
webmail mais usado por aqui, com 26,5 milhões
de contas ativas. Segundo dados de julho do
Ibope/Nielsen NetRatings, os serviços Windows
Live e MSN alcançam, juntos, 84% dos usuários
domésticos da Internet brasileira.

Dados como estes tornam o país uma peça cen-
tral na estratégia de Internet da Microsoft. Para co-
nhecer essa realidade de perto, Steve Berkowitz,
vice-presidente sênior do Grupo de Serviços
Online da empresa, esteve pela primeira vez
no Brasil, em agosto. Nesta entrevista a Microsoft
Business, Berkowitz analisa o desenvolvimento da
publicidade digital e fala da im-
portância do mercado brasileiro.

Qual a sua visão em relação ao

desenvolvimento da indústria
de anúncios na web?

Estamos animados com esse
mercado. Ele movimenta atu-
almente de 26 bilhões a 28 bi-
lhões de dólares ao ano e cres-
ce rapidamente, devendo al-
cançar entre 60 bilhões e 80
bilhões de dólares nos próxi-
mos cinco anos. Hoje, a veicu-
lação de anúncios em espaços
de busca parece ser uma das
formas mais eficientes de propa-
ganda on-line. Funciona muito

bem para marketing direto. Anúncios em banners
e outros formatos visuais, como os encontrados no
Hotmail e no Messenger, também representam
boas oportunidades, especialmente para atividades
de divulgação de marca. Vemos grandes possibili-
dades de que aconteça quase uma fusão desses
dois formatos para a criação de anúncios contex-
tualizados. Outra área de grande potencial é a de
publicidade em vídeo. Devemos ver uma mistura
do que são hoje os comerciais de TV com os
anúncios on-line a partir do momento em que a IP
TV (televisão por protocolo Internet) começar a de-
colar. Poderemos fornecer anúncios de forma muito
parecida com o que se consegue fazer hoje em um
PC. Os formatos precisarão ser redefinidos porque
um comercial de 30 segundos na TV não funciona

na Internet. Com o surgimento
da IP TV, e com os dispositivos
móveis se tornando uma plata-
forma publicitária, vamos parar
de falar de propaganda on-line
para falar de propaganda IP.
Quando isso acontecer, o mer-
cado de publicidade de TV co-
meçará a se abrir para essa
nova plataforma que estamos
construindo.

Os Conteúdos Gerados pelo Usu-
ário, como blogs e outros, têm
crescido muito, mas os anuncian-
tes ainda preferem colocar seus
anúncios em sites tradicionais.
Isso deve mudar?

Brasil é o país com maior número
de usuários do Windows Live Mes-
senger em todo o mundo: 30,5 mi-
lhões. O Windows Live Hotmail é o





Há dois desafios principais quando se fala
em Conteúdo Gerado pelo Usuário. O primeiro
é: como ter certeza de que seu anúncio vai apa-
recer junto a um conteúdo de qualidade. Preci-
samos construir tecnologias que ajudem nesse
sentido. Outro ponto é que o Conteúdo Gerado
pelo Usuário pode também se tornar Anúncio
Gerado pelo Usuário. As empresas estão procu-
rando formas de permitir que os internautas co-
loquem seus próprios anúncios na web. Essa
nova realidade ainda vai levar algum tempo,
mas acarretará mudanças, especialmente no
mundo das agências.

A Microsoft fez uma série de aquisições nos últi-
mos meses na área de Internet. Qual a importân-
cia delas?

Por meio de crescimento orgânico e de aqui-
sições, construímos uma plataforma de anún-
cios visuais e outra para anúncios de busca, e
pretendemos reuni-las em uma só. Também ad-
quirimos a empresa Massive, focada na oferta de
soluções de anúncios em games, além da Screen-
Tonic, especializada em dispositivos móveis. Tra-
balhamos para criar uma estrutura integrada
capaz de prover serviços em qualquer formato,
como TV, jogos, celulares, Internet e softwares.
Vamos criar uma plataforma integrada única para
os anunciantes. Para isso, formamos uma nova
divisão (Advertiser and Publisher Solutions
Group, comandada por Brian Mc Andrews), foca-
da nas necessidades dos anunciantes.

Os celulares são muito populares, mas ainda pou-

co explorados pelo mercado publicitário. Como o se-
nhor avalia esse mercado?

É uma área muito importante, principalmente
para anunciantes locais, reunindo sistemas de re-
conhecimento de voz e informações sobre a lo-

calização do usuário. Por exemplo, você poderá
falar "pizza" e o celular trará uma lista de anun-
ciantes na região em que você está.

A Microsoft anunciou a chegada ao Brasil do Live

Search Maps e do Live Search Products. Quais os
principais apelos dessas novas ofertas?

Queremos ter plataformas globais, mas im-
plementações regionais. Trabalhamos com empre-
sas locais, que possuem grande experiência. Com
isso conseguimos oferecer uma solução melhor.

Qual a importância do mercado brasileiro de In-

ternet para a Microsoft?

A população brasileira é muito ativa e adere ra-
pidamente às novas tecnologias. Por isso, escolhe-
mos o país para realizar experiências piloto de
novos produtos. Como a adoção de tecnologia
aqui é muito rápida, isso nos dá diversas oportu-
nidades de testar coisas novas.

De que forma produtos como Windows Live Hot-

mail, Windows Live Messenger e sistemas de busca
impactam o dia-a-dia do mercado corporativo?

O impacto é maior no mercado de pequenas
empresas porque elas se comportam de forma
mais parecida com o segmento de consumidores
domésticos. Essas empresas buscam produtos
gratuitos ou de baixo custo e novas formas de
fazer negócios com mais flexibilidade. Mas essas
ferramentas também fazem sentido para as corpo-
rações, pois ajudam a aumentar a produtividade
pessoal, o que se reflete na lucratividade.

Como a Microsoft enxerga o futuro do mercado
de software em relação aos modelos de venda de li-

cenças e de venda de serviços?
Acredito na convivência dos dois, o que cha-

mamos de Software + Serviços, ou seja, uma
combinação do modelo atual de comercialização
com as novas ofertas de serviços na web. Vai de-
pender das necessidades do cliente. É preciso
olhar sempre para as grandes questões das com-
panhias, como produtividade e segurança. O
crescimento do conceito de Software + Serviço
será mais forte nas pequenas empresas. As gran-
des corporações não querem perder tempo com
anúncios quando estão manuseando suas plani-
lhas, por exemplo.
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