
Compra de palavras pode ser bom negócio na rede 
Renato Cruz 
 
Link patrocinado é o modelo de publicidade que mais cresce na internet 
 
Durante a corrida do ouro da internet, ficou famoso um cartum publicado pela revista The New 
Yorker, onde um cachorro, sentado em frente a um computador, dizia para outro: “O bom da 
internet é que ninguém sabe que você é um cachorro”. Nem sempre é assim. O internauta pode 
ser anônimo, mas os anunciantes têm descoberto um meio de identificar seus interesses e 
transformá-los em oportunidades de venda: o mecanismo de busca. 
 
Funciona assim: uma empresa paga para aparecer a cada vez que um internauta busca uma 
palavra ou expressão na internet. O anúncio, em forma de link, aparece separado do restante, 
para separá-lo do resultado “espontâneo” da busca. Dessa forma, ao mesmo tempo em que o 
internauta encontra as informações que procura, os anunciantes identificam consumidores em 
potencial. 
 
A floricultura DiPolen usa links patrocinados há onze meses. “Dez por cento das pessoas que 
visitam o site a partir dos links compram”, conta o dono da empresa, Roberto Thomé. Ele destina 
cerca de R$ 2 mil por mês para esse tipo de publicidade, no Google e na TeRespondo, que vende 
links nos serviços de busca de alguns dos maiores portais do País, como o UOL, Terra, iG, MSN e 
AOL. Quando alguém busca a expressão “floricultura virtual” em um desses sites vê, com 
destaque, o link para a DiPolen. 
 
Tanto no Google quanto na TeRespondo, há um leilão do espaço para os links. Na TeRespondo, o 
preço mínimo é de R$ 0,10, pagos a cada vez que o internauta clica para entrar no site de um dos 
anunciantes. Em média, Thomé desembolsa R$ 0,50 por clique. No Dia das Mães, chegou a gastar 
R$ 3,50. “Na primeira venda, por esse preço, tive prejuízo. Mas o cliente sempre volta. Na 
segunda ou terceira, começo a ter lucro.” Sessenta por cento das vendas da floricultura são feitas 
pela internet. 
 
A oportunidade não se resume a empresas menores. “Os links patrocinados trazem uma audiência 
qualificada para a gente”, explica Mirian Favaretto, superintendente de E-Business do Banco Real. 
Além da TeRespondo e do Google, a instituição financeira também patrocina links no Yahoo!. Em 
julho, o Yahoo! comprou, nos EUA, a Overture, empresa especializada em publicidade em sites de 
busca, por US$ 1,63 bilhão, valor expressivo para a internet pós-estouro da bolha. 
 
“Os links patrocinados estão entre as principais fontes de receita de portais como o UOL, o iG e o 
Terra”, afirma o diretor comercial da TeRespondo, Guilherme Stocco. A TeRespondo foi criada pelo 
colombiano Juan Diego Calle no final de 2001, em Miami, para atender à América Latina, e hoje 
ocupa posição de liderança. Os links patrocinados são a forma de anúncio que mais cresce na 
rede. Segundo o Interactive Advertising Bureau, o faturamento deste tipo de anúncio triplicou em 
2002, enquanto a receita com banners, ainda a principal forma de publicidade na internet, caiu 
33%. 
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