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Empresas da internet geram estratégias para aumentar sua fatia no bolo publicitário. 
 
Um dos principais contendores na disputa pelo mercado de anúncios pela internet ao lado de 
Google e Yahoo!, a unidade de internet da Microsoft, a MSN,é hoje uma das áreas 
consideradas mais promissoras dentro da maior empresa de software do mundo. Uma semana 
após divulgar os resultados do primeiro trimestre deste ano,que foram seguidos por baixa das 
suas ações devido aos altos gastos em pesquisa e desenvolvimento, o executivo principal da 
Microsoft,Steve Ballmer, anunciou dobrar os investimentos voltados para a MSN no ano fiscal 
2007,para 1,1 bilhão de dólares.No atual ano fiscal, a ser terminado na metade deste ano, o 
investimento na unidade ficará em cerca de 700 milhões de dólares.No ano fiscal 2005, 
terminado em junho do ano passado, a MSN registrou crescimento de 16% em receita 
publicitária, para US$ 1,399 bilhão. 
 
Segundo o diretor para o Brasil e América Latina da MSN,Osvaldo Barbosa de Oliveira, a maior 
parte desses recursos deve ser direcionada a aprimoramentos da ferramenta de busca da 
empresa e do conteúdo do portal MSN mundialmente. A Microsoft já tem ferramenta de busca 
desde 1998, mas foi há três anos que passou a utilizar um algoritmo próprio de busca por 
palavras na internet.Recentemente, também criou a ferramenta Ad Center, para relacionar 
anúncios a conteúdo da web. Ela permite, por exemplo, a divulgação de publicidade on-line 
vinculada de acordo com as palavras que cada usuário de internet procura em seu mecanismo 
de busca. Também relaciona anúncios de acordo com o perfil descrito no cadastramento ao 
correio eletrônico Hotmail e cobra do anunciante à medida que sua publicidade é clicada. 
 
O objetivo da compnhia era ter, até a metade deste ano, 100% do tráfego e receita em 
publicidade on-line nos Estados Unidos vindos por meio do Ad Center, segundo o co-presidente 
da divisão de plataforma e serviços, Kevin Johnson, que esteve no Brasil no fim de abril. Isso 
significa receita exclusiva à gigante de Seattle. 
 
Antes da existência do Ad Center,os anúncios veiculados no MSN eram gerenciados por 
ferramenta da Overture,braço de publicidade do portal Yahoo!, que ficava com uma 
porcentagem dos lucros e hoje cada vez mais passa de um parceiro a um concorrente da 
Microsoft. A plataforma de vendas de publicidade on-line já opera,além de nos Estados Unidos, 
em Cingapura,França e chega agora à Inglaterra. 
 
Os investimentos recentes indicam um interesse da MSN de se tornar mais independente."Não 
se pode inovar sem ter o controle da plataforma", disse Oliveira. 
 
Presente no Brasil desde 1998, três anos após sua criação, a MSN sempre contou com a 
grande vantagem de pertencer a uma das empresas de maior valor de mercado do mundo 
fatura para passar pelos períodos acidentados. Em 1998,no auge do que se costumava chamar 
de nova economia, as empresas de pesquisas estimavam que a publicidade on-line passaria 
globalmente de menos de US$ 5 bilhões, em 1999, para US$ 30 bilhões, em 2004, mas a 
realidade mostrou cerca de US$ 12 bilhões.  
 
No último ano, a MSN conquistou clientes de mídias tradicionais e teve crescimento de 80% 
em sua receita publicitária no Brasil 
 
Hoje as previsões parecem mais acertadas e maduras. "O momento do mercado é muito bom. 
Temos conquisconquistado os tradicionais clientes de veículos impressos e de TVs abertas. No 
último ano a MSN teve crescimento de 80% na receita com mídia no Brasil", afirmou Oliveira.  
 
Aqui a empresa conta com o trunfo de ter um grande número de adeptos do comunicador 
instantâneo MSN Messenger. São 19 milhões de pessoas, que visualizam anúncios ao abrir o 
aplicativo e constituem a maior base de usuários do mundo fora dos Estados Unidos."Em abril, 
tivemos penetração de 79,55%,contando portal e Messenger, do número de internautas ativos 
do Brasil", contou o executivo, citando pesquisa do Ibope. 



 
O desafio que muitas empresas de internet estão desejosas de enfrentar é o de abocanhar 
cada vez mais partes maiores do mercado publicitário.A estimativa com que a Microsoft 
trabalha é de um mercado mundial de publicidade na web de US$ 200 milhões até 2008,um 
número superior aos US$ 121 bilhões movimentados em software atualmente, seu principal 
mercado. 
 
Para isso, é preciso conseguir fatias maiores do bolo publicitário.No Brasil a internet recebe 
cerca de 1,7% do valor investido pelo mercado,enquanto nos Estados Unidos Unidos o índice 
já atingiu 5%.O mercado imagina que o País deva levar cerca de dois anos para atingir o 
mesmo nível. 
 
"A internet alcança o maior número de pessoas dentre todas as mídias, a não ser a TV aberta", 
afirmou Oliveira, que considera que as agências de publicidade ainda não percebem o real 
potencial do veículo e os preços pagos ainda estão aquém da qualidade de divulgação que ele 
proporciona.  
 
O diretor comercial e de marketing da Brasil Telecom Internet,André Luiz Izay, vai no mesmo 
tom."O número de usuários de internet é muito maior que o de TV a cabo, mas a diferença de 
investimentos nas duas mídias ainda é muito grande", disse. 
 
A BrT Internet passou a centralizar as operações dos provedores controlados pela operadora 
de telecomunicações: iG, iBest e BrTurbo.No fim de maio,Caio Túlio Costa, que foi um dos 
fundadores do UOL, foi anunciado para a função de principal executivo da BrT Internet com o 
objetivo de transformar a Brasil Telecom em até 18 meses na maior empresa de capital 
nacional em número de acessos e receita, superando UOL e Terra. Significaria um grande 
passo na história do iG, que de um portal símbolo da nova economia no Brasil passou a ser 
muito criticado durante a crise das pontocom por não trazer receitas com seu modelo de 
provedor de internet gratuito. Em 2004 teve sua compra pela Brasil Telecom aprovada, cerca 
de um ano após a operadora ter assumido 100% do capital do iBest. Nos resultados 
consolidados da Brasil Telecom de 2005, a empresa afirma que o iG teve no ano 2 milhões de 
usuários ativos frente aos 18 milhões de usuários cadastrados. 
 
Izay não divulga quanto da receita atual do iG vem de anúncios,mas o negócio vem ganhando 
importância frente ao provimento de acesso."No primeiro trimestre deste ano, crescemos 42% 
m publicidade", contou. 
 
A mobilidade também faz parte da estratégia de crescimento do portal.O iG tem parceria com 
todas operadoras móveis de oferecer conteúdo aos usuários de telefonia celular, como parte 
da estratégia de levar seu site de notícias Último Segundo para fora dos computadores 
pessoais, como a aeroportos e painéis espalhados pelas grandes cidades. "Mobilidade já é uma 
fonte de receita para nós", disse Izay. 
 
Disponível em: <http://www.forbesonline.com.br>. Acesso em 14 jun. 2006. 


