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Companhia oferece serviço pelo qual é possível divulgar produtos em dispositivos como o 
iPhone  
 
Em julho, começaram a aparecer os primeiros anúncios exibidos por meio da nova rede móvel 
iAd, da Apple. Os anunciantes usam o iAd para inserir anúncios digitais interativos em 
aplicativos do iPhone, iPod Touch e iPad, como alguns dos jogos mais populares ou o serviço 
de música Pandora. A Apple fica com 40% do preço pago pelo anúncio enquanto o resto vai 
para o programador do aplicativo. 
 
A empresa de bens de consumo Unilever usou o iAd para promover o sabonete Dove e ficou 
"extremamente satisfeita" com a campanha, segundo Rob Master, diretor de mídia da empresa 
na América do Norte. Quando tocado, o anúncio da Unilever se abria em uma lista de vídeos e 
outros conteúdos promovendo o Dove. Mais de 20% das pessoas que abriram o anúncio 
voltavam pela segunda vez, diz Master. 
 
Anunciantes como a Unilever, que agora usa o iAd para promover o creme de amendoim 
Skippy, o molho para massas Ragu e outras marcas, contribuíram para o bom início do 
executivo-chefe da Apple, Steve Jobs, em sua primeira investida no negócio de anúncios. Até o 
fim do ano, o iAd se equiparará ao Google, com 21% do mercado de anúncios em aparelhos 
móveis nos Estados Unidos, segundo previsão da IDC. A empresa de pesquisas de mercado 
avalia que o Google, atual líder no mercado, verá sua participação cair de 27% para 21%. 
Yahoo e Microsoft passarão a ter participações de apenas um dígito percentual, segundo as 
projeções da IDC. 
 
Rede iAd, da Apple, direciona mensagem com base em hábito de compra de 160 milhões de 
clientes do iTunes 
Nenhuma das redes de anúncios móveis divulga suas vendas. O Google afirma que a IDC 
subestima sua participação e que suas vendas de anúncios para aparelhos sem fio crescem 
rapidamente. "Se estamos perdendo participação, então este mercado está crescendo mais do 
que qualquer outro que já vimos", diz Jason Spero, diretor do setor sem fio do Google. 
 
Pode muito bem ser esse o caso: a IDC prevê que o mercado de anúncios em aparelhos 
móveis nos EUA crescerá 126% neste ano, para US$ 500 milhões. Em comparação, o mercado 
de anúncios de internet é muito maior, de US$ 25 bilhões, mas crescerá cerca de 11% em 
2010, segundo a eMarketer. Reconhecendo essa mudança, o Google pagou US$ 750 milhões 
em novembro para comprar a AdMob, líder de mercado de anúncios em aparelhos móveis. A 
Apple, que também tinha interesse na AdMob, pagou US$ 275 milhões em janeiro por um 
concorrente, a Quattro Wireless. 
 
No evento de lançamento do iAd, em junho, a Apple informou que tinha compromissos de US$ 
60 milhões com 17 anunciantes, como a Best Buy, DirecTV e Unilever. O número de marcas 
que usam o iAd para anunciar dobrou desde então, diz Natalie Kerris, porta-voz da Apple. No 
lançamento da rede, Jobs previu que o iAd ficaria com metade dos gastos em anúncios em 
aparelhos sem fio no segundo semestre de 2010. 
 
Uma das forças do iAd é que a Apple consegue direcionar os anúncios com base nos hábitos de 
compra de seus mais de 160 milhões de usuários da loja virtual iTunes. A rede iAd também 
tem algumas desvantagens, que poderiam atrapalhar seu crescimento. A Apple exige um grau 
de controle sobre a elaboração das campanhas que alguns anunciantes hesitam em ceder, diz 
Noah Elkin, analista sênior da eMarketer. A rede iAd também não permite que os anunciantes 
escolham aparelhos específicos, como, por exemplo, apenas os iPads. Essa limitação levou o 
diretor de estratégia sem fio e de desenvolvimento de negócios da CBS, Philippe Browning, a 
optar pelo AdMob, em vez da rede da Apple. 
 
Para ficar na liderança, Apple e Google terão de combater a concorrência de rivais menores, 
como a Jumptap e a Millenial Media, que também ganham participação de mercado. Em 27 de 



setembro, a Research in Motion (RIM) anunciou planos para lançar uma rede concorrente que 
rodará em seus BlackBerrys e em seu computador tablet ainda por sair. "A corrida não 
terminou, de forma alguma", avisa Karsten Weide, vice-presidente da IDC. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 out. 2010, Empresas, p. B2. 


