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Amcham prepara missão de tecnologia
da informação aos Estados Unidos
A Amcham, em parceria com a embaixada do Brasil em Washington,
organiza uma missão do setor da tecnologia da informação aos EUA,
de 10 a 14 de maio. A delegação participará de rodadas de negócio,
encontros com potenciais compradores e fornecedores, e workshops
em Seattle, São Francisco, Washington e Virginia. Os participantes
também vão ao evento “All About the Cloud”, em São Francisco.

INTERNET

Segundo ACSP, 17% das empresas
paulistanas têm cadastro em redes sociais
Uma pesquisa de mapeamento da internet realizada para a Associação
Comercial de São Paulo (ACSP), com 500 gestores de empresas de todos
os segmentos, mostra que 83% das empresas não têm cadastro em redes
sociais, e as que o possuem, optam principalmente por Orkut, Twitter
e Facebook. A pesquisa teve como foco as micro e pequenas empresas.
O comércio varejista é o que faz menor uso dessas plataformas.

Rebeca Venâncio, de Lisboa
rebeca.venancio@economico.pt

Está à venda, desde sábado, o
computador portátil mais aguar-
dado do ano: o iPad, da Apple. Os
consumidores fizeram fila nas
portas das lojas americanas para
garantir seus tablets e a alta de-
manda provoca atraso na entrega
do equipamento em vários pon-
tos. Diante de tamanho sucesso,
os anunciantes estão correndo.

Alguns se anteciparam e ga-
rantiram presença em aplicativos
que certamente vão suscitar o in-
teresse dos consumidores. De-
pois da Chase Shappire, empresa
de cartões de crédito para merca-
do de luxo, ter comunicado a sua
aposta no aplicativo para iPad, do
jornal The New York Times, vá-
rias empresas assumiram o in-
vestimento no novo produto. No
caso da Chase Shappire, os anún-
cios dela serão exibidos na página

eletrônica do jornal, feita espe-
cialmente para o iPad, até junho.

A americana FedEx, de entre-
gas rápidas, comprou o espaço
publicitário nos programas que
dão acesso ao conteúdo da agên-
cia Reuters, do jornal The Wall
Street Journal e da revista
Newsweek (também durante 60
dias após o lançamento do iPad).
As marcas Unilever, Toyota, Ko-
rean Air e Fidelity reservaram os
aplicativos da revista Time.

Apesar de toda a movimen-
tação do mercado publicitário, a
Apple ainda não informou como
serão comercializados os espa-
ços para anúncios nos apare-
lhos. A empresa deve anunciar
em breve a apresentação de um
novo modelo de publicidade
para equipamentos móveis, será
uma nova arma para competir
com o Google em um mercado
que, em 2014, deve movimentar
US$ 6,7 bilhões.

Mas a indefinição não afu-
genta dos anunciantes. “Existe
um desejo de estar associado à
agitação inevitável em torno do
iPad”, diz Alisa Bowen, vice-
presidente senior da Thomson-
Reuters, em entrevista ao The
New York Times. “Parte de ser
pioneiro é ser um exemplo de
marca poderosa que vai ao mer-
cado de maneira nova”, afirmou
ao mesmo jornal americano Ste-
ve Pacheco, diretor de comuni-
cação e “marketing” da FedEx.

Polêmica à vista
O maior ponto de discórdia e tó-
pico de polêmica para os próxi-
mos meses será o preço da publi-
cidade. Isto porque os anuncian-
tes deixaram claro que os valores
deverão ser menores em “ta-
blets” do que os preços definidos
para os anúncios impressos. O
próprio vice-presidente da subsi-
diária americana da Toyota afir-

mou, em dezembro, que tem “es-
perança de que o custo diminua,
porque é bem mais fácil criá-lo
eletronicamente e inseri-lo num
livro eletrônico do que imprimi-
lo”. Porém, a agência Reuters, a
revista People e o jornal Times
definiram a cobrança por taxa
fixa, política que não deve ser al-
terada até que os downloads dos
aplicativos se estabilizem.

Outro problema associado ao
pioneirismo é a inexistência de
instrumentos de mediação que
quantifiquem o sucesso dos
anúncios. Mas, com os números
atualmente no mercado, os jor-
nais e Steve Jobs poderão esfregar
as mãos de contentamento. Isto
porque, segundo Phuc Truong,
diretor-geral da Mobext, a uni-
dade de “mobile marketing” da
agência Havas Digital, a publici-
dade no iPad pode custar entre €
55 mil e €220 mil por alguns me-
ses de exclusividade. ■

Anunciantes disputam espaço
nas novas páginas do iPad
Preços oscilam entre € 55 mil e € 220 mil. Apple deve anunciar novo modelo de venda de anúncios

Jin Lee/Bloomberg

APPLE VENDE 300 MIL IPADS NO PRIMEIRO DIA

Analistas de Wall Street
se juntaram às massas
e definiram o lançamento
do iPad, da Apple,
como “sólido”. Algumas
corretoras apontam
vendas de 5 milhões
de unidades do aparelho
nos primeiros 12 meses.
Em comunicado
divulgado ontem, a Apple
diz ter vendido mais de
300 mil iPads no dia de
lançamento do produto,
incluindo as entregas das
pré-encomendas, canais
de parceria e lojas Apple
Store. Os usuários do
tablet fizeram download
de aproximadamente
1 milhão de aplicativos
vendidos pela App Store.
Reuters

O maior ponto de
discórdia e polêmica
para os próximos
meses será o preço
da publicidade.
Isso porque os
anunciantes deixaram
claro que os valores
deverão ser menores
em tablets do que
os anúncios impressos

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 26.
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