
O comentário geral nos Esta-
dos Unidos é de que os ruídos da 
semana passada em Wall Street, 
a rua que concentra a indústria 
financeira daquele país, ecoaram 
na tradicional Madison Avenue, a 
casa da publicidade nova-iorqui-
na. Mas tal como nos prédios de 
lá, os da indústria da propaganda 
já vinham recebendo indício de 
que o pior estaria por vir. Nos 
últimos meses, o mercado falou 
muito em uma nova “Era da 
Austeridade”, com redução de 
verbas e maior controle sobre a 
efetividade das campanhas. Nin-
guém foi pego de surpresa.

O que se discute a partir de 
agora são os efeitos da crise. 
Para o AdAge, não haverá gran-
des contratempos a curto prazo, 
já que, apesar de a indústria de 
serviços financeiros ser bastante 
representativa para a publicida-
de de lá, os envolvidos em que-
bradeiras, fusões e especulações 
na semana passada não são dos 
maiores anunciantes. 

O Lehman Brothers, que 
anunciou falência, investiu ape-
nas US$ 1,2 milhão em mídia 
em 2007, segundo a TNS Media 
Intelligence. Já o Merrill Lynch, 
absorvido por US$ 50 bilhões 
pelo Bank of America, investiu 
bem mais, US$ 37,1 milhões, mas 
sem ser considerado um grande 
anunciante. E, na verdade, a 
expectativa é de que o seu com-

Ecos na Madison Avenue
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A menos que problemas opera-
cionais impeçam, está confirmado 
para a sexta-feira, 26, o tão aguar-
dado começo das vendas do iPho-
ne 3G no Brasil. A princípio, Vivo 
e Claro irão disponibilizá-lo aos 
consumidores. O início simultâneo 
das vendas pelas duas operadoras 
foi uma exigência da Apple. Até o 
fechamento desta edição, a TIM 
continuava a negociar os direitos 
de comercialização e não descar-
tava a possibilidade de também 
participar do lançamento. Segun-
do Meio & Mensagem apurou, o 
primeiro lote do aparelho já estava 
nos escritórios da Vivo na quarta-
feira passada. As operadoras não 
se manifestaram, alegando cláusu-
las contratuais. 

Há no mercado uma forte ex-
pectativa em relação ao iPhone. 
Mas, com o silêncio das operado-
ras, as informações que chegam 
são dos bastidores. De acordo com 
algumas fontes, o preço do iPhone 

Enfim, o iPhone
A chegada do aparelho mobiliza empresas, que  
partem para estratégias focadas no celular da Apple
Jonas Furtado

Site do Itaú mostra que já oferece internet banking via iPhone

Gary Holland: muito cedo para dizer sobre o amanhã

prador amplie os investimentos, 
por conta do novo negócio. Os 
grandes nomes desse mercado 
são Citigroup, com verba de US$ 
451 milhões, o próprio Bank of 
America, com US$ 406 milhões, 
e o JPMorgan Chase, com US$ 
295 milhões. 

“Onde quer que duas empre-
sas participem de uma fusão, 
haverá um decréscimo em inves-
timentos em marketing. Então, 
naturalmente haverá uma perda 
imediata para a publicidade. Mas 
o fato é que todos os negócios 
têm seus ciclos, e a única dife-
rença em relação aos da indústria 
financeira é que estes têm muito 
mais do que os outros”, analisa 
Gary W. Holland, publisher e 
vice-presidente de publicidade 

da Barron’s, publicação do Gru-
po Dow Jones especializada no 
mercado financeiro. 

Esse segmento da mídia, 
aliás, é um dos principais pre-
judicados a curto prazo pelo 
problema com os anunciantes da 
área de finanças, que devem se-
gurar as verbas. “Nós já sabíamos 
há mais de um ano que a crise do 
crédito estava caminhando para 
causar impacto nas finanças da 
publicidade. Até porque esse 
mercado é a maior categoria de 
anunciante em nossa mídia”, 
disse ao AdAge Vivek Shan, 
presidente da Fortune/Money 
Group, ligada ao Grupo Time. 
“As empresas impactadas não 
são necessariamente nossos 
maiores anunciantes, mas elas 

criam uma celeuma que deve 
afetar a categoria de serviços 
financeiros e todo o resto da 
economia”, completa. Holland 
diz que o Barron’s também 
está preparado para a crise. 
“Ele é publicado desde 1921, 
e tenho esperança de que isso 
continuará ocorrendo em 2121. 
Provavelmente será em um mo-
delo diferente. Mas hoje o nosso 
negócio já é bem diferente do 
que era há oito anos, e temos o 
online e conferências em nosso 
portfólio.” 
 
Depois da tempestade,  
a bonança?

Se a curto prazo tudo parece 
estar sob um certo controle, seja 
ele qual for, o futuro é pintado de 
maneira um pouco menos promis-
sora para a publicidade mundial.  
Segundo AdAge, os analistas da 
indústria parecem mais preocu-
pados com o efeito dominó que 
as más notícias podem ter sobre 
as pessoas, causando uma possí-
vel redução e perda de confiança 
no consumo. “A movimentação 
pode causar redução drástica do 
emprego nos Estados Unidos, o 
que afeta os gastos com cartão 
de crédito e viagens. Eu acho que 
haverá para nós mais efeitos a 
longo prazo do que a curto prazo”, 
disse ao AdAge Donna Speciale, 
diretor de ativação no bureau de 
mídia da Publicis MediaVest. Em 
entrevista à Reuters, Zain Raj, 
CEO da EuroRSCG Discovery, é 
mais enfático: “Estamos assistin-
do à degradação do investimento 
em publicidade em larga escala. 
Estou falando de declínios de 
dois dígitos já para o próximo 

ano. Normalmente, quando Wall 
Street espirra, a Madison Avenue 
ignora. Neste caso recente, Wall 
Street tem uma pneumonia. E é 
melhor que a Madison entenda 
isso”, afirma. 

Um levantamento da consul-
toria Brand Finance, que avalia 
o valor das marcas, apontou 
que, se somados valores das 100 
maiores do mundo em janeiro 
passado e comparados com o 
valor atual, aponta-se uma perda 
conjunta de US$ 67 milhões no 
período. Além disso, segundo o 
mesmo ranking, essas compa-
nhias somadas perderam mais 
de US$ 1,6 trilhão em valor de 
mercado. “Nomes como Starbu-
cks, Nike, Coca-Cola e L’Oréal 
decaíram no ranking e parecem 
ter sido mais afetados pelo maior 
cuidado com que os consumi-
dores têm acompanhado suas 
finanças”, diz o CEO da Brand 
Finance, David Haigh.

Menos catastrófico, Holland, 
da Barron’s, insiste na linha de 
que a economia vive de ciclos 
negativos e positivos. Ou seja, 
tudo voltará a ser como antes. “A 
confiança precisará ser resgatada, 
tanto do lado dos consumidores 
quanto do mercado. Não pense 
que a Merrill Lynch, depois de ser 
comprada pelo Bank of America, 
não investirá em uma mensagem 
publicitária forte. Como anun-
ciantes eles são muito inteligen-
tes. Mesmo que haja redução de 
investimento publicitário a curto 
prazo, eu acredito que isso volta-
rá ao patamar de antes”, aposta. 
Mas a verdade é que, como disse 
Holland, é muito cedo para se 
dizer como será o amanhã.

dependerá do plano escolhido pelo 
usuário, mas deve ficar entre R$ 
1.000 e R$ 2.000, com valor médio 
de R$ 1.500,00 para planos inter-
mediários (cerca de R$ 200 de 
mensalidade). A diferença entre 
os modelos de 8GB e 16GB será 
pequena. 

Não se sabe, por exemplo, qual 
será a postura das operadoras 
em relação a preços. O que está 
claro é a diferença de estratégias. 
Enquanto a Claro garante que 
disponibilizará o aparelho para 
clientes de outras operadoras, a 
Vivo priorizará seus clientes neste 
momento. A empresa entrou em 
contato, via mala direta, e-mail 
e SMS, com seus clientes cujos 
perfis mostravam boa utilização 
de trocas de dados. 

Embora informações extra-
oficiais dêem conta que cada uma 
das operadoras trabalhe com a 
possibilidade de colocar até 800 
mil aparelhos no mercado até o 

final do ano, a Apple deve repetir a 
estratégia usada no lançamento do 
iPhone em outros países, ofertan-
do um menor número de aparelhos 
do que a demanda — o que deve 
gerar ainda mais expectativa entre 
os consumidores e prováveis filas 
no dia do lançamento. 

A chegada do aparelho no 
Brasil causa frenesi não apenas 
entre as operadoras. “Pode-se 
dizer que haverá um antes e um 
depois do iPhone para as empre-
sas de mobile marketing. Navegar 
pela internet com os aparelhos 
móveis disponíveis no Brasil até 
agora é uma agonia”, diz Raul 
Médici Ferreira, diretor geral da 
Fingertips, empresa dedicada a 
desenvolver soluções para a pla-
taforma nas áreas corporativa e 
de marketing. 

Ferreira tem razão. Antes 
mesmo do início das vendas do 
iPhone, diversas empresas já 
ofereciam serviços exclusivos 

para o aparelho. A interface e a 
tecnologia são revolucionárias, e 
o fato de ser um produto Apple é 
um fetiche”, justifica Eric Winck, 
sócio-diretor do escritório de 
design Laika, que disponibilizou 
o conteúdo do site da produtora 
O2 para a plataforma.

Em uma iniciativa inusitada, 
a Gruponove criou um aplicativo 
para o limpa-vidros da Brilux, no 
qual o usuário irá sujar e limpar a 
tela apenas com o toque dos de-
dos. “A ação vem ao encontro da 
nossa intenção em rejuvenescer 
a marca”, afirma Fernando Lima, 
diretor de criação da agência. A 
ação é voltada para o entreteni-
mento, que motiva o usuário a 
descobrir todas as funções do 
aparelho. 

Quanto aos serviços, grandes 
bancos como Itaú, Bradesco e 
Banco do Brasil, já oferecem seus 
sistemas de internet banking para 
iPhone, possibilitando aos clien-
tes realizarem operações como ti-
rar extratos e efetuar pagamentos 
e transferências. “Acreditamos 
que a experiência interativa irá 
facilitar o uso dessas operações e 
aumentar a gama de clientes que 
utilizará esse canal”, diz Márcia 
Sant’Anna Lins, superintendente 
da área de internet banking e tec-
nologia do Itaú, em sintonia com 
a gerente de canais eletrônicos 
do banco, Natacha Litvinov. Se a 
forma de lidar com o celular está 
mudando, as empresas precisam 
se adaptar o mais rápido possível, 
receita Natacha. 
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