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A Microsoft planeja um investimento de US$ 500 milhões em uma nova campanha publicitária e 
na implantação de uma estratégia de vendas para ajudá-la a conquistar clientes corporativos da 
International Business Machines (IBM). A agência mundial da Microsoft é a McCann-Erickson. Os 
recursos, que serão gastos no próximo ano, se concentrarão em iniciativas nas áreas de vendas e 
marketing, como gerenciamento de clientes e computação móvel, segundo informa o principal 
executivo da gigante Microsoft, Steve Ballmer.  
 
A Microsoft, a maior fabricante de software do mundo, considera a IBM, a segunda maior, sua 
principal concorrente nos produtos que pretende enfatizar, explica Ballmer. Para fazer frente à 
redução da expansão das vendas, a Microsoft está usando o slogan "people-ready" para 
convencer as empresas de que os seus produtos custam menos e aumentam a produtividade.  
 
"A IBM dirá que nós temos uma equipe fenomenal de consultores", afirma Ballmer. "Nossa 
resposta é que dispomos de instrumentos que nosso pessoal poderá utilizar para aprimorar seu 
desempenho e a recompensa não está em um só projeto. Está em fazer com que nosso pessoal 
trabalhe melhor a cada minuto, a cada dia."  
 
Os próprios clientes da Microsof já foram comunicados desta nova estratégia. No ano passado, a 
IBM, sediada em Armonk, Nova York, conseguiu cerca de 50% de suas vendas na área de 
serviços.  
 
As decisões foram tomadas porque a Microsoft enfrenta uma crescente concorrência em várias 
frentes. A companhia compete com a IBM e o sistema operacional livre Linux na área de software 
para empresas, com a Apple Computer, sediada em Cupertino, Califórnia, na de tocadores digitais 
de música, com a Sony, sediada em Tóquio, na área de máquinas de video game, e com a 
Google, sediada em Mountain View, na Califórnia, em pesquisa pela internet.  
 
Estratégia do dinossauro  
 
A Microsoft, inclusive, está na segunda fase da campanha dinossauros, que no Brasil vem se 
traduzindo, entre outras estratégias, por programetes que vão ao ar no UOL e no canal de TV 
paga Globo News (Globosat). O objetivo é mostrar como o produto a ser divulgado, no caso o 
Office, pode trazer produtividade ao dia-a-dia dos usuários. "É uma campanha divertida, com 
forte ‘stopping power’, diferente de tudo o que a Microsoft já fez dentro da linha de produtos 
Office até o momento e que tem se mostrado extremamente bem-sucedida", comunica a 
empresa, por meio de sua assessoria de imprensa. As agências envolvidas nesta estratégia são a 
McCann-Erickson e a Bullet, responsáveis pelas ações de criação, táticas e também promocionais.  
 
A nova fase da comunicação da Microsoft começou a ser veiculada no País em 2005. O objetivo 
inicial sempre foi impactar a forma com que as pessoas trabalham. Com tema "Nova Era", a idéia 
é mostrar que estar atento à evolução da tecnologia permite às pessoas serem mais produtivas 
em tarefas comuns do dia-a-dia. Por isso, a Microsoft adotou a imagem de dinossauros, que 
fazem o papel de profissionais de escritório, realizando atividades que poderiam ser executadas 
de outra maneira mais eficiente. O mote é "A tecnologia evolui. E você?". 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17, 18 e 19 mar. 2006, Comunicação, p. C-6. 


