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entrevista

Quando o marketing
encontra a tecnologia

Marcos
Swarowsky

Marcos Swarowsky assumiu recentemente a área de publicidade online da Microsoft no
Brasil, dirigindo uma das divisões antes acumuladas por Osvaldo Barbosa, que deixou a
empresa após 21 anos. A gigante do software tem liderança em vários serviços digitais
no País, onde atua com capital 100% próprio: são 60 milhões de usuários/mês
do Messenger e 50 milhões de contas Hotmail, por exemplo. A porta de entrada desses
serviços é o portal MSN, imensa janela para publicidade, e que vem ampliando seus
investimentos em conteúdos. E os próximos projetos aqui atendem pela
comercialização do Bing e XBox Live.

na

is.

Está à frente da área de
advertising online da Microsoft
do Brasil. Atua há 11 anos na
Microsoft, onde fez carreira
na área de marketing, tanto
no Brasil quanto nos Estados
Unidos, onde passou os últimos
anos. Antes da empresa, atuou
por sete anos na Diageo. É
formado em Administração de
Empresas pela FGV.
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Meio &Mensagem — Qual exatamente sua M&M — Alguma novidade no médio prazo? igualdade de business e consumers, isatuação hoje no Brasil?
Swarowsky — É uma pergunta interes- so para a gente foi muito bom...
Marcos Swarowsky — A (direção da) di- sante. Quais as dificuldades de trazer um
visão de publicidade online, que cuida do produto de busca? Este mercado depen- M&M — E esse é o seu guarda-chuva.
gerenciamento dos produtos de internet. de muito de escala, de quantos servidores Swarowsky — Sim, esse agora é o meu
É até difícil de classificar hoje quais são os vai ter, de quantas páginas indexa; depen- guarda-chuva; cuido dessa audiência na
produtos digitais, porque são todos os ser- de de volume dos anunciantes. Ou seja, Microsoft. Uma coisa que eu sempre conviços que rodam em diferentes dispositi- quanto mais anunciantes, mais o sistema to para o Michel (Michel Levy, presidente
vos. Enfim, é olhar para essa audiência do se retroalimenta, e aumenta a capacidade da empresa no Brasil) que é interessante:
Windows Live, que é o Hotmail, Messenger, de geração de receita. Mas, por outro la- o mercado de advertising no Brasil total é
Bing e MSN. Olhar para audiências futuras do, é um sistema que depende de um re- de uns R$ 30 bilhões, que é quatro vezes o
também, que são produtos que podemos finamento local grande. A Microsoft está tamanho do mercado de software; então,
trazer para o Brasil. Por exemplo, já exis- muito acostumada com produtos com a isso também explica por que a Microsoft
te aqui um produto que se chama XBox escala global. Por exemplo, o algoritmo investe tanto nesse segmento. Ele tem, sim,
Live, que seu filho deve jogar. Quando se que tenta compreender a intenção do usu- um tamanho muito grande, isso cada vez
conecta o XBox na internet, é uma audi- ário ao digitar uma combinação de pala- mais é uma coisa óbvia...
ência que tem mundialmente mais de 35 vras no Brasil é completamente diferente
milhões de usuários/mês, e se torna uma do americano, inclusive entre idiomas ou M&M — Mas aí tem o fator pirataria, cerplataforma extremamente relevante para mercados que têm o idioma inglês é di- to? Já que o mercado informal de softwaanunciantes, pelo engajamento que per- ferente, porque a cultura e as referências re pesa bastante no Brasil.
mite, pelo target etc. Faz parte do meu tra- são diferentes. Então, é um produto cuja Swarowsky — Cada vez mais o mercado
balho também trazer esses novos produ- localização depende realmente de um re- brasileiro é um mercado que vê mais valor
tos para o Brasil, como o XBox Live Ad- finamento local bastante grande. E depois no produto original, da Microsoft, no Winvertising, que é a comercialização dos es- tem de trazer bastante conteúdo para es- dows original, no Office original etc. Uma
paços publicitários. É nossa estratégia co- sa plataforma, para que a experiência se- curiosidade: o Brasil este ano vai ser o termo empresa que tem um player de mídia. ja mais completa. Isso que o Bing está fa- ceiro maior país em vendas de PCs novos
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Passa pelo que chamamos de display ad- zendo não é apenas uma busca do algorit- no mundo, fruto da explosão das classes
vertising, que é toda a parte gráfica, e tam- mo; traz um pouco de conteúdo para que o C e D, e da inclusão digital das pessoas e
bém pela parte de busca, de links patroci- usuário tenha uma experiência mais rica; da banda larga. Isso tudo aí só vai aumennados. Este não é ainda um negócio que a então, não é fácil trazer, eu lhe diria entre tar a quantidade de pessoas que vão estar
Microsoft comercializa no Brasil, mas es- o curto e o médio, acho que o médio é um conectadas nesses serviços dos quais vaperamos que seja, em breve.
pouquinho longe demais, não posso falar mos comercializar advertising.
em uma data específica.
M&M — Daí vem toda a atenção da empreM&M — Há espaço no mercado de busca,
com o Google dominando o segmento?
M&M — E vocês consideram uma aquisição sa para a área de publicidade.
Swarowsky — Por que a Microsoft está
Swarowsky — Com certeza. O Google local para acelerar esse processo?
também tinha uma posição muito for- Swarowsky — A resposta padrão da Mi- nesse business de mídia digital? Bom, pete nos EUA e o Bing entrou no mercado crosoft: sempre analisamos empresas lo tamanho que é extremamente atratiamericano, onde a Microsoft tem acor- locais. E a resposta padrão acontece na vo, e o mundo hoje é de serviços e dispodo com o Yahoo. Somando-se Bing mais prática. Porque há sempre aquele mo- sitivos, que podem rodar no dispositivo
Yahoo, dá mais ou menos 30% do mer- delo “build or buy”; no “build”, você le- local ou na nuvem. Então, não dá para
cado americano, e o Google tem 65%. va mais tempo; no “buy”, você acelera, pensar hoje em software sem estar coPara os usuários, o Bing vem com uma sai um pouco mais caro e, por outro la- nectado, sem ter uma presença nuvem. A
proposta diferenciada, onde não im- do, tem todos os desafios de integração Microsoft também está no mercado dos
porta a quantidade de resultados dis- de empresas, de extrair o maior valor. A serviços que são consumer cloud serviponíveis. O Bing tem uma proposta de Microsoft percebe uma fortíssima com- ces — aí está o Bing. Ele busca complevalor e nos Estados Unidos já resolve petição da Apple, Google, Facebook e mentar experiências do PC, mas ele não
80% das buscas, enquanto o Google re- outras empresas que são voltadas para nasceu para isso; nasceu para ser realsolve 67%. Ele ganha share e relevân- o consumidor. E o foco hoje está em três mente um buscador. O Hotmail é uma
cia com anunciantes. Existe espaço no audiências: business-to-business, con- ferramenta de e-mail, o Messenger é um
Brasil, sim, para um produto de busca sumidores finais e anunciantes. Pela pri- comunicador instantâneo, o MSN é um
aqui que resolva mais as necessidades meira vez, a Microsoft eleva o status de portal que visa manter os seus usuários
de quem está na internet.
anunciantes para o mesmo patamar de informados etc e tal. São serviços de in5 set 2011
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ternet focados que nasceram e continuam sendo serviços de internet.
M&M — E todos gratuitos.
Swarowsky — Todos gratuitos e viabilizados como modelo de publicidade. E a Microsoft tem uma audiência muito grande
desses serviços. Então, obviamente a gente busca comercializar.
M&M — O Messenger tem um número fabuloso de usuário no País. Qual é a penetração?
Swarowsky — Mantemos nossa penetração dos internautas brasileiros de aproximadamente 70% — sete em cada dez usuários usam todo o mês o Messenger, isso dá
60 milhões de usuários/mês, 25 milhões de
usuários/dia. Até é engraçado: vamos às
agências, aos clientes, e falamos milhões
e milhões de pageviews, e as pessoas pedem referência. Você compara 25 milhões
de pessoas em um dia, com qualquer audiência de outros meios de comunicação,
você começa a estar de igual para igual
com a TV aberta dos grandes programas.
Então, o Messenger tem tudo isso, o Hotmail tem aproximadamente 60% de cobertura com 50 milhões de contas ativas.
O Messenger continua sendo no Brasil a
nossa maior base do mundo; do Hotmail
a segunda maior base está no Brasil, sendo a primeira nos EUA.
M&M — A maior em que medida?
Swarowsky — Tem a maior quantidade de
usuários por mês. São 38% de quem acessa a internet. O segundo colocado tem dez
pontos a menos...
M&M — Isso por ser a porta de entrada dos
serviços.
Swarowsky — Sim, a home está muito ligada ao Messenger, ao Hotmail. O MSN está
num momento fantástico no Brasil, nunca
esteve tão bem, em termos de crescimento e em termos de investimentos que fazemos em conteúdo.
M&M — Quais são esses investimentos?
Swarowsky — Lançamos a parceria MSN/
Estadão, agora temos o canal esportes,
que é Estadão/ESPN, por exemplo. Lançamos o The New York Times, no Brasil;

“Em muitos encontros que eu tenho, com vice-presidentes
de marketing de banco, de montadora, quando
começamos a conversar sobre os desafios de negócio,
vemos que muitos desses desafios do profissional
passam por soluções não de mídia, mas de TI”
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M&M — Qual é?
Swarowsky — É com a Time Out, em uma
parceria exclusiva. Um roteiro de artes e
entretenimento, restaurantes, um guia para São Paulo e Rio de Janeiro.

com o esgotamento do banner e um vídeo
que não pode ser igual ao comercial da TV?
Swarowsky — Principalmente no mercado
brasileiro, um mercado tão criativo, existe
uma preocupação muito grande. Oferecemos formatos, assim, “state of the art”, tem
alguns que a gente chama de rich mídia, que
envolvem vídeo, integração social, formação
de games. O Brasil, comparado com outros
países, é muito mais criativo e menos técnico.

ar

uma parceria com o Warm Up, que cobre
Fórmula 1, e tem uma parceria nova que
entra em setembro: pela primeira vez a
gente está falando isso.
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nhos não conseguimos. Por isso, virou também uma pauta do IAB.
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M&M — A aposta em vídeo continua maior M&M — E muito mais criativo para as mídias
do que no serviço de voz?
tradicionais, como a impressa, por exemplo. M&M — Dá para resumir como está a comSwarowsky — A Microsoft fez a aquisição do Swarowsky — Por ser, talvez, menos técni- petitividade no mercado digital brasileiro?
Skype. O Messenger já tinha mais chamadas co, acho que o desafio do Brasil é valorizar a Swarowsky — Está interessante. A concorde vídeo no Brasil, pela base instalada dele internet cada vez mais como outros merca- rência tanto do ponto de vista dos nossos
ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.122 on 2011-09-06 16:01:51 EDT. DownloadPDF.
— não percentual —, em chamadas abso- dos aprenderam a valorizar. As campanhas usuários, por exemplo com o Messenger
lutas de vídeo do que o Skype. Mas sobre são muito medidas pela taxa de clique. Aí no ponto focal, tem a concorrência de reisto, por conta das questões regulatórias quando se faz uma conta, é o seguinte: na des sociais crescendo bastante. Por incrídos EUA, não podemos falar ainda.
média, 0,3% é a taxa de clique de um ban- vel que pareça, a audiência do Messenner. Essa é uma das medidas principais da ger permanece estável. Há o crescimenM&M — E agora com a negociação com a internet brasileira. Para quem está venden- to de redes sociais — que não é uma coiNokia para o Windows Mobile. Como ganhar do passagem aérea, é OK; para quem está sa nova no Brasil, o Orkut existe faz muito
mais nesse mercado para publicidade aqui, vendendo um sapato também é OK. Pa- tempo —, e agora existe o Facebook. Mas
que é ainda bem incipiente?
ra quem tem uma preocupação de venda a época de maior crescimento do Orkut,
Swarowsky — Todo o mundo quer fazer direta, acho que é uma métrica relevante, foi também um dos períodos que o Mesmobile e ninguém sabe como...
sim. Agora, para quem está preocupado senger mais cresceu.
com resultado de marca, minha pergunta
M&M — E perde-se esta janela, com mais de é: o que aconteceu com 99,7% das pessoas M&M — Como a Microsoft no Brasil está ven200 milhões de aparelhos.
que viram sua peça e não necessariamente do a crise global nos mercados?
Swarowsky — É um mercado que vai fi- se engajaram? E aí existe um estudo ame- Swarowsky — Bem, há o capítulo Brasil,
car extremamente relevante nos próxi- ricano que mostra que 97% do retorno de que é diferente do resto do mundo. Agora,
mos anos, quando as empresas criarem uma campanha digital está nas pessoas que existe outra variável que aconteceu na crise
uma solução baseada na geolocalização. não clicaram. O que muitos países já fazem passada que é: o meio digital sofreu reduAcho que o mercado vai passar para ou- é uma agenda forte nossa aqui na Micro- ções, mas sofreu menos reduções quando
tro patamar. Hoje as empresas investem soft: tem que medir da forma correta, por comparado com a média. Porque muitos
bastante em aplicativos, em um marke- meio do resultado no aumento de conhe- anunciantes procuram a rentabilização da
ting de SMS. Isso é só a pontinha do ice- cimento de marca, espontâneo, no aumen- mídia, e o meio digital oferece esse resulberg de marketing.
to da “favorabilidade” da marca, percepção, tado direto, em venda. Toda essa tecnoloreconhecimento, funcionamento e, em úl- gia que otimiza mídia rentabiliza o invesM&M — A questão tecnológica é pacífica; vo- tima instância, na intenção de compra. E aí timento. O meio digital, por oferecer isso,
cês estão no estado da arte. Mas e a ques- já existem vários estudos hoje. Queremos acaba tendo cortes menores, isto é, sofre
tão dos formatos, que é a grande discussão, evangelizar e educar o mercado, mas sozi- menos quando existe crise.

M&M — Como vocês atuam junto ao
mercado?
Swarowsky — Temos como missão também facilitar um pouco a vida de quem
faz marketing digital. Hoje, no Brasil, a
média é a mundial, de 10% dos investimentos no digital. Mas 50% do tempo do
profissional de marketing está no digital,
porque é difícil de planejar. Têm milhões
de formatos, e tem ainda a questão: como
que eu meço essa história? Queremos nos
próximos três anos cortar esse tempo no
mínimo pela metade, como visão de Microsoft Advertising, e aí de novo entra a
tecnologia. Em muitos encontros que eu
tenho, com vice-presidentes de marketing
de banco, de montadora, quando começamos a conversar sobre os desafios de
negócio, vemos que muitos desses desafios do profissional passam por soluções
não de mídia, mas de TI. O consumidor
está bebendo tanta informação na internet, que já chega para um vendedor de
um produto mais atualizado que o próprio vendedor. E me perguntam: “Como
vocês conseguiriam manter meu vendedor atualizado, vocês conseguem me
ajudar?” Então, cada vez mais existe uma
agenda de tecnologia de um vice-presidente de marketing que a Microsoft pode ajudar a resolver. Isso não é a minha
área, mas é a minha área que acaba recebendo essa demanda e passando para
outras divisões internas.

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo,
5 set ano
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