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A Microsoft quer colocar mais carne no sanduíche de seus clientes. Este é o mote da mais recente 
campanha publicitária da empresa no Brasil. Em vez das imagens de um computador, como seria 
de esperar em uma propaganda da maior companhia de software do mundo, os anúncios 
mostram um hambúrguer sob o slogan "quem compra computador sem software pré-instalado 
fica sem a melhor parte".  
 
A idéia, obviamente, é estimular a aquisição de computadores que já saem de fábrica com o 
software embutido, em particular o sistema operacional Windows e os programas de 
produtividade pessoal do pacote Office, como o processador de texto Word e a planilha eletrônica 
Excel. Mas além de elevar as vendas, a Microsoft quer, principalmente, reduzir a pirataria.  
 
Idealizada pela agência McCann, a campanha visa a dois tipos de público-alvo: o consumidor final, 
que abrange pessoa física e companhias de pequeno porte, e as próprias revendas, diz Paula 
Bellizia, gerente de marketing para pequenas empresas da Microsoft Brasil.  
 
Embora um micro sem sistema operacional seja como um carro sem motor, ainda há 
revendedores que oferecem o equipamento sem esse software básico. "É o que se chama de 
computador 'naked'", informa a executiva. Como o programa é essencial para o equipamento 
funcionar, acredita-se que boa parte desses consumidores acabe instalando cópias ilegais do 
sistema operacional.  
 
A pirataria de software é um dos principais adversários dos fornecedores e representa 55% do 
mercado nacional, diz ela. "Muitas vezes, o empresário nem sabe se o software que ele tem é 
legal ou não, principalmente nas pequenas empresas", diz Paula.  
 
Uma situação comum, segundo a gerente da Microsoft, é o funcionário instalar, no computador do 
escritório, a versão ilegal de um programa que ele já usava em casa, sem que a direção da 
empresa se dê conta disso.  
 
Para reduzir esse tipo de ocorrência, a companhia está colocando à disposição um serviço de 
atendimento que ensina o empresário que está nessa situação a como proceder para legalizar o 
uso dos softwares.  
 
Além do esforço de marketing e do serviço de apoio, a Microsoft adotou outra arma para estimular 
a compra de software legal para quem adquiriu um micro "naked": a oferta de crédito. A 
companhia fechou um acordo com o Bradesco para oferecer financiamento a juro subsidiado, de 
1,99% ao mês, com parcelamento em 12 meses. "É bem mais baixo que a taxa normal, superior 
a 4% ao mês", compara Paula.  
 
As condições valem para a compra das chamadas licenças "open". Nesse caso, o cliente tem de 
adquirir, no mínimo, cinco licenças, podendo incluir no mesmo pedido cópias do Windows e do 
pacote Office.  
 
Com as medidas, a Microsoft prevê um aumento de 20% nas vendas desses produtos. A 
campanha ficará no ar até o fim de setembro e prevê anúncios em jornais e revistas de grande 
circulação, além de portais da internet. A Microsoft planeja também fazer anúncios em associação 
com seus parceiros comerciais, principalmente para divulgar ofertas e promoções regionais.  
 
A iniciativa tem execução local, mas acompanha ações de outras subsidiárias. "A Austrália já fez 
algo similar e a Índia está com uma campanha no ar neste momento", diz Paula.  
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