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Baixo custo e bom retorno. Essa é a fórmula que tem atraído cerca de 6 mil empresas que hoje 
divulgam suas marcas ou produtos através do modelo de links patrocinados — anúncios em sites 
de busca. Segundo especialistas, este número pode triplicar nos próximos três anos.  
 
Esse mercado relativamente novo — a febre começou a cerca de 1 ano — deve apresentar um 
crescimento de 10% na comparação com o ano passado, e movimentar cerca R$ 22 milhões no 
Brasil, e se estabelecer como a segunda forma de divulgação online mais utilizada pelas 
empresas, perdendo apenas para a propaganda por correio eletrônico. E o crescimento tem tudo 
para ser cada vez maior.  
 
“Em questão de três anos, esse mercado deve quase triplicar, chegando a cerca de 20 mil 
empresas anunciantes”, prevê Guilherme Ribenboin, gerente-geral da Overture Brasil (veja box). 
Fundada há pouco mais de 7 anos, a Overture, subsidiária do Yahoo , foi a pioneira nesse 
mercado, e hoje opera praticamente sozinha no País, e com mais de 100 mil clientes no mundo.  
Entre as empresas que têm se interessado por essa forma de anúncio, Ribenboin cita os sites de 
comércio eletrônico em geral, com grande demanda das floriculturas, e um crescimento dos 
prestadores de serviços e das empresas de tecnologia.  
 
O sistema de links patrocinados funciona da seguinte forma: a empresa interessada em patrocinar 
links cadastra palavras-chave no mecanismo de busca, que, se coincidirem com a procura feita 
por um internauta, terão como resultado a exibição de um atalho indicando para o seu site. O 
pagamento do anúncio é feito pela quantidade de internautas que clicam no link oferecido. O valor 
do clique varia de acordo com a posição do link na página de resultados, e das palavras-chave 
cadastradas. 
 
“O investimento inicial é mínimo, R$ 90”, diz Guilherme Ribenboin da Overture. Além disso, não é 
necessário pagamento mensal, já que o sistema funciona de forma pré-paga, com os valores 
sendo descontados à medida que os cliques são feitos.  
 
“O valor de cada clique varia com a época do ano”, explica Clóvis Souza, proprietário da Giuliana 
Flores , rede de floriculturas localizada em São Caetano do Sul, interior de São Paulo, que investe 
no comércio eletrônico desde 1999. Segundo ele, em épocas como o Dia das Mães e Dia dos 
Namorados, esse preço pode chegar a R$ 1,60, mas o retorno do investimento pode ser de até 
quinze vezes. “É um investimento estratégico”, completa. 
 
A Giuliana Flores anuncia nos cinco maiores mecanismos de busca, tendo um retorno de cerca de 
108 mil cliques, que representam 40% do total de 270 mil visitas que o site recebe por mês.  
O Grupo Pão de Açúcar , que mantém os sites de comércio eletrônico das redes Extra e Pão de 
Açúcar , aposta nessa sazonalidade para ter retorno com os links patrocinados. “São em datas 
especiais que as pessoas usam mais os mecanismos de busca para planejar suas compras”, 
afirma Marcelo Mesquita Leão, coordenador de marketing do Grupo. 
 
Segundo ele, o retorno obtido com esses ‘anúncios’ ou buscas direcionadas é bem maior do que 
com os banners tradicionais. “Já chegamos a 10% de conversão de cliques”, ressalta. Um índice 
razoável levando-se em conta o número de pesquisas que cada mecanismo de busca recebe por 
dia. E os planos de Leão são de aumentar os investimentos em links patrocinados, usando 
palavras não sazonais. “Durante o ano pretendemos patrocinar palavras que se relacionem ao 
institucional da empresa, como fazíamos na época do Amélia.com”, conta. 
 
Mais vantagens 
Para Ariel Nevel, analista de e-commerce do Boticário, que tem usado o sistema há mais de um 
ano, os links patrocinados são uma forma de filtrar os visitantes do site.  



“A pessoa só visita o site porque está realmente interessada”, explica. O Boticário tem um retorno 
de cerca de 10 mil visitantes por mês com o sistema de links patrocinados, pouco menos de 5% 
das 210 mil visitas que o site recebe no mesmo período. 
 
Os anúncios são feitos em mecanismos de busca e virtuais como Yahoo! Shopping e Bondfaro . O 
alvo da campanha é divulgar o site e promover a loja virtual. “O retorno corresponde à 
expectativa da empresa, já que o site é um canal complementar de venda”, afirma Nevel. 
Segundo ele, os planos são de manter os investimentos no mesmo nível durante esse ano. 
“Estamos aprendendo a usar o sistema”, comenta. 
 
Quem já tem boas experiências na área quer ter ainda mais vantagem. Podemos trabalhar melhor 
as palavras-chaves e chegar a pelo menos 20% de conversão“, afirma José Eduardo Ferreira, 
vice-presidente da Web Motors , site especializado em conteúdo automotivo. 
 
Patrocinando links nos principais portais e mecanismos de busca, o site tem hoje 5% de retorno. 
O investimento que começou há mais de um ano já tem penetração, mas não pode ser comparado 
ao retorno de outras formas de anúncio. ”Os números são bem maiores“, conclui Ferreira. 
 
Yahoo e Google disputam mercado 
 
Mundialmente, a disputa pela oferta de busca patrocinada tem sido travada basicamente entre os 
dois mecanismos mais conhecidos, o Yahoo e o Google . O primeiro, no entanto, saiu na frente no 
Brasil, e iniciou sua operação no começo de outubro do ano passado. Há menos de um mês, a 
Overture comprou a brasileira Te Respondo , que operava com a oferta de links patrocinados a 
cerca de dois anos.  
 
A fusão das empresas adicionou ao portfólio da Overture cerca de 5.000 clientes, tornando-a líder 
absoluta do mercado. “Hoje chegamos a 60% dos usuários da Internet”, afirma Guilherme 
Ribenboin. A Overture é responsável pela distribuição, comercialização e gestão de links nas 
buscas do Yahoo, Cadê , Altavista , Ibest , Bondfaro , Globo , Central de Desejos , entre outras. 
 
O Google comercializa os links no Brasil, mas não possui um escritrório no País, a venda é feita 
pelo próprio site do buscador. A expectativa é de que ainda esse ano as atividades do Google 
sejam iniciadas oficialmente por aqui com a contratação de seu possível primeiro funcionário, 
Emerson Calegaretti, ex-gerente de vendas do Uol . 
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