
Microsoft, recurso para anunciantes do MSN 
 
 
São Francisco (EUA), 16 de Janeiro de 2006 - A Microsoft Corp. deve em breve ser 
capaz de dizer se um termo de busca da internet foi digitado por um homem ou por 
uma mulher. O recurso poderá ajudar anunciantes a tornar mais relevantes para seu 
público-alvo as peças publicitárias relacionadas às buscas, afirma Jed Nahum, diretor 
de gerenciamento de produto da Microsoft. 
 
A Microsoft, maior fabricante mundial de software, está desenvolvendo tecnologias 
publicitárias para impulsionar o crescimento de sua divisão de internet MSN e tentar 
abocanhar da Google e da Yahoo! uma fatia maior do mercado de anúncios on-line. Os 
novos recursos estão sendo desenvolvidos em um laboratório de pesquisa em Pequim. 
 
"Os anunciantes poderão começar a personalizar suas mensagens de acordo com 
estimativas." Ao utilizar essa nova tecnologia, a Microsoft será capaz de saber, por 
exemplo, que alguém que busca por um Dodge Caravan tem uma maior probabilidade 
de ser mulher do que alguém que procura um Dodge apenas, explica a empresa. A 
Microsoft pretende incluir o recurso em sua ferramenta de busca e em seu software de 
anúncios no ano que vem. 
 
A Microsoft conta que mais de 50 pesquisadores estão trabalhando em cerca de 40 
projetos para o mercado publicitário no centro de pesquisas de Pequim. A empresa 
demonstrou estas tecnologias na semana passada, em sua sede, localizada no estado 
de Washington. 
 
Outro recurso também poderá permitir que os usuários solicitem mais informações 
sobre os produtos apresentados em filmes ou em programas de TV. Os espectadores 
da série "Sex and the City", por exemplo, poderiam clicar nas roupas usadas pelas 
atrizes para obter informações sobre elas, comenta Nahum. Mas isso exigirá redes de 
TV digital mais avançadas e é um sistema que levará mais tempo para ser 
desenvolvido. 
 
A Microsoft precisa encontrar novas fontes de receita após suas vendas terem crescido 
apenas 8% no ano passado, o ritmo mais lento de expansão da história da empresa. 
Steve Ballmer, 49, principal executivo da empresa, disse em dezembro passado ter 
como um de seus objetivos principais transformar o setor de anúncios num dos 
negócios de maior crescimento da Microsoft. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 jan. 2006. Comunicação, Comunicação, 
C-6.


