
Anúncios: Microsoft muda estratégia 
 
A Microsoft informou ontem que vai testar uma nova maneira de medir a efetividade de um 
anúncio publicado na internet em um desafio ao padrão da indústria que ajudou empresas 
como o Google, que domina o mercado de publicidade online.  
 
O Engage Mapping (mapeamento de compromisso) deve começar a ser testado em 1o de 
março e se diferencia do padrão que vincula vendas, interesse de compra e tráfego para o 
último anúncio que o usuário clicou online. Em vez disso, o sistema proposto tenta levar em 
consideração todas as interações de internet que levaram o consumidor a comprar um 
produto.  
 
A Microsoft está tentando ajudar seus clientes a determinar quais anúncios levam os usuários 
a realizar compras. O novo sistema leva em consideração uma variedade maior de anúncios 
que os consumidores visualizam antes de realizar suas compras, disse John Chandler, analista-
chefe da divisão Atlas, da Microsoft.  
 
A Atlas desenvolve tecnologias digitais para agências e anunciantes.  
 
Marketing. Os clientes corporativos que utilizavam o método anterior observavam o último 
anúncio visualizado para determinar como gastar seus orçamentos de marketing e quais sites 
pagar por gerar vendas. Essa abordagem, que ajudou os anúncios vinculados a buscas a se 
transformarem no maior segmento do setor de anúncios online, atualmente está ultrapassada 
devido ao fato de que muitos clientes visualizam muitas promoções diferentes antes de realizar 
suas compras, disse Chandler.  
 
O novo sistema dá aos anunciantes informações sobre quais anúncios os consumidores 
visualizaram. Em seguida, os clientes poderão atribuir créditos aos resultados com base em 
informações como a dimensão do anúncio, a última vez que o consumidor visualizou cada 
resultado e se esse consumidor interagiu com um anúncio em formato vídeo ou se ele jogou 
algum game.  
 
buscas. "Na maioria dos casos, o modelo do último anúncio superestima as buscas", disse 
Chandler. "Esse modelo faz todos os créditos migrarem para o anúncio mais recente e, 
geralmente, esse anúncio representa apenas a busca." 
 
"O último clique é uma aproximação defasada e falha porque essencialmente ignora todas as 
interações anteriores que o consumidor teve com a mensagem do anunciante", disse Brian 
McAndrews, vice-presidente sênior da unidade de propaganda e soluções editoriais da 
Microsoft.  
 
A nova iniciativa da Microsoft segue-se à compra pela empresa da companhia de marketing 
aQuantive por US$ 6 bilhões no ano passado, em um esforço para faturar com o crescente 
mercado de publicidade online e melhor competir contra o Google. Tanto o método anterior de 
medição e quanto sua nova versão foram desenvolvidos pela aQuantive.  
 
A Microsoft, a maior fabricante mundial de software, obtém um sétimo da receita gerada pelo 
Google com anúncios. O Google também tem um número de internautas quase seis vezes 
maior, segundo a ComScore. A Microsoft está tentando reduzir a lacuna que a separa do 
Google em ambas as áreas com a oferta de compra não-solicitada apresentada pelo Yahoo, no 
valor de US$ 44,6 bilhões.  
 
A Microsoft e o Yahoo são mais fortes que o Google em áreas como anúncios em banners e em 
formato de vídeo.  
 
Clientes publicitários da Microsoft e agências parceiras como a Citi Cards e a Initiative Media 
aderiram ao programa. Entre os primeiros clientes desse sistema estão a rede de hotéis Best 
Western International e a provedora de serviços wireless Sprint Nextel. Os resultados iniciais 
devem estar disponíveis a partir do final do segundo trimestre deste ano.  



 
Canais novos e promissores para o crescimento da publicidade na internet, dos celulares às 
redes sociais, continuam a enfrentar desafios substanciais em 2008 para persuadir anunciantes 
a investir neles, disse um executivo da Avenue A/Razorfish, agência de publicidade 
especializada na Web.  
 
Jeff Lanctot, vice-presidente sênior da Avenue A, descreveu a publicidade em celulares, mídia 
social e sites de vídeo na Web como "ainda despreparada para o horário nobre", "um trabalho 
em curso" e "ainda distante" da padronização, respectivamente.  
 
Cada um desses três canais representa uma grande aposta para as maiores empresas 
mundiais de internet, especialmente em um momento no qual os investidores demonstram 
preocupação sobre como os serviços de busca na Web e outros formatos estabelecidos 
enfrentarão a possível recessão que ameaça os Estados Unidos este ano.  
 
A Avenue A é parte do grupo de marketing online aQuantive, adquirido no ano passado pela 
Microsoft.  
 
Em relatório anual sobre a situação do mercado de publicidade digital, lançado domingo, a 
Avenue A informa que as atuais tendências dificultarão que os grandes grupos de conteúdo na 
Web elevem sua receita publicitária em 2008, já que os anunciantes estão dividindo suas 
verbas entre mais sites.  
 
A agência detinha contas com orçamentos publicitários da ordem de US$ 735 milhões em 
2007, 36% acima do total do ano precedente. Em 2008, esse montante pode chegar a US$ 1 
bilhão, de acordo com estimativas setoriais.  
 
Em 2007, o grupo investiu o dinheiro de seus clientes em mais de 1,8 mil sites, ante 863 no 
ano anterior. E essa mudança veio em detrimento de grandes portais como o Yahoo e o MSN, 
da Microsoft.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 fev. 2008. Tecnologia, p. B-9. 


