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O comandante da Microsoft promete entrar com força na publicidade online 
 
Investir pesadamente em ferramentas que ajudem a melhorar o desempenho da publicidade 
em plataformas digitais. Foi essa a tônica do discurso feito por Steve Ballmer, presidente 
mundial da Microsoft, durante o Microsoft Advertising Day, que aconteceu na semana passada, 
em São Paulo. Segundo ele, tudo o que existe hoje no mundo pode ser digitalizado — e 
inevitavelmente será em algum momento, e por essa razão é necessário que todos estejam 
adaptados a toda e qualquer transformação. "Hoje, o consumidor está no controle das coisas 
por causa da internet. A diferença é que as pessoas se acostumaram a serem interrompidas 
por comerciais na televisão, mas na rede qualquer interrupção de poucos minutos irrita quem 
está do outro lado. A audiência está mudando", acredita. "Por isso, cada vez mais o segredo 
do bom relacionamento é a relevância", emenda. 
 
E é exatamente nesse ponto que entra o grande interesse da Microsoft. De acordo com o 
executivo, a empresa está se preparando para concorrer de fato no setor de publicidade 
online. Fabricante de software por tradição, a Microsoft estaria admitindo, inclusive, funcionar 
como agência em contato direto com o anunciante. 
 
Isso é possível tanto com a série de aquisições que a companhia vem fazendo — nas áreas de 
publicidade online e propaganda em jogos, dentre outras — quanto com os investimentos para 
desenvolver ferramentas cada vez mais precisas. "Podemos tanto vender ferramentas para as 
agências como todo nosso conhecimento de audiência diretamente para o anunciante", disse o 
CEO. 
 
Ballmer enfatizou a importância dos mecanismos de buscas, mas não perdeu a oportunidade 
de alfinetar o Google. "O que aparece em destaque no topo da página de resultados deveria 
ser mais semântico e levar uma experiência mais precisa aos internautas", afirmou. "O Google 
não é invencível, e seus produtos não são perfeitos. Diria que hoje somos o Davi e eles, o 
Golias." 
 
Nesse ponto, Ballmer contou com a concordância de Bruce Woolsey, diretor de 
desenvolvimento de negócios da Microsoft, para quem os profissionais do setor precisam 
oferecer relevância associando a publicidade ao conteúdo. "Os mecanismos como são hoje não 
permitem estreitar o contato com o internauta", reforça. 
 
O executivo também fez piscar o alerta para as dificuldades que serão enfrentadas pelos 
profissionais de marketing nos próximos dez anos. De acordo com suas previsões, alguns 
fatores devem ser examinados com calma nesse ambiente: a intensa fragmentação da mídia 
(com o surgimento e evolução constante de novas tecnologias e dispositivos), a transformação 
dos consumidores (cada vez mais multiconectados e com mentalidade diferente) e a 
consolidação da indústria com a fusão de empresas. "A publicidade é o conteúdo mais sujeito 
ao controle do consumidor, já que pode ser ignorada, guardada, aproveitada ou jogada no 
lixo", disse. "É necessário encontrar modelos diferentes", concluiu Woolsey. 
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