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A Microsoft, por meio de seu co-presidente da divisão de plataforma e serviços, Kevin Johnson, 
mostrou no Brasil ontem o seu conjunto de aplicativos que leva a empresa ao mundo dos 
softwares oferecidos pela internet e pagos em grande parte por receita publicitária. A 
estratégia Live foi anunciada no fim do ano passado e coloca softwares como o pacote de 
programas para microcomputadores Office (Word, Excel, entre outros) e os jogos eletrônicos 
do console Xbox no mundo da internet. Também atualiza seus aplicativos on-line, como o 
correio eletrônico pela web Hotmail e o sistema de mensagens instantâneas MSN Messenger. 
No segundo semestre, as versões brasileiras dos aplicativos Live chegam ao mercado nacional.  
 
Por trás da estratégia, houve a criação da ferramenta Ad Center, criada pela própria empresa 
para relacionar anúncios a conteúdo da web. Ela permite a divulgação de publicidade aos 
usuários de internet de acordo com as palavras que procura em um mecanismo de busca ou 
com o seu perfil descrito no cadastramento ao correio eletrônico Hotmail, por exemplo.  
 
Com o desenvolvimento do sistema, 75% do tráfego em publicidade on-line da Microsoft nos 
Estados Unidos passa hoje pelo Ad Center e é transferido em receita exclusiva para a própria 
gigante de Seattle. O restante ainda está relacionado à parceria com a Overture, braço de 
publicidade do portal Yahoo!, que junto com a Google, é cada vez mais um concorrente da 
Microsoft. "O objetivo é termos 100% pelo Ad Center em um mês", disse Johnson.  
 
Forte proponente do modelo de negócios de venda de licenças de software, a empresa 
começou a aceitar o financiamento de software por anúncios com a expansão de seu portal de 
internet MSN e o sucesso de mercado da Google, que se tornou o rival a ser batido na mais 
nova disputa da empresa.  
 
Johnson nega uma possível contração das vendas de licenças. "Temos oportunidades 
crescentes na indústria de software. A publicidade é uma nova plataforma de receitas", disse. 
Segundo o executivo, a empresa mantém o interesse no mercado global de US$ 121 bilhões 
de software e abre caminho no segmento de publicidade, de maior tamanho, que movimenta 
US$ 520 bilhões.  
 
A maior parte dos produtos Live são voltados ao consumidor final, a não ser o Office Live, que 
visa às pequenas empresas, dispostas a utilizar pela internet a famosa suíte de software de 
escritório da Microsoft, e que passam a dispor do recurso de criar um e-mail com domínio 
próprio - por exemplo, com a terminação @padariadoluiz.com.  
 
Xbox no Brasil  
 
Perguntado sobre a chegada ao Brasil do seu novo console de videogame Xbox, o presidente 
da Microsoft Brasil, Emilio Umeoka, afirmou que ele "ainda" não foi lançado aqui, mas a 
empresa prepara uma alternativa. O grande empecilho é o alto índice de pirataria no segmento 
e os altos impostos de importação, que tornam mais barato ao consumidor trazer 
pessoalmente de outro país do que para a empresa legalizar a distribuição local. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 abr. 2006, TI & Telecom, p, C-1. 
 
  


