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A MSN Brasil, o portal líder em audiência no País, vive seu melhor momento desde que se instalou 
no Brasil em 1999. A divisão da Microsoft registrou crescimento de 100% na sua receita 
publicitária nos últimos 12 meses, o melhor desempenho do mundo nesse quesito. A coqueluche é 
o Messenger, serviço de comunicação instantânea, que conta com 5,8 milhões de usuários. "A 
internet mudou seu perfil. As pessoas privilegiam o serviço e o uso passou a ser mais objetivo", 
diz Marcos Swarowsky, executivo de marketing. 
 
MSN Brasil, com foco em serviço, dobra faturamento 
 
Messenger, de comunicação instantânea, é a coqueluche do portal. Presente por aqui desde 1999, 
o MSN Brasil declara estar hoje em seu melhor momento no mercado local. Além do número de 
usuários (7,8 milhões em setembro), atraídos especialmente pelo serviço de comunicação 
instantânea Messenger, o portal obteve nos últimos 12 meses um crescimento de 100% na sua 
receita publicitária, com a participação, inclusive, de anunciantes que até então não costumavam 
utilizar a internet como ferramenta publicitária. Vale ressaltar ainda que esse resultado é o mais 
positivo entre todos os países onde a MSN está presente. "Estamos há um ano com o maior 
número de usuários ativos. O momento no Brasil é mesmo de euforia", declara o gerente de 
marketing da MSN Brasil, Marcos Swarowsky.  
 
O MSN Brasil (contando também Messenger, Hotmail e unidade de busca) informa ter completado 
um ano na liderança na internet brasileira, de acordo com o ranking de marcas na categoria 
Portais e Comunidades (que inclui aplicativos) do Ibope/NielsenNetRatings. O relatório de 
setembro de 2004 apontou 65,11% de alcance para o portal, o que significa que dois terços dos 
internautas domiciliares, ou 7,8 milhões, acessaram o conteúdo ou os serviços do MSN no País.  
 
É claro que esse momento, definido por Swarowsky como o melhor desde que o portal da 
Microsoft colocou os pés no Brasil, pede uma comemoração especial, não apenas com os usuários, 
mas também com os anunciantes. Portanto, depois de uma campanha de agradecimento aos 
internautas, neste mês está estreando uma ação publicitária assinada pela agência McCann-
Erickson para mídia impressa. O objetivo é informar o mercado sobre os resultados obtidos.  
 
A Agência Click preparou, ainda, uma série de banners e um hotsite direcionado aos profissionais 
de propaganda e marketing (agências e anunciantes) com casos de sucesso, testemunhais e 
marcas presentes no portal atualmente. O MSN também elaborou um pacote publicitário 
comemorativo para os anunciantes. As agências receberão, neste mês, uma ação-surpresa criada 
pela B/Ferraz para festejar o aniversário de liderança.  
 
Portal com foco direcionado para serviço, o MSN tem como coqueluche o Messenger, que 
possibilita a comunicação instantânea entre os usuários. A empresa informa que o Messenger é o 
primeiro comunicador instantâneo no Brasil - são 5,8 milhões de usuários, com 49% de 
penetração. Enquanto o MSN Hotmail ocupa a primeira colocação em webma il, com 5 milhões de 
usuários e 41% de participação. Já em termos de pesquisa, informa o portal, o MSN Busca está 
entre os três principais do Brasil. De acordo com a empresa, o MSN Messenger quintuplicou nos 
últimos dois anos.  
 
Swarowsky diz acreditar que a internet está mesmo vivendo uma nova fase e que a MSN Brasil 
está colhendo o melhor da tendência atual, que é uma demanda maior por serviços na internet. 
"Desde 1999 notamos que a internet viveu momentos distintos. Agora, as pessoas buscam 
privilegiar as ferramentas de serviço. O uso ficou mais objetivo em todo o mundo", afirma. No 
caso deste portal, o conteúdo é terceirizado, já que este não é mesmo o core business da 
companhia.  
 



A propaganda na internet  
 
A E-Consulting, Boutique Digital de Conhecimento anunciou recentemente, com o apoio da 
Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-e.net), seu novo estudo sobre gastos com 
publicidade on-line no Brasil. Assim, as campanhas na internet devem movimentar este ano R$ 
203 milhões - crescimento de 16% em relação a 2003 e o equivalente a 1,35% do bolo 
publicitário total do País, da ordem de US$ 5 bilhões (perto de R$ 14,7 bilhões). Para os próximos 
dois anos, o índice de crescimento médio anual previsto pela E-Consulting se mantém na ordem 
de 18% ao ano. Desta forma, a publicidade on-line deve atingir o montante de R$ 235 milhões 
em 2005 e R$ 310 milhões, em 2006.  
 
Estudo da Advertising Revenue Report, por sua vez, aponta que os investimentos publicitários em 
internet nos EUA totalizaram US$ 4,6 bilhões no 1 semestre do ano. O crescimento é de 39,7% 
em relação ao mesmo período de 2003. De acordo com pesquisa do eMarketer (divulgada em 
agosto), os investimentos em publicidade on-line nos EUA este ano vão superar o melhor 
resultado obtido antes do estouro da bolha. A diferença positiva será de US$ 1 bilhão - em 2004 
os investimentos podem chegar a US$ 9,1 bilhões. Em 2000, tinham alcançado US$ 8,1 bilhões. O 
levantamento mostra ainda que a taxa de crescimento da receita da internet com a publicidade é 
a maior já experimentada - chega a 25% este ano, em comparação com o ano anterior.  
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