
O pote de ouro da Web: busca patrocinada 
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Se perguntarmos aos grandes players da internet qual é a receita para ganhar dinheiro com 
publicidade na web, a resposta provavelmente virá em uníssono – links patrocinados de busca. A 
agitação que já tomou conta de nomes de peso como Google, Yahoo e MSN chega ao Brasil na 
forma de parcerias locais.  

O setor, atualmente um dos mais cobiçados pelos portais, é visto como estratégico para aumentar 
as receitas na web. De acordo com projeções internacionais, até 2007, o mercado de marketing 
em sites de busca deve movimentar cerca de US$ 7 bilhões em todo o mundo.  

No Brasil, embora em ritmo mais lento, os provedores que atuam localmente começam a dar aos 
links patrocinados a mesma importância vista lá fora. O Yahoo, um dos mais agressivos na área, 
decidiu comprar em julho deste ano, depois de dois semestres bastante lucrativos, a Overture, 
empresa que fornecia todos os links patrocinados nos Estados Unidos, por US$ 1.63 bi.  

Fora dos Estados Unidos, a estratégia foi investir em países com altos índices nos serviços de 
busca, como o Brasil e a Coréia. Assim, no último trimestre de 2002, o Yahoo Brasil criou uma 
estrutura para trabalhar localmente os links patrocinados. Em apenas três meses, o provedor 
conseguiu fechar cem contratos. Depois disso, em janeiro de 2003, a empresa instituiu 
oficialmente a área, que conta com uma equipe de nove pessoas cuidando de todo o processo.  

De acordo com Guilherme Ribenboim, diretor de comércio eletrônico do Yahoo Brasil, o grande 
desafio do provedor foi encontrar uma forma culturalmente aceitável de comercialização do 
conteúdo. “Lá fora, as empresas pagam por número de cliques. Ou seja, uma empresa que 
anuncia na Overture só paga o anúncio se o seu link for clicado pelo internauta. Percebemos que 
no Brasil teríamos dificuldade com esta negociação e partimos para o patrocínio, que é um 
conceito já conhecido e bem aceito no mercado”, explica.  

No primeiro trimestre de 2003, as buscas patrocinadas aumentaram a receita do Yahoo Brasil em 
9% e no segundo trimestre, o crescimento foi de 14%. “Nossa meta é fechar 2003 com 20% a 
25% de crescimento”, prevê Ribenboim. Para atingir este objetivo, no entanto, o provedor precisa 
manter a média de ampliação de clientes, que hoje gira em cerca de 90 novas empresas por mês. 
“Se tivermos de 700 a 900 clientes até o fim do ano, alcançamos a meta”, conclui o diretor.  

Ainda parceiro do Yahoo, pois possui contratos em vigor nos Estados Unidos e na Europa com a 
Overture, mas já de olho na liderança deste mercado, o MSN tem como uma de suas prioridades 
estratégicas mundiais, isso nas palavras do próprio Bill Gates, o desenvolvimento da melhor 
ferramenta de busca patrocinada da Web, com altos investimentos direcionados para a área nos 
próximos meses.  

Enquanto a “melhor solução do mundo” não fica pronta, na América Latina e no Brasil a MSN 
optou pela parceria com a TeRespondo. Como parte do acordo, os resultados de busca da MSN 
mostrarão os três primeiros anúncios da TeRespondo, gerados por três mil clientes que concorrem 
pela posição nos resultados das buscas, por meio de palavras-chave relevantes ao produto ou 
serviço. Além da MSN Brasil, o acordo inclui a distribuição de links patrocinados da TeRespondo no 
México, com a TI MSN, e no restante da América Latina, com a Yupi MSN.  

Sem revelar números locais, o gerente de marketing e novos negócios da MSN Brasil, Max 
Petrucci, conta que os links patrocinados respondem atualmente pela maior parte das receitas de 
busca. Na visão do executivo, a grande vantagem dos links patrocinados é atender pequenas e 
médias empresas que não têm verba para desenvolver uma campanha publicitária que divulgue 



sua marca em banners. “Os links não trabalham a imagem corporativa da empresa como os 
banners mas, em compensação, são ótimos para promoção de vendas”, afirma Petrucci.  

Provedores nacionais que não querem investir muito podem optar pela parceria com um desses 
players. Foi o que fez o iBest, para turbinar sua ferramenta de busca Radix. Segundo André Izay, 
vice-presidente de marketing e vendas do provedor, os links mostrados nos resultados do Radix 
são feitos pelo Yahoo, responsável pela venda e interface com as empresas. “A parceria está em 
funcionamento há cinco meses, e desde então, já dobramos as receitas obtidas com o serviço”, 
conta Izay, sem revelar números.  

De olho nos lucros que podem surgir com a iniciativa, o executivo não descarta a possibilidade de 
ampliar a parceria com o Yahoo, caso a demanda pelo cresça de forma significativa. “Estamos 
acompanhando os resultados e abertos para mudar a estratégia”, conta Izay.  

No entanto, apesar de ser a “bola da vez” nos Estados Unidos e já apresentar os primeiros 
movimentos por aqui, o mercado de buscas patrocinadas ainda está “engatinhando” no Brasil, na 
opinião de Marcelo Sant’Iago, presidente da Associação de Mídia Interativa (AMI). “Acho que as 
empresas brasileiras ainda não perceberam o potencial deste mercado”, opina.  

Na visão de Sant’Iago, também é estranho que um player forte como o Google, não tenha 
percebido o potencial do mercado brasileiro e que as empresas nacionais, por sua vez, também 
não enxergaram a importância do Google no mercado de buscas. “Talvez o motivo desse 
desinteresse mútuo seja a ausência de uma estrutura local, atuando de forma mais agressiva. 
Mas é um nicho que merece atenção”, alerta.  

O presidente da AMI acredita que com a chegada de vários pequenos anunciantes de links 
patrocinados, que juntos somam uma verba significativa, as receitas de publicidade na web 
brasileira poderão apresentar, a médio e longo prazos, resultados bastante positivos. “É um 
mercado com grande potencial”, conclui.  

Diante deste cenário ainda em formação, resta aos players nacionais esperar para saber se toda a 
agitação em torno dos links patrocinados é realmente justificada, caso as receitas com publicidade 
na web deste ano consigam ultrapassar as de 2002, que totalizaram R$ 187 milhões.  
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