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Olhos na TV,  
dedos no teclado
79% dos internautas impactados pela publicidade off-line realizam buscas online  
para obter mais informações sobre os produtos e serviços anunciados

Por FELIPE TURLÃO fturlao@grupomm.com.br

Logo após ser impactado pela publici-
dade de um produto ou serviço nos 

canais off-line, seja televisão, jornal ou 
mesmo boca a boca, o internauta olha 
para seu computador, clica na caixa de 
busca e digita algo para obter mais infor-
mações sobre o que acabou de ver, ouvir 
ou ler. Essa cena é muito mais comum do 
que se poderia imaginar, segundo apon-
ta um estudo conduzido pela Forrester 
Research a pedido do Google e da iPros-
pect. Duas mil pessoas foram entrevista-
das via internet no Brasil, sendo que 79% 
delas afirmaram que realizam buscas lo-
go após serem impactadas por ações pu-
blicitárias na mídia off-line.

Google e iProspect, por conta da atua-
ção focada neste segmento, demonstraram 
satisfação com o resultado e pedem ago-
ra maior atenção dos anunciantes às es-
tratégias de search marketing. “A presen-
ça de palavras-chave no buscador acaba 
ampliando a cobertura da campanha e a 
frequência com que ela é lembrada. Quem 
não estiver presente, corre o risco de per-
der os efeitos de sua campanha off-line”, 
defende Patricia Maschio, diretora geral da 
iProspect. “Esses números são surpreen-
dentes e mostram que as ferramentas de 
busca estão assumindo o papel de gôndo-
la online, já que elas estimulam a compra 
do produto”, afirma Pedro Frigo, head de 
pesquisas do Google para América Latina.

A rigor, a principal demanda das agên-
cias de marketing de busca como a iPros-

Campanhas off-line geram 
estímulos para busca online

Percentual de respondentes  
que realiza buscas após  
as seguintes atividades:

Ouvir uma indicação  
ou assunto boca a boca

53%

Assistir a um comercial na TV 51%

Ver anúncio em revista ou jornal 35%

Passar por lojas físicas 27%

Total 79%

Quando a busca é realizada?

No mesmo dia do impacto 49%

No dia seguinte 18%

O que buscam?

Nome do produto ou serviço 47%

Nome da empresa 30%

Slogan ou frase da campanha 7%

Referências contidas na  
publicidade (protagonista, música)

6%

Outras palavras 9%

Motivos das buscas

Descontos especiais 40%

Onde comprar o produto online 29%

Onde comprar o produto off-line 20%
Fonte: Pesquisa Forrester Research/Google/iProspect

pect e de veículos que vendem links patro-
cinados, liderados pelo Google, é conquis-
tar um espaço mais estratégico dentro do 
planejamento das campanhas. O desejo 
deste mercado é que o search marketing  
seja pensado desde o início das discus-
sões sobre as estratégias de marketing das 
marcas e não somente como uma simples 
escolha de palavras-chave posterior à ela-
boração da campanha. “Às vezes, entra-
mos no processo aos 48 minutos do se-
gundo tempo, próximo à veiculação do 
comercial”, reclama Patrícia. 

Palavras vendedoras
Um dado importante do estudo mostra 

que a estratégia de palavras-chave não se 
resume apenas à compra do nome da mar-
ca ou produto. Embora a busca por esses 
termos seja bem relevante — 47% pesqui-
sam o nome do produto e 30% buscam a 
marca (veja quadro nesta página), há uma 
porção de pouco mais de 20% que buscam 
outros termos que podem ser desde o slo-
gan da campanha até uma referência cul-
tural, como a música ou o local onde o fil-
me foi rodado. “Temos de estar junto com a 
agência no momento em que a campanha 
de TV é produzida, para podermos pen-
sar em quais serão os principais elemen-
tos da campanha”, pede Patrícia.

A executiva da iProspect afirma que 
poucos anunciantes estão atentos às fer-
ramentas de busca. “Os números dessa 
pesquisa nos dão mais argumentos”, co-

memora. “Para as agências tradicionais é 
difícil entender a relação do search com 
as campanhas que elas criam. As agên-
cias digitais, até por já terem este pensa-
mento, entendem com mais facilidade”, 
compara. Segundo Patrícia, a iProspect 
já tentou criar alguns cases de integra-
ção no Brasil, mas sem muito sucesso. 
Ente as exceções está o trabalho para Sky, 
que teve uma grande demanda de busca 
por elementos como a música O Portão, 
de Roberto Carlos, e pela garota-propa-
ganda Gisele Bündchen. Outro caso foi a 
campanha de lançamento do Novo Uno, 
da Fiat, que mostrava uma borboleta que 
abria asas. “Trabalhamos elementos fora 
da marca e compramos palavras-chave 
como borboleta e casulo”, conta.

Em relação aos tipos de conteúdos bus-
cados pelos consumidores os mais co-
muns são os descontos, que representam 
40% das buscas feitas logo após o comer-
cial. Além disso, a pesquisa mostra que em 
três quartos dos casos, o usuário  consegue 
o seu objetivo por meio da ferramenta de 
busca. “Além do impacto, o estudo com-
prova a satisfação do usuário em relação 
aos resultados que busca”, aponta Frigo.

Os executivos comemoraram também 
o fato de que a grande maioria dos inter-
nautas utiliza o serviço de busca ao menos 
uma vez ao dia: 85%. E os dados revelam 
que quanto mais tempo de experiência 
com a internet o usuário possui, maior é 
a sua confiança nos mecanismos. Dentre 

aqueles que estão familiarizados com a 
internet há mais de dez anos, um percen-
tual de 92% fazem busca uma vez ao dia.

Para chegar a estes índices, a Forrester  
Research ouviu em julho dois mil inter-
nautas de 14 a 45 anos, das classes A a D, 
nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Recife, Porto  Alegre, Belo Horizonte, Sal-
vador, Curitiba, Brasília, Ribeirão Preto, 
Presidente Prudente, São José dos Cam-
pos e São José do Rio Preto. Do total, 46% 
são mulheres, 37% possui curso superior 
e 31% estão online há mais de dez anos.

Resultado brasileiro
Um estudo com as mesmas característi-

cas foi realizado em 2007 nos Estados Uni-
dos, também pela Forrester. Apesar de as 
semelhanças serem grandes, há diferen-
ças marcantes. A primeira é que o índice 
de pessoas que buscavam algo na internet 
após o contato com o produto ou serviço 
no canal off-line era menor, de 67%. E, ao 
contrário do Brasil, onde o boca a boca é 
a principal forma de contato, por lá, a te-
levisão dominou as conversas. “Claro que 
estamos comparando estudos de anos di-
ferentes e, de lá pra cá, as redes sociais au-
mentaram a importância do boca a boca”, 
pondera Patrícia. Para Frigo, há diferenças 
marcantes: “O brasileiro é mais engajado 
na internet e enxergou nela uma possibi-
lidade de expressar opinião e ter direito 
de resposta sobre as marcas”.

O lançamento da pesquisa no Brasil ocor-
re duas semanas após a divulgação dos da-
dos do Internet Advertising Bureau (IAB), 
que passou a considerar as buscas dentro 
do bolo publicitário online, o que duplicou 
o segmento e transformou a internet na ter-
ceira maior mídia, muito próxima de se tor-
nar a segunda, com seus R$ 3,04 bilhões es-
timados para 2011. O valor corresponde a 
algo entre 8% e 10% do total. “Com a divul-
gação dos dados do IAB, demos um pas-
so muito importante para o nosso merca-
do de buscas. A expectativa é que os clien-
tes comecem a olhar mais e alocar maior 
parte de seus investimentos”, diz Patrícia. 

g
lo

w
 im

a
g

es

ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.122 on 2011-08-16 16:29:49 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmsite from 200.198.121.122 at 2011-08-16 16:29:49 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Foto

Text Box

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1472, p. 20, 15 ago. 2011.




