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Companhia teve receita de US$ 3 bi com propaganda em 2010  
 
Em seus 36 anos de história, a Microsoft entrou tardiamente em vários mercados que se 
mostraram essenciais com o passar do tempo. Em muitas dessas batalhas, ela obteve sucesso. 
Basta se lembrar da ruidosa guerra dos navegadores, ao fim da qual havia destroçado a 
Netscape. Em outras, como o recente caso dos tocadores de música, a reação não foi 
suficientemente forte - há duas semanas, a Microsoft anunciou o fim do Zune, rival do iPod, da 
Apple. 
 
Agora, a companhia tem à frente outra disputa fundamental: a do mercado de publicidade 
digital. Com o caixa reforçado e a influência conquistada em setores que vão de sistemas 
operacionais a videogames, a Microsoft é sempre um concorrente de peso. Mas se em outras 
guerras os concorrentes eram quase sempre menores e concentrados em um único segmento, 
desta vez ela terá de enfrentar outros gorilas, como o Google, o Facebook e a Apple.  
 
A arma principal, como ficou claro na conferência realizada pela companhia em Redmond, na 
semana passada, é justamente a possibilidade de cruzar os anúncios por marcas muito 
diversas, voltadas a públicos diferentes. Uma campanha publicitária pode aparecer - 
simultaneamente, mas de maneiras diferentes -, em um jogo do console Xbox 360, em um 
banner no portal MSN, em celulares com o sistema operacional Windows Phone, ou nos 
resultados do mecanismo de busca Bing.  
 
De acordo com Steve Ballmer, executivo-chefe da Microsoft, a venda de publicidade rendeu 
US$ 3 bilhões dos US$ 62 bilhões de faturamento em 2010. A estimativa é de que o montante 
possa chegar a 25% do total nos próximos anos. "[A publicidade on-line] é a área que mais 
cresce na Microsoft, e vai continuar assim", disse Ballmer, durante o encontro realizado com 
cerca de 300 publicitários e anunciantes na sede da empresa, no Estado de Washington. 
 
O chamariz das companhias de tecnologia para atrair as verbas publicitárias é seu 
conhecimento sobre os gostos do público. Os mecanismos de busca, por exemplo, coletam 
informações sobre os hábitos de navegação dos internautas, o que vale ouro para os 
publicitários em sua busca para direcionar melhor as campanhas. 
 
No ano passado, só nos EUA, a publicidade on-line movimentou US$ 25,8 bilhões, segundo 
dados do Pew Research Center.  
 
A Microsoft já definiu o que pretende fazer com a parte que conquistar desse bolo. Segundo 
Darren Huston, vice-presidente mundial de produtos de consumo e on-line da companhia, os 
anúncios on-line vão financiar a criação de produtos para uso em casa. "O retorno sobre os 
investimentos feitos no segmento residencial tem um ciclo mais longo do que o dos produtos 
criados para atender empresas. A publicidade ajuda a reduzir isso", disse o executivo ao Valor.  
 
Huston conta que a inserção de anúncios nos produtos da Microsoft faz parte dos negócios 
desde 1995. Mas foi somente há cerca de três anos que a atividade começou a ser 
desenvolvida de forma estruturada. Hoje, nomes como Burguer King, Toyota e Walt Disney 
estão entre as marcas anunciantes.  
 
A estratégia ganhou força em 2009 com o acordo assinado com o Yahoo. Com duração de 10 
anos, o negócio prevê que o Yahoo usará o mecanismo de busca da Microsoft, o Bing, como a 
tecnologia por trás de seu sistema de pesquisa. O Yahoo também venderá publicidade para os 
sites da Microsoft. A parceria está sendo implementada em todo o mundo. Nos Estados Unidos, 
o acordo garantiu uma participação total de quase 30% do mercado de buscas para as duas 
companhias juntas. É menos da metade da participação do Google, mas o suficiente para 
atrair a atenção dos anunciantes. 
 



A principal aposta da Microsoft está no formato conhecido como 'display advertising'. Essa 
modalidade usa elementos visuais como vídeos, imagens e recursos e interativos nos anúncios, 
em vez de somente textos, como ocorre nos links patrocinados, os anúncios que aparecem ao 
lado das buscas e são a principal fonte de receita do Google. "A publicidade on-line não é feita 
apenas de links azuis que aparecem nos resultados das pesquisas", disse Ballmer, numa 
provocação à rival. 
 
A disputa pelos 'display ads' tem se intensificado. O formato representa quase a totalidade do 
faturamento do Facebook - previsto para chegar a US$ 4 bilhões em 2011 - e também está na 
mira do Google. 
 
Outro segmento no qual a Microsoft pretende concentrar esforços é o dos dispositivos móveis. 
O trunfo na área é o acordo com a Nokia, anunciado em fevereiro, pelo qual a fabricante de 
celulares passará a usar o sistema Windows Phone em seus smartphones. 
 
A Microsoft está acostumada a negociar com criadores de software e fabricantes de 
equipamentos e está disposta a usar essa experiência para tratar com agências e anunciantes, 
disse Huston, em outra referência indireta ao Google. Algumas agências têm reclamado do 
Google por considerarem que o modelo de venda de anúncios da companhia as deixa de fora 
do negócio. 
 
Anúncios on-line avançam, mas ainda despertam ceticismo 
 
O investimento em publicidade on-line ainda é visto com certo ceticismo por anunciantes e 
agências de publicidade. A falta de intimidade com o meio e a necessidade de criar novos 
modelos de negócios são os principais empecilhos. 
 
Aos poucos, no entanto, essas barreiras vêm sendo derrubadas e os investimentos estão 
crescendo. Em 2010, a receita da publicidade em meios digitais ultrapassou, pela primeira vez, 
o faturamento dos jornais nos Estados Unidos: foram US$ 25,8 bilhões contra US$ 22,8 
bilhões, respectivamente, segundo a empresa de pesquisas eMarketer. No Reino Unido, a 
publicidade on-line recebe uma de cada quatro libras gastas em anúncios.  
 
O Brasil está atrás no ritmo de adoção. No ano passado, foram R$ 1,2 bilhão, o equivalente a 
4,6% do mercado total de publicidade. Mas a expansão é constante. De acordo com o projeto 
Inter-Meios, a média de expansão nos últimos sete anos é de 33%. No mesmo período, a 
média de crescimento da TV foi de 5% e a das revistas, de 7%.  
 
Os números da publicidade on-line no Brasil não levam em consideração o Google, que não 
divulga seu faturamento local. A estimativa, no entanto, é de que a companhia adicione pelo 
menos mais R$ 1 bilhão de receita ao setor.  
 
Para Adriana Knackfuss, gerente de conexões com consumidores da Coca-Cola no Brasil, o 
modelo de publicidade on-line muda a forma como as empresas trabalham. "Se no passado 
você tinha um modelo de parceria com distribuidores e redes varejistas, você começará a ter 
os parceiros de mídia nesse contexto também. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 abr. 2011, Empresas, p. B3. 


