
Software virou mídia
Osvaldo Barbosa de Oliveira, diretor do MSN para o Brasil e a América do Sul, conta como o
portal triplicou suas receitas em dois anos e por que os sites de serviços — que funcionam
como programas de computador — crescem mais do que os de conteúdo
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Meio &Mensagem — Como o MSN
deve fechar este ano em termos
de desempenho comercial e de
assinantes?
Osvaldo Barbosa de Oliveira
— Com crescimento de 60%
nas receitas de publicidade em
relação a 2004 e superior ao do
mercado de publicidade onli-
ne, que deve ficar entre 20%
e 25%. Considerando que no
exercício passado dobramos
o nosso faturamento, o MSN
triplicará suas receitas em
dois anos.

M&M — A que o senhor a t r i b u i
o fato de o crescimento do MSN
ser três vezes maior do que o do
mercado o n l i n e brasi le i ro?
Oliveira — Ganhamos partici-
pação por uma combinação de
fatores. Temos hoje a maior au-
diência da internet brasileira,
segundo o Ibope/NNR, Brand
(incluindo aplicativos), com
cobertura de 79% dos inter-
nautas ativos. O MSN Messen-
ger tem 15 milhões de usuários
e o MSN Hotmail, 15 milhões
de contas ativas. Ambos são
líderes nos seus segmentos. A
maior parte desses internautas
está cadastrada com dados de
sexo, idade, ocupação e estado
civil, o que nos permite fazer
campanhas com públicos-alvo
específicos combinadas com
grande audiência. Entre os
cinco portais líderes da web,
o tempo médio de uso do usu-
ário do MSN é maior do que
a soma do tempo de uso dos
outros quatro portais, segundo
o Ibope/NNR, Brand (outu-
bro/2005).

M&M —Que setores da economia
são os principais anunciantes da
internet hoje?
Oliveira — Financeiro, automo-
tivo e de telecomunicações.
É interessante notar que a
web cresceu sem a partici-
pação das empresas de bens
de consumo. Esse setor foi o

responsável pelo surgimento
e crescimento de mídias como
TV e rádio. A internet ainda
crescerá muito quando essas
empresas começarem a desti-
nar-lhe mais verbas.

M&M — As agências de publici-
dade ainda relutam em incluir a
web no plano de marketing de

seus clientes ou já estão fazendo
isso pressionadas pelos próprios
clientes?
Oliveira — As boas agências es-
tão muito conscientes em rela-
ção à rede e fazem planos para
seus clientes que têm a inter-
net como um pilar estratégico
desde o início do planejamento.
Neste ano fizemos, em conjun-

to com a Fiat e a AgênciaClick,
um estudo que demonstrava
que as campanhas na web aju-
davam a ampliar a intenção de
compra, melhoravam os atribu-
tos da marca e tinham efeitos
sinérgicos quando combinadas
com outras mídias. Resultados
como esses têm animado tanto
agências quanto anunciantes

a prestarem atenção na rede
desde o princípio.

M&M — Segundo o diário eco-
nômico The Wall Street Journal,
um anúncio exibido durante as
24 horas do dia no MSN norte-
americano - - que custava USS
25 m i l quatro anos atrás — pode
chegara USS l m i lhão hoje. Isso
já acontece no Brasil?
Oliveira — Os preços no Brasil
são muito baixos comparados
aos do mercado norte-ame-
ricano ou europeu. Aqui já
dispomos de alguns formatos
especiais, principalmente no
MSN Messenger, que têm sido
muito disputados pelos clien-
tes. Quando a demanda é maior
do que a oferta, é natural que
haja uma revisão de preços.

M&M — Qual o perfil do público
que fica conectado ao Messen-
ger?

Oliveira — Quase 70% do pú-
blico do MSN Messenger é
maior de 18 anos — - 37% dos
usuários, ou seja, 5 milhões
de pessoas, estão na faixa de
18 a 34, um segmento muito
disputado pelos anunciantes.
É preciso lembrar que esses
usuários; por estarem na in-
ternet, concentram-se nas
classes A e B.

M&M — Como o MSN oferece a
seus a n u n c i a n t e s p lanos para
a t ing i r grupos específicos?
Oliveira — O MSN Messenger
possibilita diversos formatos
para anunciantes, como as tabs
(pequenas abas no lado esquer-
do) para aqueles que querem se
relacionar com os 15 milhões de
usuários, já que permitem jogos
e interatividade. Claro, Sadia e
Gradiente são alguns exemplos
de empresas que usam esse
expediente. Temos também o
MSN Today Special, um formato
dinâmico muito disputado por
aparecer apenas quatro vezes
ao mês, durante 24 horas, que
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atinge 4 milhões de usuários no
Momento em que se conectam

serviço. Telefônica, Ford

Natura usam esse recurso.
O formato mais sofisticado é

Theme Pack, em que um
pacote de elementos - - como
skin, emoticons, imagens, winks

- reconfigura o MSN Messen-
ger com a marca do anunciante.
A Coca-Cola foi a primeira na
.América Latina a usá-lo. Tam-
bém podemos oferecer banners
segmentando por sexo, idade,
ocupação e Estado.

M&M — Como o senhor aval ia a
inegada do Google ao Brasil?
Oliveira — O mercado de busca
e links patrocinados deve cres-
cer bastante no País, principal-
mente atingindo uma parcela

de anunciantes pequenos que
ainda não estão na internet.
Também significa uma migra-
ção de verba promocional ou
de marketing direto dos meios
tradicionais para a web. Tanto
Google como nosso parceiro
Overture deverão ajudar a
ampliar esse mercado.

M&M - O MSN terá serviço de

buscas e link patrocinado pró-

prios no Brasil?

Oliveira — O MSN oferece busca
desde 1998 por meio de par-

cerias. Em 2003, observando
o potencial desse mercado
e a importância estratégica
para a Microsoft, começamos
a desenvolver nossa própria
plataforma de resultados de
busca, que já está funcionando
no mundo todo desde o início
do ano e no Brasil desde agos-
to. Com essa nova plataforma
já tivemos grandes progressos
na relevância dos resultados.
Nossa plataforma de links
patrocinados já funciona na
França, em Cingapura e está
em testes nos Estados Unidos.
Estamos decidindo quando
vamos expandir para outros
países. Enquanto isso, quem
quiser anunciar no MSN Busca
pode usar a rede Overture.

M&M — É possível oferecer novos
recursos nos serviços de busca?
Oliveira — Existe muito espaço
para inovação. Temos estudos
que mostram que 50% das bus-
cas não trazem os resultados
desejados. Ainda há muito que
fazer na relevância de buscas
locais, integração com mapas
e com celulares. Há grande
espaço de crescimento em
buscas verticais (shopping,
livros, programação de televi-
são, filmes, etc.). Em dez anos
vamos olhar para trás e ver

como era rudimentar a busca
que fazemos hoje. Busca é uma
das prioridades da Microsoft.

M&M — Com o lançamento do

Windows Live e do Office Live, os

internautas poderão ter acesso

gratuito a softwares da Micro-

soft, em um serviço bancado por

publicidade?

Oliveira — Por meio do MSN
Messenger, do MSN Hotmail e
do MSN Busca, por exemplo, a
Microsoft provou que o software
como serviço pode ter uma gran-
de audiência e, portanto, atrair
verbas publicitárias de anuncian-
tes - - ou seja, o software é mídia!
Além de serem mais engajados,
os usuários de serviços basea-
dos em software cresceram nos
últimos dois anos mais do que

os de sites de conteúdo. Agora,
vamos para uma nova geração
de softwares Live, que terão uma
interface mais natural, mais re-
cursos e mais integração com os
softwares Windows e Office. Os
serviços Windows Live — Live
Mail, Live Spaces e Live Search

- serão a evolução dos atuais
serviços MSN, acrescidos de
novos serviços. Um exemplo é
a home page personalizada live.
com, que já está em testes. A
marca MSN continuará no portal
de conteúdo. A experiência do

MSN ajudará as outras divisões
da empresa, como a do Office, a
lançar novos serviços na internet
que complementam o software

Office instalado na máquina do
usuário. Eles serão baseados em
publicidade, mas poderão ter
assinaturas também.

M&M — É possível citar a l g u n s
exemplos de convergência que
podem ser oferecidos entre os
recursos existentes no MSN?
Oliveira — As possibilidades
são imensas. Imagine procurar
com uma ferramenta de busca
um encanador que não possua
um website, só um telefone.
Com um clique será possível
ligar para esse usuário usando
o seu serviço de Voip do MSN
Messenger. Nos videogames,
o usuário pode adquirir novas
armas digitais para seu perso-
nagem no jogo, ou então ven-
der o seu personagem que já
acumulou vidas. Esses cenários
já começam a aparecer tanto
no MSN como no Xbox Live.

M&M — Há interesse da empresa
de part icipando mercado de tele-
fonia por internet?
Oliveira — Já temos há muito
tempo no MSN Messenger e
outros produtos a possibilidade
de conversa com qualidade em

áudio e vídeo de PC para PC.
Vamos expandir para outros
cenários de uso de voz na web,
inclusive o da comunicação en-
tre PC e telefone em parcerias
com empresas que possuem
licenças para operar serviços
de telecomunicações.

M&M - O que o MSN terá na

Copa do Mundo da Alemanha, no

próximo ano?

Oliveira - - Os jogos ocorrerão
durante o horário de trabalho,
o que significa que as notícias
deverão ser instantâneas. Será
a Copa da internet. Oferece-
remos um serviço de alertas
dentro do MSN Messenger que
avisará as pessoas de qualquer
evento significativo, até mesmo
o resultado das partidas em
andamento. Também teremos
Spaces exclusivos com blog, fo-
tos e vídeos dos jogadores das
principais seleções do mundo,
inclusive Ronaldinho Gaúcho,
além das tradicionais notícias,
tabelas, etc. Os patrocinadores
são Bradesco e Kaiser.

M&M — AMicrosoft vai comprar a
AOL e fundi- la ao MSN?
Oliveira — Não tenho nenhu-
ma informação além das es-
peculações veiculadas pela
imprensa.

C ampanha para vender PC mais barato
A Subsecretária de Comu-

nicação Institucional da Secre-
taria Geral da Presidência da
República (Secom) lançou na
semana passada uma campanha
publicitária em emissoras de TV,
jornais e revistas para tentar
incrementar a venda do compu-
tador popular neste final de ano.
O investimento é de R$ 3 milhões
e a produção ficou por conta da
agência Matisse. De acordo com
a Secom, as ações serão focadas
no público das classes C e D.

A campanha foi lançada
poucos dias após o governo
publicar no Diário Oficial da
União o Decreto ne 5.602, que
zera as alíquotas do PIS/Cofins
nas vendas de computadores.
Essa medida é de fundamental
importância para os varejistas
começarem a comercializar os
micros que fazem parte do pro-
grama de inclusão digital Com-
putador para Todos. Segundo o
governo, o equipamento custará
R$ l,4 mil.

O consumidor terá linhas de
crédito oferecidas pelo Banco do
Brasil e pela Caixa Econômica

Federal, que dispõem de R$
250 milhões para o programa. O
varejista também pode solicitar
crédito ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) com o com-
promisso de repassar o recurso
ao consumidor final, por meio

do crediário da loja, com taxas
de juros de até 3% ao mês. A
empresa terá cerca de 30 meses
para quitar o empréstimo. O
BNDES possui R$ 300 milhões
para aplicar no projeto.

No início de outubro, o SBT
colocou no mercado o Compu-

tador Total, em parceria com o
Banco Panamericano. Ambas as
empresas pertencem ao Grupo
Silvio Santos. O produto pode
ser adquirido em até 40 parce-
las de R$ 49. À vista, custa os
mesmos R$ l ,4 mil estabelecidos
pelo governo, valor que já inclui

Computador Total, feito pela Novadata para o SBT: anseio da classe C, profissional e socialmente

o frete para qualquer parte do
País. O objetivo é vender 60 mil
unidades até o fim do ano. "De-
tectamos através de pesquisas
que ter um computador é um dos
grandes anseios dos consumido-
res da classe C. Por isso decidi-
mos aproveitar essa oportunida-
de", diz Rodrigo Marti, diretor de
novos negócios do SBT.

Essa não é a primeira vez
que a empresa investe no seg-
mento de informática. Há pouco
mais de três anos foi lançado
o Computador do Milhão, que
ainda está no mercado. Com a
chegada do Computador Total,
o antecessor foi relançado com
novos aplicativos, de olho nos
clientes cujo poder aquisitivo é
um pouco maior.

"Possuir um computador
representa inclusão e também
simboliza a possibilidade de
melhoria na qualificação para
o mercado de trabalho", acres-
centa Renato Meirelles, diretor
do Data Popular, instituto de
pesquisa especializado nas clas-
ses C, D e E.
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