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Depois dos banners e pop-ups, a nova — e talvez mais eficiente — arma do marketing 
para alcançar os consumidores online é garantir presença nas pesquisas que eles 
fazem 
 
Saiam para lá, anúncios de banner e pop-ups. Abram espaço para a busca. 
 
Esse é o novo lema do marketing atualmente, quando mais e mais empresas que 
fazem negócios online descobrem que a melhor maneira de encontrar clientes 
potenciais é por meio de buscas deles na Web. 
 
Afinal, a maioria dos consumidores que querem fazer uma compra online começa 
fazendo uma pesquisa. Então por que esparramar anúncios por toda a internet — e 
arriscar ter a maior parte das pessoas que eles alcançam tratando-os como nada além 
de uma fonte de irritação — quando se pode concentrar em pessoas que demonstram 
interesse pelo que se está vendendo e estão prontas para comprar? 
 
"A diferença entre essa e qualquer outra forma de propaganda é que o cliente está 
procurando por você", diz Heather Walls, uma especialista em conteúdo de internet da 
Lippincott Williams & Wilkins. A Lippincott, uma editora de informações médicas da 
Filadélfia, começou a usar marketing à base de buscas no fim do ano passado, e desde 
então reduziu os gastos com banners e promoções impressas e parou de fazer 
campanhas de mala direta. "Com isso, você sabe que as pessoas fazendo busca na 
internet estão procurando por você e o que você tem para oferecer", diz Walls. "Isso 
as torna duas vezes mais propensas a comprar de você" do que clientes alcançados 
por meio de qualquer outro meio de marketing, ela descobriu. 
 
Resultados como esse estão alimentando o rápido crescimento no setor. Gastos com 
links patrocinados e inclusão paga — duas das três formas de marketing à base de 
buscas — mais do que dobraram nos EUA, de US$ 419 milhões em 2001 para US$ 
1,19 bilhão ano passado, e deve crescer 48% este ano para US$ 1,77 bilhão, segundo 
a corretora U.S. Bancorp Piper Jaffray. Globalmente, tais gastos devem crescer cinco 
vezes, para cerca de US$ 7 bilhões por ano até 2007, de US$ 1,4 bilhão no ano 
passado, diz Safa Rashtchy, um analista da firma. Fora dos EUA, ele espera 
crescimento de dez vezes, de US$ 200 milhões este ano para US$ 2 bilhões em 2007. 
 
Por tudo o que promete, no entanto, o marketing à base de busca pode ser confuso 
para empresas novas ao negócio. E descobrir qual das três abordagens usar — links 
patrocinados, inclusão paga e otimização de mecanismos de busca — dá trabalho. 
 
"No atual crescente mercado de busca, é preciso levar todos os três canais com 
seriedade", diz Andrew Wetzler, presidente da MoreVisibility.com Inc., uma firma da 
Flórida que se especializa em marketing à base de pesquisas. 
 
Eis, portanto, um guia para se começar no jogo do marketing à base de buscas: 
 
LINKS PATROCINADOS 
A categoria mais quente do marketing de buscas é a de links patrocinados — pequenos 
anúncios de texto, com links para o website do anunciante, que aparecem nas páginas 
que mostram os resultados de uma busca na internet. A Google Inc., por exemplo, 



mostra links patrocinados no topo de cada página de resultados e à direita dos 
resultados regulares, enquanto a Yahoo Inc. mostra links patrocinados no topo e — se 
houver resultados o bastante — no fim de cada página de resultados. 
 
Marqueteiros também se referem a esses anúncios como pagamento por colocação, 
pagamento por desempenho, pagamento por clique ou custo por clique — termos que 
refletem como o sistema funciona para os anunciantes. 
 
INCLUSÃO PAGA 
Links patrocinados podem custar caro, especialmente para empresas cuja linha de 
produtos é tão complexa e fluida que elas teriam que comprar inserções para uma 
enorme quantidade de palavras-chave e continuamente comprar novas palavras para 
cobrir seu catálogo. 
 
Para essas empresas especialmente, uma alternativa, a inclusão paga, pode ser uma 
maneira efetiva de aumentar a visibilidade na Web. Na inclusão paga, a empresa paga 
a um site de buscas pelo direito de enviar todo o conteúdo de seu website, ou páginas 
selecionadas, diretamente para a base de dados do mecanismo de busca. A inclusão 
paga assegura que tudo que está em seu website será acrescentado à base de dados 
do mecanismo de busca mais rapidamente e portanto estar disponível como resultado 
de buscas — e mais buscas pode significar mais vendas. 
 
OTIMIZAÇÃO DE MECANISMO DE BUSCA 
Danny Sullivan, editor do website SearchEngineWatch.com, define a otimização de 
mecanismo de busca como "o ato de alterar seu site de modo que ele apareça bem na 
página de resultados para termos específicos" usados nas buscas da Web. O ideal é 
conseguir  que seu site fique no topo da lista de resultados de uma busca, ou pelo 
menos na primeira página de resultados. 
 
Uma mudança relativamente fácil a se fazer é usar termos simples, ou palavras que 
todos consigam entender para descrever seus produtos — e logo são mais prováveis 
de serem usados pelas pessoas numa busca — em vez de jargões do setor. 
Especialistas sugerem fazer pesquisa sobre palavras-chave para descobrir que termos 
os usuários de internet usam quando estão fazendo busca e aí alterar o conteúdo de 
seu site para assegurar que ele apareça como um resultado para buscas feitas com 
essas palavras. 
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