
Revolução nas janelas 
Microsoft lança novo modelo publicitário para enfrentar banners, além de disputar 

receita com Google e Apple, que dominam mercado de aplicativos aplicativos 

Por SÉRGIO DAMASCENO sdamascenogrupomm.com.br 

NO que pretende ser um marco revolu-
cionário de padrões, a Microsoft aca-

ba de lançar o Windows 8, o que muda ra-
dicalmente a maneira como o usuário do 
sistema operacional da empresa se rela-
ciona com computadores, tablets e smar-
tphones. A empresa de Bill Gates demo-
rou a perceber que o mundo caminha pa-
ra a mobilidade e agora busca reduzir a 
distância dos concorrentes. A mudança 
é radical. A primeira versão do Windo-
ws data de 1985, ou seja, o sistema ope-
racional que ainda domina as máquinas 
mundiais, instalado em mais de um bi-
lhão de dispositivos, tem 27 anos. A pró-
pria internet comercial é mais nova: tem 
21 anos. A última vez que a Microsoft fez 
uma revisão do padrão foi em 2009, com 
o Windows 7, quando o mundo ainda era 
fixo, plugado em computadores presos a 
mesas de escritório. 

A empresa quer mudar não apenas a 
interface, mas também a publicidade, que 
passa a ser atrelada a aplicativos. Mas, tem 
pelo menos dois grandes desafios pela 
frente: em termos de apps, Apple e Goo-
gle estão a anos-luz da Microsoft, com 
mais de 25 bilhões de apps baixados e 700 
mil aplicativos disponíveis cada uma; e 
a competição com o tradicional banner, 
que praticamente impera nos domínios 
da rede desde os primeiros anos de pu-
blicidade online. 

Graficamente, o Windows 8 represen-
ta uma ruptura com o modelo anterior 

e, ao se basear no touch screen, se ren-
de aos tablets e smartphones, ou seja, 
à mobilidade. Incorpora, ainda, outras 
áreas importantes da empresa como a 
plataforma de games Xbox, o que sig-
nifica a convergência com o entreteni-
mento; o Oudook.com, que substitui o 
Hotmail, com novas funcionalidades; 
o Skype, que incorpora e substituirá o 
Messenger, também com novidades; e, 
finalmente, renova o portal MSN, com 
visual mais limpo e com menos publi-
cidade invasiva. 

"O tempo de engajamento do Xbox é 
de 8%, o que significa 50 vezes mais do 
que a média do tempo gasto na internet" 
ressalta o diretor de publicidade e online 
da Microsoft Brasil, Marcos Swarowsky. 
"O Windows 8 representa uma nova era 
na publicidade digital" diz. Para o usuá-
rio, a passagem de uma plataforma para 
outra — PC, tablet, smartphone — é pra-
ticamente transparente. E, para o anun-
ciante, significa que as propriedades di-
gitais da Microsoft, com o W8, passam a 
ser concentradas todas num só lugar, a 
um toque dos dedos do usuário e, inclu-
sive, na porta de entrada do acesso à in-
ternet. "O W8 coloca, com os blocos di-
nâmicos, o usuário no centro de tudo" 
diz Swarowsky. Também o buscador da 
empresa, o Bing, tem canais distintos, 
cujo conteúdo é preparado pela equipe 
editorial da Microsoft, em parceria com 
veículos como a Reuters, Estadão, BBC e 

Agência Brasil, entre outros, separados 
por Notícias, Viagem, Esportes, Mapas, 
Finanças e Entretenimento. 

Maioridade 
"Existem dois tipos de plataformas. A 

publicidade baseada nos banners, usada 
pelo Google, e o íAd, plataforma publici-
tária móvel da Apple, cujo custo de app, 
em média, é de US$ 500 mil. Fizemos al-
go que está no meio, que tem um volume 
grande de usuários em todas as máquinas 
Windows e, ao mesmo tempo, com uma 
experiência premium" explica o execu-
tivo. O projeto da Microsoft, com o W8, 
é criar um sucessor para o banner. Para 
tanto, mudaram os formatos e a aborda-
gem dos anúncios digitais. Existe uma sé-
rie de templates no W8 que dá ao anun-
ciante alternativas para usar as páginas 
dos apps conforme suas necessidades. 

O banner é antigo. Data de 1994, ou 
seja, predomina como modelo publici-
tário há 18 anos e, certamente, já atin-
giu a maioridade no ambiente virtual. 
O primeiro banner que foi ao ar era da 
operadora norte-americana AT&T, cria-
do pela HotWired, uma então spin off 
digital da revista Wired impressa. De lá 
para cá, a Wired continua a ser a bíblia 
da web, a HotWired foi extinta, a AT&T 
é uma das três grandes operadoras dos 
EUA e o mundo digital continua sob o 
domínio dos banners. 

No lançamento do Windows 8 no Bra-

A estrutura de navegação e interface do W8 
conta com "blocos dinâmicos", que permitem 
maior plasticidade e oferecem mais espaços 
publicitários (1); Bing organiza informações em 
canais, como o Notícias e Finanças (2 e 3) 
e Skype passa a integrar o padrão Windows (4) 

sil, há duas semanas, oito marcas resol-
veram apostar na ousadia da Microsoft. 
Bradesco, Claro, Coca-Cola, Ford, Intel, 
Nissan, Nivea e Skol investiram num mo-
delo muito semelhante ao de programas 
de TV, com cotas de patrocínio que en-
globam todas as plataformas e proprie-
dades digitais relacionadas ao W8. Se-
gundo Swarowsky, o Brasil foi o primei-
ro país a ter disponível a API (Application 
Programming Interface ou Interface de 
Programação de Aplicativos) do W8, que 
permite que terceiros criem apps a partir 
do sistema operacional. 

O diretor da Microsoft Brasil diz que 
essas marcas não hesitaram em investir 
na revolução feita pela empresa. No en-
tanto, o modelo de cotas de patrocínio 
foi feito apenas para o lançamento do 
W8. A partir de janeiro, segundo o exe-
cutivo, começam a ser vendidos os no-
vos formatos, já baseados nas templates 
do W8, com novas possibilidades de pu-
blicidade digital. 

"Para anunciantes e agências, a inter-
face baseada em touch cria uma experi-
ência mais relevante. Estamos bastante 
animados com as possibilidades e com 
a adesão do Brasil aos novos formatos. 
Para os publishers, significa uma opor-
tunidade de melhorar a monetização da 
plataforma" afirma o responsável pelo 
W8 e gerente-geral de soluções criati-
vas mundiais da Microsoft Corporation, 
Stephen Kim. 

Sobre a transição do Windows 7 para 
a versão 8 do padrão, Kim vê à frente de-
safios com as marcas para que, por meio 
do novo sistema operacional, busquem o 
desenvolvimento da publicidade digital e, 
quem sabe, com isso, a empresa desban-
que a supremacia da veiculação tradicio-
nal online. E do Google, evidentemente. 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1535, p. 66, 12 out. 2012.




