deve atingir os 
600 mi lhões de usuá r io s no mundo todo 
até o f inal do ano, n i n g u é m era pá reo 
para o maior buscador do mundo. Em 
2010, pela primeira vez, o Facebook u l 
trapassou o Google nos Estados Unidos. 
A cons ta tação foi feita pelo Experian Hit-
wise, serviço de aná l i se de audiência 
online. De acordo com os n ú m e r o s , a 
pág ina www.facebook.com.br foi a mais 
acessada pelos americanos entre os me
ses de janeiro e novembro do ano passa
do. O Google ficou na segunda posição e 
o serviço de e-mail do Yahoo em tercei
ro. No ano anterior, em 2009, a pág ina 

principal do Google tinha ficado no topo 
do ranking, seguida pelo Yahoo Ma i l . O 
Facebook era o lanterna da disputa, na 
terceira posição. 

Mas, independentemente de quem es
teja à frente, o fato é que tanto Google 
quanto Facebook descobriram cada um 
a sua fórmula mágica capaz de arreca
dar mi lhões com publicidade. Como em 
internet audiência é a alma do negó
cio, a disputa entre os dois é acirrada, 
mas promete ficar ainda mais, princi
palmente nos países onde a maior rede 
social do mundo ainda tem espaço para 
crescer. E o Brasi l é um deles. 

Apesar de aqui o Orkut - rede social 
do Google - ainda dominar com 91% 
dos acessos, segundo o Ibope Midia , a 
batalha já está acontecendo, mas para 
a l c a n ç a r o Google, Zuckeberg terá de 
aprimorar o sistema e ganhar muitos 
amigos. Mas ele parece bem disposto a 
emplacar de uma vez por todas no Brasil 

"O Google já tem consolidado um 
modelo de negócios e reinventou a 
forma de fazer publicidade online " 
- Joyce Jane, CEO da iDigo Núcleo de inteligência Digital 

http://www.facebook.com.br


"Mecanismo de busca do Google 
possui ecossistema no qual o usuário 
tem muita tecnologia de graça" 
- André Telles, autor dos livros Orkut.com e 
A Revolução das Mídias Sociais 

e já se prepara para ficar de vez em ter
ras brasileiras, com a cont ra tação de 
Alexandre Hohagen, ex-Google, para 
trabalhar no primeiro escr i tór io do Fa-
cebook no Brasi l . 

Desde o início, o modelo de negócios 
do Google está centrado em oferecer 
serviços inovadores para o consumidor 
em troca de audiência. YouTube, Goo
gle, Gmail , Orkut: tudo de graça , conec
tando pessoas e empresas e gerando t rá
fego para sua base. Perfeito? Sim. Para 
Joyce Jane, CEO da iDigo Núcleo de In
teligência Digital , enquanto o Facebook 
ainda está amadurecendo, o Google já 
tem consolidado um modelo de negócios 
"extremamente atraente" e reinventou a 
forma de fazer publicidade online. Sua 
receita, segundo Joyce, vem de um mix 
de produtos no qual os l inks patrocina
dos (àqueles que aparecem do lado di
reito da tela) são responsáveis por gran

de parte da receita da empresa. Isso sem 
contar o AdSense, um programa gratuito 
que permite que editores online gerem 
receita para eles e para o Google. 

"O modelo de negócios do Google é en
tender o que interessa às pessoas e lan
çar a cada dia novos produtos e funciona
lidades que possam atrair mais audiên
cia às suas pág inas . Isso faz com que ele 
domine de forma incrível o mercado e 
tenha audiência suficiente para atrair 
qualquer empresa ou pessoa que queira 
anunciar", afirma Joyce Jane. 

Chris Anderson, autor dos l ivros A 
Cauda Longa e Free sugere: "Já que é 
quase de graça , ou os preços tendem a 
zero, vamos dar de graça logo de uma 
vez." Segundo André Telles, autor dos 
livros Orkut.com e A Revolução das Mí
dias Sociais, este é o conceito utilizado 
por Google e Facebook, pois sob a ótica 
do usuá r io todos os serviços são gratui

tos. O mecanismo de busca Google pos
sui um ecossistema no qual o usuário 
tem muita tecnologia de graça : tradutor 
de texto e processador de texto, e-mail, 
p lani lha, ca lendár io , mapas, navegador, 
vídeos, entre outros serviços . O Face
book t a m b é m procura oferecer o máxi
mo de exper iênc ias possíveis ao usuário 
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gratuitamente. A maior rede social do 
mundo possibilita que qualquer empresa 
crie pág inas , que clientes possam curtir 
a marca, que sites possam inserir o bo
tão curtir, geolocal ização e streaming. 

O esquema de anúncios do Google é 
basicamente o de venda de palavras-
chave e frases. E ele possui um sistema 
próprio de lei lões: quem pagar mais por 
clique tem a vantagem de aparecer pri
meiro nos l inks patrocinados. Se pagar 
pouco corre o risco de ficar de fora da 
página . Você pode definir um orçamento 
diár io de R$ 10, por exemplo, e um custo 
m á x i m o de R$ 0,25 por cada clique em 
seu anúnc io e no próprio site é possível 
acompanhar qual posição você e os seus 
concorrentes estão. Se decidir pagar 
mais, é só dar o lance. Como se fosse uma 
bolsa de valores. O anunciante só é co
brado quando a lguém clica no anúncio. 
O Google t a m b é m trabalha com anúncio 
na rede de display, onde eles aparecem 
nos sites dos parceiros do buscador, nos 
sites e blogs que deram essa permissão 
e em serviços da própr ia empresa, como 
Gmai l e YouTube, explica Ricardo Mar-
s i l i , sócio-diretor da M2BRNET, agência 
de Marketing Digital . 

Dados do própr io Facebook apontam 
que foram exibidos, somente no pri
meiro trimestre de 2010, 176 bilhões de 

anúnc ios . Em 2010, a receita da 
rede social com publicidade foi 
de US$ 1,86 bilhão, contra US$ 
740 mi lhões no ano anterior. E 
o crescimento vem aliado com a 
facilidade que é ter a sua marca 
estampada no Facebook. Basta 
entrar no seu perfil e em "criar 
anúncio ." É só seguir as etapas, 
optar por um orçamento diário 
ou vitalício, escolher o público 
para quem deseja direcionar, 
torcer para que a fan page cria
da seja curtida por muitos usuá
rios e se preparar para pagar 
cerca de US$ 1,27 por clique. 

Segundo um estudo feito nos 
214 países em que a rede social 

possui muitos usuár ios cadastrados, 
o valor de um anúncio no Facebook no 
Brasil é o terceiro mais caro, ficando 



"É impossível não admirar o 
progresso do sistema de anúncios 
do Facebook" 
- Marina Mtxtoka, coontenadora do núdeo de redes sociais da Rae, MP 

atrás somente dos valores cobrados na 
Rússia e na Austrália. Mas isso não leva 
em consideração as milhares de visua
lizações sem a necessidade do clique que 
o anúncio está exposto. Diferentemente 
do Google, o Facebook fornece um vas
to arsenal para as empresas, que podem 
criar estratégias de marketing e cam
panhas publici tárias cada vez mais di
recionadas aos usuár ios que pretendem 
atingir. É possível decidir entre sexo, 
idade, cidade e interesses ou tudo isso 
junto. "No Facebook, você pode anun
ciar para quem está fazendo an iversá r io 
hoje", disse Eduardo Barbato, professor 
do curso Portfolio da ESPM-RJ . "En
quanto o Google promoveu o encontro 
das pessoas com as empresas, o Face
book promoveu o encontro de pessoas 
com pessoas. Mas ambos são concentra
dores de audiência", afirmou o professor. 

Mas parece que Zuckerberg não está 
satisfeito e já planeja outra fórmula para 
lucrar ainda mais. A partir de junho, ele 
vai receber uma fatia sobre as transa
ções financeiras ocorridas dentro dos 
aplicativos. Todos os jogos baseados em 
sua plataforma deverão usar uma moeda 
virtual, o Facebook Credits. Assim, to
das as t ransações financeiras realizadas 
em jogos na rede social, como o Farmvi l -
le e Cytiville, que são propriedade de 
outras empresas, deverão usar a moeda 
do Facebook, que devem ser pagas com 
dinheiro real. E a rede social vai cobrar 
uma taxa de 30% de cada t r ansação feita 
com sua moeda vir tual . O Facebook não 
comentou o assunto com a ProXXIma. 

Mas, apesar de não oferecer a possi
bilidade de um anúncio tão segmentado 
quanto o do Facebook, o Google desen
volveu uma tecnologia que consegue 
analisar um determinado conteúdo, en
tender quais assuntos ele aborda e di
recionar apenas anúncios pertinentes a 
esses temas, aumentando assim a taxa 
de efetividade da propaganda. "Pode ser 
bastante perturbador para alguns usuá 
rios perceber que na hora de ler seus 
e-mails no Gmai l os anúnc ios patroci
nados que ele enxerga na sua caixa de 
entrada correspondem ao assunto de 
e-mail que ele está lendo no momento", 

disse Mar s i l i . Somente no Brasi l , a re
ceita do Google pulou de U$ 22 bi lhões 
em 2009, para U$29 bi lhões em 2010. 

NADA É POR ACASO 
E a p reocupação do Google com o con
corrente não é à toa e está embasada em 
n ú m e r o s . Em janeiro, o Facebook rece
beu investimento de US$ 1,5 b i lhão , a 
maior parte proveniente do Goldman 
Sachs. Est imativa do banco mostra que 
o Facebook faturou US$ 1,2 b i lhão nos 
nove primeiros meses de 2010, com lu
cro de 30%. Ass im, a empresa vale hoje 
US$ 50 b i lhões , uma das mais a d m i r á 
veis do Vale do Silício. 

E ainda há muito valor a ser gasto com 
os anúnc ios online. De acordo com pes

quisa divulgada pelo Interactive Adver
tising Bureau (IAB Brasil) , órgão que 
apresenta o segmento digital brasileiro, 
os investimentos totais em publicidade 
na internet devem chegar aos R$ 1,55 
bi lhão até o f inal deste ano. Ainda em 
2011, segundo o Ibope Nielsen, a au
diência na internet pode atingir os 81 
mi lhões de u s u á r i o s , contra os 73,7 mi
lhões em 2010. 

Rafael Riso, diretor de Novos Negócios 
da Focusnetworks, agência de social bu
siness, afirma que o diferencial do Face
book é que ele define interesses e gostos 
das pessoas. Funciona mais ou menos 
assim: quando você clica em "Curtir" o 
mercado aproveita a oportunidade para 
delinear seus gostos e preferências e 



"Enquanto o Google promoveu 
o encontro das pessoas com as 
empresas, o Facebook fez o de 
pessoas com pessoas" 
- Eduardo Barbato, professor do curso Portfolio da ESPM-RJ 

apresentar a você produtos com o seu 
perfil. E não há como esquecer o episó
dio ocorrido em novembro do ano passa
do com a empresa especializada em in 
formações pessoais que comercializou 
dados dos u suá r io s obtidos por meio de 
aplicativos. Os desenvolvedores foram 
suspensos por seis meses e os u suá r io s 
acharam aquilo uma verdadeira invasão 
de privacidade. 

Segundo Mar ina Miz ioka , coordena
dora do núcleo de redes sociais da Agên
cia Rae, MP, o Google deve pensar "não 
ser justo" sua posição em re lação ao seu 
coestrelato atual com o Facebook. Para 
ela, o Google realmente deve ficar as
sustado após reinar com tanto conforto, 
não só no serviço de buscas, mas tam

bém no sistema de anúnc ios na web -
cr iação do AdWords em 2000 e a compra 
do sistema AdSense dois anos depois -, 
que é o que realmente gera receita ao 
gigante e seus afiliados. "Atualmente, 
ainda há o gigantismo e o poder pratica
mente onipresente do Google na publici
dade online, mas é impossível não admi
rar o progresso do sistema de anúnc ios 
do Facebook", diz Mar ina . 

E O QUE O GOOGLE ACHA DISSO? 
Carlos Eduardo Ximenes, diretor de Co
m u n i c a ç ã o e Assuntos Públ icos do Goo
gle, afirma que o Facebook é concorren
te apenas do Orkut. E, segundo ele, o 
Google é muito mais do que rede social. 
O Google é busca, é YouTube é mobi l i 
dade, é Cloud Connection e é t a m b é m 
rede social. "O Google está bem posi
cionado em todos", afirma. Mas o mais 
ren táve l para a empresa ainda é o bus-
cador e, segundo Riso, é esse o ponto 
onde o Google deveria investir. "O ca
minho do Google é ser o buscador mais 
relevante do universo." 

De acordo com Ximenes, para que o 
Google mantenha a l inha de crescimen
to é preciso investir em conteúdos rele
vantes para ter u suá r io s sempre ativos. 
Essa é a fórmula para atrair mais e mais 

"O diferencial do Facebook é que 
ele define interesses e gostos das 
pessoas" 
- Rafael Kiso, diretor de novos negócios da Focusnetworks 

anunciantes. Em fevereiro deste ano, o 
Google t a m b é m estreou parceria com a 
mineira Samba Tech, que oferece uma 
das maiores plataformas para abrigar 
vídeos online da América Latina. A par
ceria pe rmi t i r á que comerciais vistos 
hoje no YouTube migrem para outros 
sites e portais da internet brasileira. O 
objetivo? Mais anunciantes. 

Mas, por mais pioneiro que seja o Goo
gle, o Facebook possui informações que 
o buscador nunca terá: aquelas que es
tão dentro da cabeça das pessoas, como 
seus gostos e vontades. E, como uma iro
nia do destino, a palavra mais buscada 
em 2010 no Google foi . . . "Facebook." Na 
dúvida de onde anunciar, é melhor ficar 
com os dois. 

Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 27, p. 42-47, abr. 2011.




