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A exemplo do que
aconteceu com
músicas, vídeos e
fotos, agora é a vez
de livros e revistas
serem compartilhados
pelos internautas. É o
mundo do NeoReader
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Rodrigo Zanforlin tem 26
anos, Anderson Mancini tem
28 anos. Eles pertencem a
uma geração que pode viajar
o mundo de mochila, mas não
tira o carro da garagem nem
pega ônibus lotado para
comprar um livro. Tudo
que interessa está na tela
do eomputador. É para lá que
os livros precisam migrar.

A origem da idéia vem de
2004, quando Rodrigo cursava
comunicação na USP e
desenvolvia um trabalho
de conclusão de curso sobre
vídeos sob demanda na TV
digital. O tema ainda era
novidade e faltavam fontes
de referência. A única
encontrada foi na biblioteca
da Unicamp. Nada de digitar
na rede mundial. Rodrigo
teve de ir até Campinas.

Nos anos seguintes,
Rodrigo desceu trilhas na
Serra do Mar, andou pela
Patagônia e conheceu a
África. Mas continuou
incomodado por ter tirado

o carro da garagem e dirigido
100 quilômetros até Campinas.

Ainda na faculdade, quando
finalizava o trabalho de
conclusão de curso, Rodrigo
conheceu Anderson, na época
com 23 anos, mas com quase
uma década de internet. No
ano seguinte, os dois criaram
a Neotix, agência de
publicidade com foco na
internet e que se tornaria
a fonte de renda da dupla.

Enquanto tocavam a rotina
diária, sonhavam com uma
idéia nova. Ou quase nova.

interrupções, anúncios que
piscam na tela ou links no
meio do texto. O NeoReader
cobraria por cada página
publicada. Mas esse modelo
de negócios se tornou inviável
porque o Google e outras
empresas da web acostumaram
os internautas a acessar
tudo sem pagar nada.

A exemplo de outros
pequenos empresários, que
alteram o projeto inicial para
sobreviver (tema de capa desta
edição da B2B Magazine),
Rodrigo e Anderson mudaram

Rodrigo e Anderson querem fazer com os
livros o mesmo que fizeram o YouTube com
os vídeos e o Flickr com as fotos

Eles queriam replicar o que
o Napster fez com as músicas,
o YouTube com os vídeos e o
Fíickr com as fotos. Seguindo
o mesmo conceito, os livros
poderiam ser substituídos pelo
NeoReader fneoreader.com.br).

Os dois jovens empresários
passaram a dedicar 20% do
tempo da agência ao projeto.
No início, seria um
visualizador de páginas
na internet para criar uma
experiência de leitura similar
a de publicações físicas,
totalmente linear, sem

de rumo. O visualizador
foi mantido, mas a filosofia
mudou. Com a popularização
do Orkut, no Brasil, e do
Facebook, no resto do
mundo, eles perceberam que
o internauta é quem manda
e quem faz. Portanto ficou
decidido que qualquer usuário
poderia publicar conteúdo no
site. E mais tarde o NeoReader
teria de se virar vendendo
publicidade para sobreviver.

Naquele momento,
entretanto, a demanda
prometia consumir um
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grande investimento em
infraestrutura. Não só porque
qualquer usuário poderia
colocar gratuitamente
conteúdo, mas também porque
os sócios pretendiam abrigar
o máximo de conhecimento
sobre todo tipo de assunto.
Portanto faltava dinheiro.

Rodrigo bateu à porta dos
fundos de venture capital,
mas o interesse estava mais
no etanol do que nas empresas
de web, em parte ainda

traumatizados pela bolha da
internet. Depois de muito
procurar, no final de 2006
dois investidores aplicaram
R$ 500 mil em troca de
25% do negócio.

Na mesma época, um grupo
de empreendedores do Vale do
Silício, na Califórnia, montava
um site bem parecido com
o NeoReader com apenas
US$ 12 mil. O Scribd tem
hoje mais de 50 milhões
de visitantes por mês.

No ano passado o clone
americano foi utilizado por
Barack Obama, durante as
eleições nos Estados Unidos,
para a divulgação de seu plano
de governo. Dois fundos
americanos apostaram na
idéia e colocaram USS 3,7
milhões. No final de 2008,
com crise e tudo, outros
fundos aumentaram a
aposta para US$ 9 milhões.

O Google também entrou
no ramo, com o lançamento
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da ferramenta Google Books,
Mas o negócio é diferente
do imaginado por Rodrigo
e Anderson. A gigante da
internet apenas indica locais
onde o usuário pode adquirir
ou pegar o livro emprestado.
Há resenhas sobre as obras e,
no caso de títulos sem direitos
autorais, o internauta tem
acesso à visualização parcial
ou total do livro.

Enquanto isso, o
NeoReader continuou vivendo
dos R$ 500 mil iniciais. Uma
firma foi aberta e Anderson
contratou três pessoas para
desenvolver o site.
Pré-requisito: ter entre 20
e 30 anos e ser um internauta
ativo. Rodrigo, sócio mais
falante, explica que quem quer

trabalhar com internet precisa
usá-la e estar ligado no que há
de novo.

A equipe passou um ano e
meio desenvolvendo o
NeoReader e convivendo com
os funcionários da agência.
Como em muitas startups, eles
economizam onde podem:
utilizam o mesmo espaço
físico da Neotix e colocam
alguns dos colaboradores de lá
para tarefas como divulgação
do site. Nas horas livres
todos se reúnem para jogar
Nintendo Wii.

Capítulo por capítulo
Depois de muitas horas de

Nintendo, chegou o dia. O
NeoReader entrou no ar com
uma versão experimental

(alfa) em agosto de 2008,
após mais de dois anos de
alterações no projeto inicial,
busca por investidores e o
desenvolvimento, Logo no
primeiro dia de funcionamento,
150 internautas se cadastraram
no portal para publicar
seus documentos.

Mas startup é uma obra
aberta e o NeoReader ainda
está no meio da história.
Principalmente porque não
há anúncios; o site não gera
receita nenhuma. A estratégia
é conquistar a confiança do
público primeiro para ganhar
dinheiro depois. A maior parte
do conteúdo do site é de
revistas, material corporativo e
artigos acadêmicos, e a
intenção é manter o nível das
publicações, o que pressupõe
alguma seleção do que pode ou
não ser publicado. Eles seguem
um caminho diferente do
Scribd, que hoje recebe muito
material de baixa qualidade.

Por aqui, editoras já
colocam revistas na nossa
biblioteca digital brasileira (é
possível encontrar a última
edição da B2B Magazine no
NeoReader). O servidor da
empresa também armazena os
cerca de cinco mil arquivos
digitais da Biblioteca Nacional.
E há, claro, as obras de
domínio público, que devem
ampliar sua presença na
biblioteca virtual,

Com conteúdo resolvido,
Anderson trabalha para lançar
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novidades nos próximos
meses. Em janeiro, o
NeoReader abandonou
a situação de versão alfa e
anunciou oficialmente estar
em versão beta. Na prática,
quer dizer que o site conclui
os últimos detalhes para
oferecer um produto final.

Em março, Anderson
pretende concluir algumas
novidades para sair do beta e
entrar finalmente na versão
comercial. Uma delas é um
software recém-adquirido que
converte os textos em arquivos
de áudio. Se Rodrigo é o
viajante que discursa sobre
as idéias e vende o NeoReader,
Anderson é o técnico da dupla.
Quando surge uma novidade,
ele imediatamente enxerga
o código do software.

A aplicação criada por
Anderson chega em março
também a telas pequenas. A
aposta é que, ao invés de livros
de papel, grossos e pesados, as
pessoas tirem smartphones do

bolso para ler de Machado de
Assis a Dan Brown - página
por página, via internet.

O modelo pode trazer
mais uma fonte de receita e,
inclusive, já tem pronto um
aplicativo para iPhone que
permite ler as últimas
publicações do NeoReader.
Ao clicar em uma delas, a
página do documento ocupa
a tela inteira. Assim como
na internet, o serviço será
gratuito tanto para o leitor
quanto para o fornecedor
de conteúdo. Assim, os
brasileiros poderão ter
sua biblioteca de bolso.

Quando essas novidades
chegarem em março, Rodrigo
e Anderson esperam ter
passado dos atuais 30 mil
arquivos para mais de cem mil.
E o jogo terá começado para
valer. Um diretor comercial será

contratado para procurar mais
editoras interessadas em pôr
livros e revistas na internet de
graça. Na mesma linha, vai atrás
de universidades para buscar
pesquisas e artigos acadêmicos.

No segundo semestre,
Rodrigo pretende vender
publicidade direcionada, ou seja,
anunciar produtos relacionados
ao conteúdo procurado pelo
internauta. Na gaveta, ainda
guarda mais 14 modelos de
venda de espaço no portal para
apresentar ao fundo de venture
capital que está procurando.
Com novos investimentos,
Rodrigo e Anderson querem se
sustentar com os recursos
próprios até 2011. Se essa
previsão se concretizar, a
biblioteca eletrônica brasileira
terá virado realidade. E cada
vez menos será preciso tirar o
carro da garagem.
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