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capítulo 1

A Era da Busca

“O que vemos depende principalmente do que procuramos.” 

– Sir John Lubbock

O assunto deste livro gira constantemente em torno da busca. Assim, o 
objetivo deste capítulo é introduzir e definir os conceitos essenciais rela-
cionados com a busca e as mudanças sociais e comunicacionais associadas 
a ela, além de discutir sua influência no marketing.

A busca – natureza e tecnologias
Desde que o homem existe, a busca é parte essencial do seu cotidiano e 
de sua sobrevivência. Na Pré-História, o homem buscava alimentos por 
meio da caça e utilizando ferramentas mecânicas, como machados, mar-
telos, pedras. Um bebê, quando nasce, busca o leite materno usando seu 
instinto. Em virtualmente todas as situações em que nos encontramos, 
estamos buscando algo – alguém, alguma coisa, algum lugar, alguma 
informação etc. – para otimizar a nossa existência. Enquanto algumas 
formas de busca são mais intuitivas, outras são metodológicas. 

Basicamente, encontramos as informações que precisamos de duas 
maneiras: perguntando ou observando. Eu posso, por exemplo, encontrar 
o caminho para um determinado local perguntando para alguém que já 
o conhece, ou eu posso observar o mapa para escolher a melhor rota. 
Até recentemente, tínhamos poucas opções para exercer a busca por 
meio de perguntas ou observação – pessoas próximas, órgãos oficiais e 
algumas ferramentas analógicas como livros, enciclopédias, mapas, guias 
telefônicos, rodoviários, de CEP etc. No entanto, o acesso a esses recursos 
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normalmente eram limitados, tanto no tempo quanto no espaço. Por 
exemplo, um prédio de biblioteca pública não fica aberto o tempo todo, 
e é necessário se locomover até ele para acessar seus conteúdos.

Assim, se na Antiguidade a busca era realizada por instinto e por 
meio de ferramentas mecânicas, e, se há bem pouco tempo tínhamos 
apenas recursos analógicos limitados para encontrar o que queríamos 
e precisávamos, hoje, graças à revolução digital, nossa capacidade de 
busca foi ampliada a um patamar extremamente poderoso que culmina 
no colapso de tempo e espaço, de forma que virtualmente conseguimos 
buscar qualquer coisa, em qualquer hora, de qualquer lugar e dispositivo. 
E isso muda tudo!

Marshall McLuhan dizia que “O homem cria as ferramentas, e a seguir, 
as ferramentas recriam o homem”. Se observarmos desde a Pré-História 
até os dias de hoje, cada tecnologia introduzida pelo homem na sociedade 
a transformou. Dentre os milhares de exemplos que podemos citar, o do-
mínio da técnica do fogo talvez seja um dos mais antigos e significativos. 
O controle do fogo pelos humanos foi um momento decisivo da evolução 
humana – além do impacto cultural do fogo (fornecer calor e proteção 
contra animais e insetos, possibilitando a expansão da atividade humana 
nas horas frias da noite1), os impactos do cozimento de alimentos na 
fisiologia humana foi o grande responsável pela evolução da inteligência 
da nossa espécie2, que nos trouxe até aqui. 

Em algum grau, toda tecnologia nos transforma. O mesmo está acon-
tecendo com a busca. A partir da disseminação das tecnologias de busca 
digital, principalmente depois da busca móvel via celular, o ser humano 
passa a poder buscar com facilidade todo tipo de informação. Isso está 
modificando nosso cérebro, nossa cognição, o modo como operamos 
no mundo e nosso comportamento. Hoje, quando alguém comenta algo 
que desconhecemos, buscamos na hora no nosso celular. Se estamos 
assistindo a um filme e queremos saber mais sobre qualquer coisa no 
enredo, os atores, o diretor, buscamos na hora. Se queremos encontrar 
um restaurante próximo, uma farmácia, pessoas ou virtualmente qual-
quer coisa, a busca está na palma da mão. As tecnologias e ferramentas 
digitais hoje nos permitem buscar tudo – textos, sons, músicas, pessoas, 
livros, locais, gostos... virtualmente, tudo. Isso nos torna dependentes da 
busca, cada vez mais. 
1 Mais informações: Wikipedia – “Control of fire by early humans”, em http://goo.gl/Ny1Ov.
2 Fonte e mais referências: “Touched with celestial fire: cooking and brain power”, em  

http://goo.gl/3ZIZ4.
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A busca – processos e sistemas
Podemos definir busca como o processo pelo qual se obtém informações 
relevantes por meio de aplicação de critérios e filtros de seleção em gran-
des volumes de informação. 

Um exemplo de busca seria quando se está procurando um livro em 
uma biblioteca. O critério de seleção seria o tipo de livro (gênero, autor, 
idioma, assunto etc.) que se deseja ler no momento, e isso filtraria as 
opções de escolha. As atividades de busca normalmente se utilizam de 
sistemas que auxiliam na filtragem do grande volume de informação. 
Esses sistemas podem ser computacionais ou não. 

O caso mais manual possível de sistema de busca seria o exemplo de 
quando procuramos por um livro em uma estante por meio da leitura dos 
títulos de cada livro presente, um a um, para eventualmente encontrar o 
que buscamos. Nesse caso, o título do livro seria o critério de filtragem 
para obter a relevância.

Já usando um sistema mais elaborado para auxiliar na busca, como 
os tradicionais sistemas de indexação das bibliotecas (com cartões de 
papel), conseguimos mais rapidamente encontrar um livro, desde que 
o critério de busca coincida com os mesmos critérios que foram usados 
para indexar os livros da biblioteca – normalmente, título, autor, cate-
goria, ano e editor. No entanto, se a busca for por uma frase que esteja 
contida no livro, provavelmente os sistemas tradicionais de indexação 
de livros não poderão ajudar, pois não indexam esse tipo de informação 
(e para esse tipo de sistema manual, seria inviável tal indexação). Nesse 
caso, imaginando-se uma biblioteca de mil livros e considerando-se que 
seja possível ler um livro por dia, para encontrar o que buscamos leva-
ria até quase três anos. Por outro lado, se todos esses livros estivessem 
digitalizados e disponíveis em um sistema computacional de indexação 
de conteúdo na biblioteca, a busca por uma frase poderia ser feita em 
segundos. Assim, os sistemas computacionais e os bancos de dados são 
importantes catalisadores impulsionadores da atividade de busca.

A busca e o contexto atual
Em 1965, o cofundador da Intel, Gordon E. Moore, preconizou o que 
ficou conhecido posteriormente como a famosa “lei de Moore”, decla-
rando que o número de transistores que podem ser colocados em um 
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circuito integrado crescia exponencialmente, dobrando a cada dois anos. 
Desde então, por mais de cinquenta anos, essa tendência tem se provado 
verdadeira não apenas para a os transistores, mas para quase todas as 
mensurações de capacidade dos dispositivos eletrônicos digitais, inclusive 
a quantidade de conteúdo produzido e armazenado no mundo. 

A lei de Moore descreve uma das forças impulsoras das mudanças 
tecnológicas e sociais do final do século 20 e início do século 21 e talvez 
tenha na web o seu representante mais proeminente. 

O crescimento contínuo da web e o seu consequente aumento de 
complexidade tornam o contexto atual extremamente propício para nos 
conduzir a uma Era da Busca. Fatores como: a) a plataforma da Web 
2.0; b) o fenômeno da cauda longa (The Long Tail); c) o paradoxo da 
escolha e; d) a expansão da computação ubíqua online são alguns dos 
ingredientes desse contexto. Analisaremos brevemente, a seguir, cada 
um desses fatores.

Web 2.0 e a explosão do conteúdo
Web 2.0 é o termo cunhado por Tim O’Reilly em 2005 para definir a 
web como plataforma de participação, por meio da qual não apenas 
se consome conteúdos, mas principalmente na qual também se coloca 
conteúdos. Blogs, sites de publicação de vídeo (como o YouTube), sites 
de redes sociais (como Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter etc.) são 
exemplos de ferramentas participativas da plataforma da Web 2.0. 

Em razão da facilidade de se publicar e compartilhar conteúdos na 
Web 2.0, teoricamente qualquer pessoa pode fazê-lo. Ao mesmo tempo 
em que isso é bom, pois traz liberdade, por outro lado dá origem à mul-
tiplicação de conteúdos em velocidade vertiginosa. Some-se a isso o fato 
de que normalmente não existe controle sobre a qualidade dessa enorme 
quantidade de conteúdo publicado. A consequência disso é a necessidade 
de filtros e validação dos conteúdos, criando assim um ambiente fértil 
para os processos de busca. 
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A cauda longa (The Long Tail)3

Em razão da própria natureza da web, em que não existem limitações 
físicas para se mostrar e/ou armazenar qualquer tipo de informação ou 
produto, é sempre possível oferecer uma infinidade de opções, permi-
tindo que produtos que tenham pouquíssima procura/venda estejam 
disponíveis, tanto quanto os mais populares. Mapeando-se as vendas (ou 
a procura) da quantidade incontável de produtos/serviços que coexis-
tem na web, obtém-se uma curva que decresce rapidamente a partir do 
produto mais popular e se estabiliza formando uma cauda longa a partir 
de produtos mais específicos de nicho (Figura 1.1). Esse fenômeno foi 
analisado e batizado de cauda longa (The Long Tail) por Chris Anderson, 
em 2006. A cauda longa mostra que a venda/procura das inúmeras opções 
menos populares geram um volume total de venda/procura maior do que 
as dos produtos mais populares. 

Figura 1.1 – Gráfico da cauda longa (The Long Tail).

Essa possibilidade representada pela curva da cauda longa, da exis-
tência simultânea da oferta de todo tipo de produto (seja ele um website, 
serviço, bem tangível etc.), independentemente do tamanho de sua de-
manda de procura ou de compra, é um fato sem precedentes na história 
da humanidade. Em virtude de limitações em prateleiras e/ou vitrines ou 
mesmo da capacidade de produção e entrega, no mundo físico sempre 
houve a necessidade de se selecionar o que era possível de ser oferecido 

3 Cauda longa (do inglês The Long Tail) é um termo utilizado na estatística para identificar 
distribuições de dados da curva de Pareto, na qual o volume de dados é classificado de forma 
decrescente.  O termo tornou-se popular por meio de um artigo de Chris Anderson na revista 
Wired, em 2004, e posteriormente pela publicação do seu livro A Cauda Longa: do mercado 
de massa para o mercado de nicho. Mais informações: Wikipedia – http://en.wikipedia.org/wiki/
Long_Tail.
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ao mercado. Sem essas limitações na web, a coexistência de tudo de 
uma vez traz, por um lado, a possibilidade de se ter incontáveis opções 
à disposição. No entanto, traz também, por outro lado, a dificuldade de 
se encontrar o que se procura no meio de tantas possibilidades. Esse 
fenômeno traz novamente à tona a necessidade de filtros e validações 
possibilitados pelos processos de busca. 

O paradoxo da escolha
O fenômeno da cauda longa mostra de forma clara que na Web 2.0 é 
possível se ter todas as opções ao mesmo tempo. Teoricamente, quanto 
mais opções para escolher, mais livres tenderíamos a ser.

No entanto, de acordo com o paradoxo da escolha4, quando as opções 
para escolhermos aumentam, nos sentimos mais angustiados em vez de 
nos sentirmos mais livres e felizes para escolher. Para analisar todas as 
inúmeras opções disponíveis, gastaríamos um tempo enorme. Quanto 
maior a quantidade de opções, maior o tempo necessário para a análise. 
Além disso, quando a quantidade de opções aumenta muito, percebe-se 
que muitas das opções se equivalem, e não importa a escolha que façamos, 
sempre sentiremos a angústia da dúvida se, entre tantas opções disponíveis, 
alguma não seria melhor do que a que realmente escolhemos. O QRcode 
da figura 1.2 dá acesso ao vídeo sobre o paradoxo da escolha apresentado 
no TED, em 2006, por Barry Schwartz, autor do livro de mesmo nome.

 

Figura 1.2 – Vídeo com Barry Schwartz sobre o paradoxo da escolha, no TED –  
http://goo.gl/Vo1pf (acesso disponível pelo QRcode ao lado da imagem).

4  Schwartz (2005).
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Outro livro interessante que discute nossa relação com a explosão do 
conteúdo é A Economia da Atenção5, que aponta que quanto maior a riqueza 
da informação, maior a pobreza da atenção. Ou seja, conforme a quantida-
de de informação aumenta, menos conseguimos prestar atenção em tudo.

Portanto, o fenômeno da explosão de conteúdos associado ao parado-
xo da escolha e à economia da atenção faz com que se torne difícil para 
nós filtrar as informações que nos interessam. Clay Shirky, analisando 
o momento atual, diz que “o problema não é o excesso de informações, 
mas a falta de filtros”. Assim, as ferramentas de busca são os filtros que 
podem nos beneficiar, auxiliando nas escolhas, facilitando-as e dimi-
nuindo a angústia. 

A computação ubíqua
O sonho de estar “sempre online, sempre conectado (à internet)” está se 
tornando real conforme as conexões de banda larga têm se espalhado, 
tanto para computadores como para aparelhos móveis. O principal ca-
talisador da conexão é a banda larga, pois sem ela – seja fixa ou móvel 
– as pessoas estão apenas potencialmente conectadas, mas não de fato. A 
partir da disseminação da banda larga fixa por volta do ano 2000, vimos 
uma explosão de conectividade que alavanca, principalmente, as redes 
sociais digitais. Com a popularização da banda larga móvel a partir de 
2008, começamos a sentir o poder de estar realmente conectados o tem-
po todo, e isso impulsiona a grande maioria das principais tendências 
hoje – redes sociais, busca, vídeo, realidade aumentada, geolocalização, 
links transmídia6.

Apesar de a banda larga (fixa e móvel) não ser ainda uma realidade 
em todo lugar, as melhorias recentes na tecnologia e em redes tendem a 
tornar essa realidade ubíqua em um futuro próximo. 

A banda larga associada à web e a tecnologias como GPS (Global 
Positioning System), tags de RFID (Radio Frequency Identification Tag), 
mobile tags (QRcode, Datamatrix etc.) criam uma rede maior que tem 
permitido que a computação ubíqua se torne realidade rapidamente. 
Podemos ver muitos exemplos de computação ubíqua no livro Everyware7, 
como prédios inteligentes, mobiliário inteligente, roupas inteligentes, 

5 Davenport (2001).
6 Informações detalhadas sobre essas plataformas tecnológicas e seus usos estratégicos podem 

ser obtidas no livro Marketing na Era Digital (GABRIEL, 2010).
7 Greenfield (2006).
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objetos inteligentes, sinais de trânsito em rede, latas de refrigerante auto-
descritivas, interfaces gestuais e tags RFID embutidas em qualquer coisa, 
desde cartões de crédito até animais de estimação. 

A computação ubíqua é quase imperceptível, mas está em tudo ao 
nosso redor e, conforme é disseminada, tem cada vez mais afetado nosso 
cotidiano. A sedução de estar sempre conectado – a web, e-mails, redes 
sociais, mapas etc. – sem abandonar a mobilidade é responsável pelo 
grande crescimento de popularidade dos smartphones. Já em 2002, B. 
J. Fogg8 observava que “as pessoas não adotam aparelhos móveis, elas 
se casam com eles”. Estudos, como o Morgan Stanley Internet Trends9, 
indicam que em poucos anos, em 2014, o acesso à internet via aparelhos 
de internet móvel ultrapassará os notebooks e desktops. De fato, isso já 
acontece no Japão.

Assim, as melhorias na conectividade e mobilidade online (acessibili-
dade a banda larga, smartphones, PDAs, GPS etc.) tornam possível nosso 
acesso à informação em praticamente qualquer lugar e em qualquer ins-
tante. Nesse contexto, a computação ubíqua potencializa a conveniência 
da busca, possibilitando, dessa forma, que possamos buscar qualquer 
coisa, em qualquer lugar e em qualquer momento.

A Era da Busca
Em função dos fatores descritos anteriormente, estamos cada vez mais 
experimentando a Era da Busca, em que os mecanismos de busca (como 
o Google, Bing, Yahoo! etc., na web; buscas em sistemas de localização 
GPS; buscas em redes sociais; buscas por lugares e pessoas, por exemplo) 
são diária e frequentemente usados ao redor do mundo por pessoas para 
encontrarem o que procuram nos infindáveis nós e rotas informativas.

A participação da busca em nossas vidas diárias tem se tornado tão 
forte que a palavra “google”, nome do mais importante site de busca 
atualmente, se tornou um verbo da língua inglesa, em 2006, no Merriam-
Webster’s Collegiate Dictionary:

Main Entry: goo·gle 

Pronunciation: \ˈgü-gˈl\ 

Function: transitive verb 

Inflected Form(s): goo·gled; goo·gling \-g(ˈ-)liŋ\ 

8 Fogg (2002).
9 Morgan Stanley (2010).
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Usage: often capitalized 

Etymology: Google, trademark for a search engine 

Date: 2001 

: to use the Google search engine to obtain information about (as a 
person) on the World Wide Web 

O uso do Google também tem povoado o cinema e a televisão. Inú-
meros filmes e séries apresentam o uso do Google em seus enredos como 
solução para encontrar informações e desvendar tramas. O filme O Grande 
Dave (Meet Dave), por exemplo, expressa de modo bastante interessante 
a influência que o Google exerce hoje em nossa sociedade: no filme, os 
seres extraterrestres usam o Google para aprender tudo sobre os seres 
humanos e o planeta Terra, o que sugere que se pode conseguir qualquer 
informação confiável sobre nosso mundo e a resposta para qualquer 
questão simplesmente usando-se o Google. Outro exemplo é o filme 
Os Seis Signos da Luz (The Dark is Rising), no qual o protagonista busca no 
Google informações relevantes sobre a disputa entre as trevas e a luz que 
dão desenvolvimento ao filme. Até o presente momento, a presença do 
Google nos enredos dos filmes normalmente é apresentada como caminho 
para se obter resposta confiável e verdadeira para qualquer necessidade, 
mostrando em nosso “imaginário coletivo” a imagem dominante sobre 
a busca online.

A inversão do vetor de marketing
Um dos efeitos mais importantes da busca é a sua colaboração na in-
versão do vetor de marketing. Enquanto no marketing tradicional as 
ações de promoção e relacionamento acontecem no sentido da empresa 
para o consumidor, da marca para o consumidor, na Era da Busca é o 
consumidor que busca a empresa, a marca. Um estudo conduzido pela 
Forrester Research, em 2011, mostra que 79% das pessoas impactadas 
pela publicidade offline realizam buscas online sobre o produto no mesmo 
dia10. O vídeo “Mobile Movement” (Figura 1.3), produzido pelo Google, 
apresenta dados na mesma ordem de grandeza para o ambiente mobile: 
71% dos indivíduos fazem busca online no dispositivo móvel após verem 
um anúncio. 

10 Meio & Mensagem (2011).
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Figura 1.3 – Vídeo “Mobile Movement” – http://youtu.be/CjUcq_E4I-s (acesso disponível 
pelo QRcode ao lado da imagem).

A Era da Busca é caracterizada pela digitalização, que é a base estru-
tural que sustenta o processo de busca ubíqua. Enquanto no marketing 
de massa é a generalidade que caracteriza as ações e no marketing de 
segmento é a especificidade que governa as estratégias, na digitalização a 
característica fundamental é a sincronicidade. Exemplificando, enquanto 
o marketing de massa foca todos os públicos e o marketing de segmento 
foca um segmento específico (como mulheres, classe B e C, entre 20 e 40 
anos), a sincronicidade foca um determinado público apenas quando ele 
está em determinada situação (como mulheres, classe B e C, entre 20 e 
40 anos, comprando presente de aniversário para o marido). O ambiente 
digital permite que plataformas de busca se integrem a websites e por-
tais por meio de ferramentas de behavioral targeting (segmentação por 
comportamento), de forma que quando uma pessoa chega ao seu website 
por meio da busca de uma determinada palavra, a plataforma informa 
sobre esse comportamento, permitindo que o conteúdo no website a ser 
apresentado para essa pessoa seja customizado de acordo com o que ela 
procura.

Essa inversão do vetor de marketing é um fator importantíssimo a ser 
considerado nas campanhas e estratégias de marketing, pois muda com-
pletamente o relacionamento entre marca e consumidor. Como a busca 
é a principal protagonista dessa inversão, que coloca o consumidor na 
origem das ações de relacionamento com a empresa/marca, o marketing 
de busca passa a ser ingrediente importante não apenas nas estratégias 
de marketing de relacionamento, mas também nas de marketing de 
experiência. 
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Outra consequência importante dessa inversão é a necessidade de se 
integrar ações offline e online estrategicamente. Quando uma pessoa é 
impactada pela mídia offline, ela realiza buscas online pelo conteúdo que 
foi comunicado offline. Portanto, em qualquer estratégia de marketing 
hoje, é primordial levar em consideração os impactos e efeitos que uma 
mídia tem sobre as outras, independentemente de serem online ou offline, 
integrando-as de forma a obter o melhor resultado possível.

De espectadores a multiteleinterativos
Ao longo do último século, vimos o surgimento de quatro telas que 
transformaram a vida humana – o cinema, a televisão, o computador e 
o celular (dispositivos móveis). O vídeo “The 4th Screen”, elaborado em 
2008 pela Nokia, mostra de modo bastante interessante esse impacto na 
sociedade. Enquanto na primeira tela, o cinema, compartilhamos a expe-
riência pública de espectadores, na televisão passamos a desfrutar dessa 
experiência de forma privada e a iniciar processos interativos por meio 
de jogos. A terceira tela, o computador, possibilita realmente interagir 
com o mundo e não mais apenas assistir a ele. E essa interação torna-se 
ainda mais privada, mas permite compartilhar como nunca. A quarta 
tela, dos dispositivos móveis, nos liberta dos cabos e fios para interagir 
a partir de qualquer lugar, em qualquer tempo, com mobilidade, nos 
conectando a tudo e a todos.

 

Figura 1.4 – Vídeo “A Quarta Tela” (The 4th Screen – Nokia) – http://goo.gl/ZA66i 
(acesso disponível pelo QRcode ao lado da imagem).
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Apesar de se ter passado quase um século entre os surgimentos da 
primeira e da quarta telas, essas quatro telas têm coexistido nas vidas das 
pessoas. No entanto, o tempo que as pessoas dedicam a cada uma dessas 
telas tem mudado ao longo dos anos, e a tela dos dispositivos móveis – 
cada vez mais interativa – tem ganhado cada vez mais a preferência dos 
usuários. 

Assim, em apenas cem anos, as pessoas passaram de simples especta-
dores para multiteleinterativos. O acesso à informação começa na palma 
da mão das pessoas. Isso muda completamente a dinâmica do mercado: 
o consumidor está no centro da revolução com “presença ativa”. A marca 
entra com a “experiência receptiva”, depois da busca, do contato e do re-
lacionamento com ela. Em outras palavras, o consumidor é quem escolhe 
ativamente onde quer estar, e as marcas, por sua vez, quando encontradas, 
devem oferecer a melhor experiência receptiva a esse consumidor. Isso faz 
com que o planejamento do contato com o consumidor seja repensado 
em relação aos modelos tradicionais de uso de mídia. Se considerarmos 
que propaganda só acontece quando há propagação, qualquer coisa, para 
que se propague hoje, deve estar ao alcance do consumidor, quando ele 
precisar. 

 Hoje, a melhor maneira de encontrar o seu consumidor é ser encon-
trado por ele.

Marketing de busca como marketing de relacionamento
Para ser eficaz, o marketing de relacionamento precisa encontrar as ferra-
mentas que proporcionem o desenvolvimento da melhor relação possível 
entre empresa (ou marca) e público-alvo. Essas ferramentas variam caso a 
caso e envolvem qualquer forma de comunicação baseada em permissão 
e mão dupla, já que não pode existir bom relacionamento sem ambas. 

Assim, para negócios e empresas cujo público-alvo seja o usuário re-
gular da web, a busca, ou o marketing de busca, é uma das ferramentas 
mais importantes para se iniciar o relacionamento. Quando uma pessoa 
faz uma busca e encontra sua empresa ou produto como resposta ao que 
procurava, ela provavelmente estará muito mais interessada em iniciar um 
relacionamento com sua marca do que se você a estivesse bombardeando 
com mensagens e ações que interrompessem sua navegação na web, seu 
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filme ou sua leitura. Além disso, utilizando técnicas de behavioral targe-
ting (abordadas mais adiante neste livro) associadas à busca, é possível 
lapidar a mensagem apresentada ao visitante do seu site baseando-se 
em seu comportamento. As pessoas não “são” (iguais o tempo todo), as 
pessoas “estão” (diferentes em cada momento), e quanto mais se estiver 
em sintonia com o que elas “estão” em dado momento em que seu site é 
buscado, melhor tende a ser o relacionamento.

Não só para um primeiro contato com a marca/empresa a busca é im-
portante, mas para a manutenção do relacionamento também. Apesar de 
as ações bem planejadas de e-mail marketing poderem, eventualmente, ser 
mais eficientes do que a busca (já que incorporam muito mais informações 
sobre o público-alvo, permitindo avançar nos estágios de relacionamen-
to), é importante salientar a importância da busca no relacionamento em 
razão da mudança no processo de navegação dos usuários na web. Cada 
vez mais pessoas usam a busca para navegar nos sites com os quais já se 
relacionam, e não apenas para buscar sites novos. Um exemplo disso é 
quando você digita o nome de uma marca ou empresa no Google para 
obter a URL do site da empresa em vez de digitar diretamente a URL do 
site no browser. Se a empresa/marca/produto não tem um marketing de 
busca desenvolvido, o consumidor não encontrará o site da empresa para 
navegar e, portanto, se relacionar com ele.

Em um futuro próximo, a busca tende a se tornar ainda mais impor-
tante para o relacionamento, já que a penetração da web nos diversos 
públicos deve se tornar cada vez mais acentuada em virtude do baratea-
mento da banda larga e dos computadores de acesso à internet, incluindo 
os dispositivos móveis, permitindo que a busca aconteça por qualquer 
conveniência contextual do usuário. 

Marketing de busca como experiência
A partir do momento em que uma pessoa usa a busca para encontrar o 
que precisa ou deseja e, dessa forma, entra em contato com uma marca, 
a experiência que essa pessoa tiver com a marca a partir do clique no 
site de busca torna-se parte integrante da experiência total que ela de-
senvolve com a marca (complementando, por exemplo, a experiência 
com a marca via outras formas de comunicação, contatos no ponto de 
venda ou SAC etc.).
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A dimensão da experiência com a marca nos processos de busca tem 
se tornado cada vez mais relevante. Já é uma prática comum as pessoas 
assistirem a um comercial na televisão ou lerem um artigo em revistas 
e logo depois entrarem na web para buscar mais informações sobre os 
produtos e as marcas pelos quais se interessaram11. Análises de termos de 
busca no Google Trends [http://trends.google.com] permitem rastrear os efeitos 
das campanhas de mídia tradicional nas buscas. Assim, a experiência 
durante o processo de busca deve ser tão boa quanto a experiência em 
qualquer outro ponto de contato entre o público-alvo e a marca/empresa.

O público-alvo pode estar exposto à marca de diversas maneiras, por 
meio de diversas mídias. No entanto, é tendência marcante que quando 
o consumidor realmente se interessa pela marca ou pelo produto, o meio 
usado para conhecê-los melhor é buscando na web. O aprofundamento 
da experiência e do relacionamento com as marcas e os produtos tem 
começado pela busca na web.

Nesse sentido, o marketing de busca é cada vez mais relevante na 
experiência do consumidor com a marca. 

11 Meio e Mensagem (2011).


