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Cineastas de Hollywood, 
anunciantes, clientes, parceiros 
e criativos de agências reuniram-
se, a convite da Microsoft, para 
debater os potenciais do mundo 
digital e responder à pergunta 
que vale não mais apenas al-
guns milhões de dólares, e sim 
o próximo bilhão de usuários a 
serem absorvidos pela internet. 
O objetivo da empresa é saber 
o que realmente o consumidor 
busca no mundo digital e como 
a demanda por conteúdo pode 
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Microsoft quer desvendar  
a mágica do consumo

ser atendida. E, se possível, ex-
pandir a massa dos dois bilhões 
atuais de internautas em mais 
50%de usuários. Ou melhor, 
novos consumidores. Porque 
“a internet é varejo, é varejo, é 
varejo”, define o CEO da Y&R, 
David Sable. E a Microsoft e as 
marcas que usam as plataformas 
da empresa para anunciar tam-
bém querem vender.

“Não é fácil acompanhar a 
transformação do mundo atual.  
São vários os insights, as pers-

pectivas, os diferentes consu-
midores e desafios. Mágicas 
não acontecem”, admite o vice-
presidente global de marketing 
da Microsoft Advertising, Marc 
Bressel. A despeito do evento 
Imagine 2011 abordar justamente 
algumas “mágicas” como as ideias 
inovadoras de James Cameron 
transformadas no filme Avatar 
ou apresentar parceiros que têm 
projetos tridimensionais, ainda 
não transformados em bens de 
consumo, o fato é que a Microsoft 
quer conquistar mercado. Do 
qual já detém um grande naco: 
apenas o portal MSN registra 500 
milhões de visitas mensais. O úl-
timo e bem-sucedido produto da 
empresa, o Kinect, vendeu mais 
de dez milhões de unidades em 
pouco mais de dois meses. Mas 
isso é pouco.

O Brici (incluída a Indoné-
sia, com seus 250 milhões de 
habitantes), mais do que um 
tijolo, é a parede inteira, capaz 
de atrair a atenção mundial com 
seus números: em termos de 
expansão para este ano e 2012, 
calcula-se que a Índia cresça 

18,5%, seguida pela China, com 
12,5%, e pelo Brasil e Rússia, 
com 11% ambos. A presença 
dos PCs nesses países chega a 
32% no Brasil e Rússia, 20% na 
China e 5% na Índia e Indonésia. 
Portanto, com muito espaço 
para ser ampliado. 

O Brici tem 1,8 bilhão de 
dispositivos com SIM cards 
(cartões que equipam os celu-
lares, tablets e outros equipa-
mentos), ao passo que, soma-
dos, Japão e Estados Unidos 
têm “apenas” 394 milhões de 
cartões inteligentes. Até 2015, 
as pessoas conectadas do Bri-
ci chegarão a 1,2 bilhão, três 
vezes mais do que os usuários 

japoneses e norte-americanos.
Como chegar a esses mer-

cados? A Microsoft aponta as 
tendências para atraí-los e, 
aparentemente, tem algumas 
respostas. O vice-presidente 
global de consumo e online 
da empresa, Darren Huston, 
aponta sete grandes tendências 
que transformarão o marketing 
global (ver quadro). Com es-
ses argumentos, replicados em 
várias dimensões pelo CEO da 
Microsoft, Steve Ballmer, Huston 
afirma que são muitos os desa-
fios. Mas, anima, maiores ainda 
são as oportunidades. 

Sérgio Damasceno, de Redmond (EUA)

O repórter viajou a convite da Microsoft

Ballmer: empresas têm que tirar vantagem do que o mundo digital oferece

Tendências de marketing

1
Ser global e ter conteúdo local (o portal MSN é líder em visitas em 28 
países, assim como o site de trocas coletivas Groupon tem presença 
mundial e faz ofertas locais);

2
Acentuar o uso da nuvem (cloud) para armazenar e compartilhar 
todo tipo de informação;

3
A mobilidade fará com que a internet via celular supere o PC até 
2014 em quantidade de acessos;

4
As redes sociais continuam com fôlego e devem crescer  
mais 40% este ano

5
A internet se firma como plataforma de entretenimento e, apenas nos 
EUA, o streaming de vídeo cresce 46% ao ano; 

6
A personalização continua a ter força nas redes, nas mídias e nas 
aplicações

7 O marketing acentuará o conceito de 360º
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