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Quando a Microsoft lançou, em 15 de setembro, sua nova geração de tocadores de mídia Zune 
HD, a gigante do software classificou o aparelho de “passo importante em direção ao futuro”, 
com elogios à capacidade do aparelho de reproduzir vídeo em alta definição (HD) e de receber 
sinais de rádio em HD. A tela do novo Zune, constituída por diodos emissores de luz orgânicos 
(OLED), é o que há de mais moderno no segmento. 

Especialistas da Wharton dizem que o Zune HD terá de ser realmente um passo importante 
para o consumidor, uma vez que já enfrenta a tarefa quase impossível de competir com a 
Apple e seu tocador iPod. “O iPod é claramente o líder”, diz Lawrence Hrebiniak, professor de 
administração da Wharton. “O iPod se tornou nome genérico para esse tipo de produto, tal 
como Xerox e Kleenex, cada um no seu segmento.” 

Os tocadores Zune de música e vídeo da Microsoft estrearam em 2006, mas desde então não 
foram capazes de conquistar participação significativa de mercado. De acordo com a empresa 
de pesquisas NPD Group, o iPod da Apple tinha 73% do mercado em julho de 2009. O Milpitas, 
da SanDisk, na Califórnia, tinha 9% do mercado, seguido pela Sony, com 3%. Por fim, 
aparecia a Microsoft com 2%. Peter Fader, professor de marketing da Wharton, diz que o Zune 
HD não tem chance contra a Apple. “O Zune faz bem muita coisa marginal, como o rádio 
digital, mas nada disso é suficiente para que o consumidor diga: ‘Puxa, vou comprar esse 
aparelho”, explica Fader. “O Zune HD está condenado ao fracasso, e não creio que a Microsoft 
deva insistir nessa direção.” 

Outros especialistas da Wharton não chegam a tanto, porém questionam se a empresa não 
estaria desperdiçando recursos nessa perseguição ao poderoso iPod, que a Apple reformulou 
no início do mês acrescentando uma câmera de vídeo ao popular iPod Nano. Enquanto isso, a 
Microsoft reduziu a linha do Zune para um único modelo, o Zune HD. A empresa oferecia 
anteriormente o aparelho em vários preços e configurações diferentes. “A Microsoft precisa 
questionar a importância estratégica do Zune”, diz Hrebiniak. 

Seguindo as regras da Microsoft 

A Microsoft, porém, deverá insistir com o Zune, em grande parte por causa dos 
aperfeiçoamentos introduzidos no aparelho — da perspectiva do produto, ele está melhor, 
dizem os especialistas da Wharton. A evolução do Zune segue o código de conduta habitual da 
Microsoft: comece com um aparelho mais ou menos e vá aperfeiçoando-o a cada nova 
geração. O que não se sabe é se as novas características serão suficientes para que o Zune 
ganhe aceitação. 



“Deve existir, é claro, uma estratégia adequada para o produto”, observa Kendall Whitehouse, 
diretor de novas mídias da Wharton. “A Microsoft vai continuar a despejar dinheiro no aparelho 
até chegar a algum lugar.” 

É verdade que o Zune HD recebeu críticas positivas da imprensa especializada e tem recursos 
que o iPod não tem. Por exemplo, a Microsoft apostou em vídeos em alta definição para 
diferenciar o aparelho. O Zune HD está entre os primeiros portáteis capazes de reproduzir 
vídeo em alta definição e receber sinal de rádio digital em HD. O software iTunes, da Apple, 
também tem recurso para vídeo em alta definição, mas só o reproduz quando conectado na 
Apple TV (uma espécie de conversor) e em PCs. A tela de OLED em HD do Zune é mais 
empolgante do que a dos aparelhos sensíveis ao toque — o que deverá ajudar muito na venda 
para o público aficionado por tecnologia sempre em busca de recursos avançados. A Microsoft 
também diferenciou a linha do Zune com um serviço de assinaturas batizado de Zune Pass. 
Por US$ 14,99 ao mês, os assinantes do Zune Pass têm acesso ilimitado, via streaming, a 6 
milhões de músicas no Zune Marketplace, com direito a 10 downloads por mês pelo tempo de 
vigência da assinatura. (A iTunes, loja da Apple, permite ao usuário ouvir trechos de músicas, 
porém o download é cobrado). 

Os executivos da Microsoft têm consciência de que o Zune é um projeto em andamento. 
“Continuamos a expandir a marca [...] e a adquirir know-how no fornecimento de música e de 
vídeo ao mercado”, disse Robbie Bach, presidente da divisão de entretenimento e de aparelhos 
da Microsoft em reunião com analistas financeiros no último dia 30 de julho. 

Contudo, a Microsoft vai precisar de mais do que novos recursos para dar fôlego ao Zune. 
Saikat Chaudhuri, professor de administração da Wharton, observa que outros concorrentes 
deverão seguir, relativamente depressa, o caminho da alta definição aberto pela Microsoft. A 
empresa vai precisar de um marketing inteligente e de posicionamento estratégico para 
transformar o Zune HD em concorrente de peso. O maior desafio, diz Chaudhuri, é ultrapassar 
a Apple em vendas. “A Apple fez do iPod um objeto da moda. O problema é que a Microsoft 
não tem a mesma estratégia de marketing para seus produtos. Ela privilegia a funcionalidade, 
mas terá de explorar, de algum modo, o aspecto da moda.” 

Conselho de marketing gratuito 

Não é fácil solucionar a charada de marketing do Zune HD. De acordo com Fader, o Zune foi 
prejudicado pela falha persistente da Microsoft em “vender” o aparelho. Ele foi lançado 
originalmente acompanhado de uma série de slogans como, por exemplo, “Música do jeito que 
deve ser”, e “Bem-vindo ao social”. A campanha inicial de marketing da empresa foi confusa e 
nunca encontrou eco junto a seu público-alvo, ressalta Fader. A participação de mercado do 
Zune, de acordo com o NPD, chegou a 10% em fins de 2006, quando foi lançado, mas vem 
caindo desde então. Em maio de 2008, a Microsoft informou que havia vendido dois milhões de 
tocadores. Foi então que a varejista Gamestop anunciou que não venderia mais o Zune em 
razão da pouca demanda pelo aparelho. Já a Apple, em 9 de setembro (ao anunciar o 
lançamento do iPod Nano com recurso de vídeo) informou que havia vendido 220 milhões de 
iPods até aquela data. 

Em vista da liderança da Apple, Fader diz que trocar o nome do Zune e começar tudo de novo 
seria a melhor saída para a Microsoft. Foi o que a empresa fez com seu motor de busca, o 
Bing, que ganhou um novo nome. “Em primeiro lugar, a empresa precisa se livrar do nome 
atual do aparelho. ‘Zune” foi um equívoco [...] É preciso começar do zero novamente.” 

 

 



De acordo com Jerry Wind, professor de marketing da Wharton, a Microsoft precisa de uma 
“estratégia que gire em torno das principais vantagens do Zune HD em relação ao iPod”. Essas 
vantagens parecem ser a capacidade de exibir vídeo em alta definição e captar sinal de rádio 
em HD, que é a nova tecnologia no segmento de difusão. Qual seria, então, o problema? A 
Microsoft não concorre apenas com o iPod, e sim com todo um ecossistema de aplicativos e de 
desenvolvedores que orbitam em torno do iPod. O número de aplicativos disponíveis para o 
Zune HD é desprezível em comparação com os aplicativos dedicados ao iPod na App Store, da 
Apple: o Zune HD conta, atualmente, com nove aplicativos grátis, ao passo que Apple dispõe 
de 85.000 aplicativos em sua loja para o iPod e iPhone. “O sucesso da Apple é uma 
combinação de múltiplos fatores”, diz Wind. “A Microsoft poderia buscar um nicho, mas terá 
antes de responder à grande pergunta: por que alguém optaria pelo Zune HD?” 

Eric Bradlow, professor de marketing da Wharton, também acredita que a Microsoft terá de 
adotar uma estratégia de nicho, já que não tem participação de mercado. A empresa terá de 
posicionar o Zune com grande impacto em uma área específica — música e vídeo, por 
exemplo. Em seguida, tornar o consumidor um defensor do produto. Por outro lado, a 
Microsoft poderia transformar o Zune em um aparelho capaz de realizar diversas atividades. “A 
Microsoft dispõe de um patrimônio de marca considerável para essa alavancagem, e conta com 
o fato de ser uma empresa amplamente conhecida do público”, diz Bradlow. “O Zune HD 
precisa gerar um clima de empolgação suficiente para atrair o público que gosta de novos 
recursos e promover um boca-a-boca generalizado.” 

Atrair novos consumidores pode exigir táticas drásticas como, por exemplo, vender o Zune a 
preços baixos ou simplesmente distribuí-lo gratuitamente para que as pessoas possam testá-
lo, diz Wind. Outra opção seria fazer um pacote com o Zune e o Xbox, o bem-sucedido console 
de jogos da Microsoft, observam Bradlow e Chaudhuri. O Xbox é um sucesso da empresa, e a 
tela do Zune HD é ideal para os aplicativos de jogos. Embora a Microsoft tenha anunciado que 
produzirá jogos para o Zune HD, a empresa continuará uma rival distante do iPod Touch da 
Apple, que funciona, em parte, como console portátil para videogame. 

Especialistas como Wind, Bradlow e Hrebiniak, salientam que a Microsoft poderia simplesmente 
tirar partido do seu porte e reduzir o preço do produto, além de oferecer ao consumidor um 
período de teste de 60 dias. Com isso, o consumidor teria a oportunidade de testar um produto 
diferente do iPod. Wind diz que há um precedente para essa estratégia de marketing em que o 
consumidor testa de graça um produto. Foi o que fez a Ford no lançamento do Fiesta: a 
empresa distribuiu gratuitamente 100 carros para que os consumidores pudessem testá-los 
durante seis meses. Posteriormente, os consumidores colocavam vídeos na Internet com suas 
impressões sobre o veículo. “Essas pessoas tornaram-se grandes defensoras do carro. Não 
seria novidade, portanto, se a Microsoft distribuísse gratuitamente milhões de unidades do 
Zune para que as pessoas pudessem se manifestar sobre ele.” 

A Microsoft não costuma empregar esse tipo de tática de marketing, mas Hrebiniak diz que a 
empresa deveria pensar no assunto se quiser realmente ganhar participação de mercado. O 
jogo do preço baixo é arriscado porque é quase certeza de que a Microsoft teria de operar o 
Zune HD com prejuízo; contudo, a empresa já anunciou que está disposta a ter prejuízo 
inicialmente para ter acesso a uma nova categoria. Afinal de contas, a divisão do Xbox perdeu 
dinheiro durante anos antes de dar lucro. 

No exercício fiscal encerrado em 30 de junho, a divisão de Entretenimento e de Aparelhos da 
Microsoft anunciou um lucro operacional de US$ 169 milhões sobre receitas de US$ 7,75 
bilhões. Em 2008, a divisão, que é dominada, sobretudo, pelo Xbox, gerou um lucro 
operacional de US$ 497 milhões sobre receitas de US$ 8,2 bilhões.  



Embora a unidade de entretenimento e aparelhos, que também inclui o negócio do Zune, seja 
rentável, ela perde longe em comparação com a Divisão de Negócios da Microsoft (que 
compreende o Office e o SharePoint) e o Windows, dois negócios que geraram um lucro 
operacional de US$ 12,1 bilhões e US$ 10,86 bilhões no ano fiscal de 2009. Na verdade, a 
unidade de Entretenimento e de Aparelhos da Microsoft é a segunda divisão menos rentável da 
empresa depois do negócio de software online (incluindo-se aí o MSN e busca), cujo prejuízo 
operacional foi de US$ 2,25 bilhões no ano fiscal de 2009. 

Jogando o jogo da convergência 

Dado o quadro financeiro da unidade que inclui o Xbox e o Zune em comparação com outras 
unidades, que são verdadeiras minas de ouro da empresa, faz sentido perguntar se seria 
sensato a empresa se preocupar com isso. “A Microsoft está investindo muito nisso”, observa 
Hrebiniak. “Não estou dizendo que a Microsoft deveria desistir, mas me pergunto se esses 
mercados seriam realmente estratégicos para a empresa.” 

“Outros especialistas pensam o mesmo, mas eu acho que a Microsoft deveria seguir adiante — 
por enquanto. Por quê? Como os aparelhos estão convergindo, o Zune HD e o Xbox poderiam 
ser a porta de entrada da Microsoft na chamada “sala de estar digital”, em que diversos 
aparelhos funcionariam interconectados em rede. A Microsoft conta com o Xbox, com 
softwares para conversores digitais e com seu domínio sobre o PC que lhe proporcionam uma 
boa vantagem para a convergência com a Internet, televisão e conteúdo digital. 

Enquanto isso, a empresa vem atrelando cada vez mais o Zune HD ao Xbox. Os usuários do 
Zune HD, por exemplo, terão acesso ao Xbox Live Video Marketplace, podendo adquirir filmes 
e programas de TV disponíveis para o console de jogos da empresa. “A Microsoft soube dar 
impulso ao Xbox graças à capacidade do aparelho de baixar áudio e vídeo”, observa 
Whitehouse. “O Xbox foi lançado inicialmente como console de jogos, mas acabou se tornando 
uma plataforma múltipla de entretenimento. Neste caso, a convergência é o ‘pulo do gato’.” 

O Zune HD, ou seu sucessor, teria uma chance se atuasse como um facilitador na sala de estar 
digital — uma tela capaz de buscar conteúdo no PC, no console de jogos ou na Internet, por 
exemplo. Especialistas da Wharton dizem que o Zune HD poderia se transformar num Xbox 
portátil ou na tela favorita para a exibição de vídeos. “Quanto mais avançamos para a 
convergência entre computador e eletrodomésticos, mais o mercado cresce. A Microsoft não 
pretende permitir que a Sony e a Apple o disputem sozinhas”, diz Bradlow. Em outras 
palavras, o Zune HD tem seu valor para a Microsoft — mesmo que não se saiba ao certo qual 
seria esse valor no momento. “É difícil ignorar um mercado tão grande e não tirar proveito de 
uma oportunidade de venda cruzada.” 
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