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O livro eletrônico da Amazon, o Kindle, foi um sucesso de crítica, e a segunda versão do 
aparelho vem recebendo ótimas avaliações. 

Qual foi a brilhante idéia do grupo de mídia americano Hearst? Lançar um Kindle para a 
imprensa. 

A notícia saiu no site da revista Fortune, que está preparando uma reportagem a respeito. O 
leitor digital teria uma tela bem maior que a do Kindle, para exibir páginas de jornais e 
revistas em toda a sua glória gráfica. (Bem, em quase toda a sua glória. A tela deve ser preto-
e-branco.) 

A idéia, segundo a Fortune, é lançar o leitor ainda este ano. A Hearst, ao que parece, é uma 
das poucas empresas de mídia tradicional que souberam fazer uma aposta tecnológica 
certeira. Dez anos atrás a companhia investiu na E-ink, a empresa que nasceu no MIT e que 
produz as telas que equipam os melhores livros eletrônicos. 

Os detalhes ainda são poucos, mas as perguntas, várias. A primeira delas é: será que jornais e 
revistas de outras empresas vão aceitar ter a distribuição nas mãos de um concorrente? Me 
parece fazer mais sentido uma plataforma aberta, ou pelo menos que o leitor seja de uma 
empresa neutra (como é o caso da Amazon com as editoras). 

A indústria da mídia está toda preocupada com a sobrevivência, e a distribuição eletrônica da 
informação é o caminho inevitável. Mas se vai ser em um dispositivo específico, ou num 
telefone celular, ou mesmo nos PCs, ninguém sabe. 

O fato é que o grupo Hearst está saindo na frente, entre outros motivos, porque já tem um 
problemaço nas mãos: o San Francisco Chronicle, que pode ser vendido ou mesmo deixar de 
circular em questão de semanas. Mas quem sabe um dia ele não volte à vida não em papel, 
mas nas telas do leitor eletrônico, entregue pelas ondas do ar.  
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