
 
Sites de busca aquecem negócios globais de publicidade on-line. 
Richard Waters 
 
No negócio de mídia on-line, o ano de 2002 parece um tempo distante e mais obscuro. A 
propaganda na Internet caiu 25% em relação ao seu pico, desencadeando uma crise na 
nova mídia. A mensagem era clara: comissões, assinaturas e qualquer outra fonte de 
receita eram preferíveis a dependência dos anúncios. 
 
Quando as gigantes da Internet Yahoo e Google anunciarem seus resultados mais 
recentes, nos próximos dias, o contraste será total. Gramas em grande parte ao advento 
dos anúncios de palavra-chave nos serviços de busca, o entusiasmo dos investidores com 
a mídia on-line atingiu um novo pico. "Todo mundo ficou bastante animado com os 
mecanismos de busca", diz Lanny Baker, analista da Internet no banco de investimento 
Smith Barney. 
 
Depois de recomeço fraco, no início de década, os services de busca responderam, no 
ano passado, por estimados 40% dos US$ 15 bilhões em receitas on-line globais obtidas 
com anúncios. Isso ajudou a propaganda on-line a cresce mais de um terço nos Estados 
Unidos, no ano passado. 
 
As circunstancias desse crescimento continuo dramático e dos níveis atuais dos preços 
das companhias da Internet repousam em dois argumentos. Um deles e que uma 
empresa centrada nos Estados Unidos está destinada a crescer rapidamente nos 
mercados internacionais. Segundo estimativas, os EUA responderam por cerca de dois 
terços de toda a propaganda on-line no ano passado, embora hoje representem menos 
de um terço da audiência da Internet no mundo. 
 
Segundo esse argumento, em algum momento os anunciantes do resto do mundo terão 
que melhorar muito e atingir o mesmo padrão. Analistas como Baker, do Smith Barney, 
prevêem um crescimento anual composto de 30% nos mercados fora dos EUA nos 
próximos anos, comparado a um crescimento de 20% nos EUA. 
 
Isso vai mexer com a força, a das gigantes americanas da Internet, cujas marcas, 
capacidade de investimento e esforço, os agressivos para a compra de pontos locais na 
Internet estão rapidamente as transformando em potencias globais. 
A parcela da Yahoo na propaganda on-line mundial, atualmente de cerca de 15%, poderá 
crescer para mais de 22% ate o ano de 2009, afirma Lauren Rich Fine, analista de 
Internet na corretora Merrill Lynch. 
 
O segundo argumento e o de que, apesar de os sistemas de busca continuarem a liderar 
a expansão do setor — passando a representar perto de 50% de todos os gastos com 
propaganda on-line ate 2008 —, formas mais tradicionais de propaganda "de marca" vão 
crescer ate se tornarem à segunda fonte mais poderosa de crescimento, observa a 
Thomas Weisel Partners. 
 
Segundo essa linha de raciocínio, com mais pessoas gastando mais tempo na Internet, 
especial-mente os jovens e mais ricos, os principais anunciantes terão pouca escolha, a 
não ser entrar na onda. "Vivemos em uma sociedade que esta acelerando as curvas de 
adoção", diz David Garrity, analista da consultoria Caris, de Nova York. 
 
Do radio a televisão aberta, TV a cabo e Internet, cada mídia vem sendo adotada mais 
rapidamente que a anterior, acrescenta ele. No ano passado, isso atraiu muitos 
anunciantes novos para a Internet, incluindo companhias de produtos de consumo como 
a Coca-Cola. 
 
 



O acesso de banda larga, que agora alcança mais de 50% dos lares americanos 
conectados a Internet — um crescimento de 40% em relação a 2003 — também 
aumentou a possibilidade de anúncios de "rich media", que empregam vídeo e 
proporcionam retorno maior. 
 
Embora as condições fundamentais para um crescimento forte e continuo da propaganda 
on-line estejam alinhadas, ainda existem limitações. Uma delas e a oferta de acessos as 
paginas da Internet capazes de gerar anúncios. Se a história dos últimos dois anos tem 
sido encontrar meios de "monetizar" o trafego existente na Internet, o sucesso no futuro 
vai depender cada vez mais de se encontrar maneiras de aumentar o volume de trafego 
e acessos de pagina. 
 
No negocio de busca, diz Charlene Li, analista de Internet na consultoria Forrester 
Research, "os estoques não estão crescendo tão rapidamente quanto a demanda". Como 
resultado, os anunciantes têm que fazer mais tentativas para obter condições 
satisfatórias em services de busca populares. 
 
Isso poderá ser bom, no curto prazo, para o lucro das companhias que operam sites de 
busca, mas potencialmente danoso se diminuir a atratividade relativa desse tipo de 
propaganda. 
 
Ampliar as buscas para novas áreas, por exemplo, para informações que possam atrair 
anunciantes que normalmente recorrem as paginas amarelas, será uma maneira 
importante de manter a taxa de crescimento. 
 
Um segundo obstáculo potencial e a pouca familiaridade de muitos novos anunciantes 
com uma mídia que pode ser difícil de ser manejada. Segundo Fine, da Merrill Lynch, 
embora a mecânica básica da propaganda por palavras-chave nos sites de busca seja 
simples de ser dominada por novos anunciantes, aprender como obter os melhores 
resultados leva tempo e não e fácil, especial-mente para as empresas menores, das 
quais os engenhos de busca dependem para a próxima etapa de seu crescimento. 
 
Acrescente a isso a dificuldade de se chegar à audiência de massa em uma mídia que e, 
por definição, altamente fragmentada, e "continua sendo difícil comprar a mídia on-line", 
diz Charlene Li, da Forrester. No entanto, com espectadores, leitores e ouvintes gastando 
mais tempo na Internet, mais anunciantes estão decidindo que não tem muita escolha a 
não ser entrar na onda. 
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