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ntes que nos lancemos às especulações
sobre o futuro do livro digital é preciso
fazer um exercício
que se tornou clássico. Esse exercício analisa o livro comum impresso em papel do ponto de
vista do mais exigente usuário do universo. Ele diria que se trata de um produto que funciona sem bateria, dispensa o manual do usuário, suporta
quedas, é barato e pode ser substituído
a um custo mínimo. É, portanto, uma
invenção tecnologicamente perfeita.
Não por acaso, atravessou mais de
quinhentos anos de história como o
mais simples e prático instrumento para o registro e a transmissão de idéias.
Mas, mesmo com todas essas imbatíveis características, o livro evolui. A
cara mais conhecida dessa evolução,
que começa a ser vendida aos brasileiros na próxima semana, é o Kindle, da
Amazon, um leitor digital de textos
que já vendeu mais de l milhão de

unidades nos Estados Unidos. O Kindle,
cujo nome deriva dos verbos acender e
iluminar em inglês, passará a ser vendido em 99 países, além do Brasil.
Tecnicamente é um "e-reader", ou leitor eletrônico. Seu fabricante, a Amazon, é um gigante do comércio varejista na web. Ela é maior do que seus
três principais concorrentes somados.
A versão que chega ao Brasil custará
279 dólares e só poderá ser comprada
no site da Amazon. Acrescidos os impostos de importação e frete, chega-se
a uma conta final equivalente em
moeda brasileira a 585 dólares 1016 reais na sexta-feira passada.
"Estamos animadíssimos. Não sabemos quanto nossas vendas aumentarão, mas nosso alvo imediato são os
90 milhões de consumidores da amazon.com que já temos espalhados pelo
mundo. Esse é um número considerável", disse a VEJA Jeff Bezos, o presidente e fundador da superloja virtual.
De posse do Kindle, o usuário brasileiro terá acesso sem fio ao estoque

de mais de 200 000 livros digitalizados à venda no site da Amazon. O aparelho se conecta automaticamente a
uma rede de telefonia celular 3G, a
mais rápida. Na ausência do sinal mais
veloz, o Kindle se conecta pela segunda melhor opção, o Edge. A ligação
não é gratuita, mas seu custo está embutido no preço do livro, que deverá
ser pago com um cartão de crédito internacional na transação eletrônica
aferida pelo próprio site da Amazon.
O limite de tempo gasto para baixar o
livro no Kindle é de sessenta segundos. A estante digital da Amazon já
oferece também revistas e jornais.
Adicionalmente, o usuário pode transferir para seu aparelho conectado a um
computador quaisquer arquivos gravados em PDF — a sigla de Portable Document File —, um formato-padrão
pré-instalado na imensa maioria dos
PCs. Para carregar arquivos de outros
formatos, a Amazon oferece ao usuário um serviço em que ele envia por
e-mail para a empresa um documento
qualquer e ela o devolve com a formatação correta, para ser lido pelo Kindle. Para receber o arquivo por e-mail
e fazer a transferência para o leitor, o
serviço é gratuito. Quem desejar receber o arquivo pela rede 3G ou pelo Edge diretamente no e-reader pagará
uma taxa de pouco mais de l dólar.
A oferta de e-books, como são
chamados em inglês os livros digitais
oferecidos via internet, cresce exponencialmente, o que é uma comodidade para o usuário, mas urna grande
preocupação para os editores brasileiros de livros de papel (veja quadro na
pág.109), A Amazon lidera esse mercado, que avança rapidamente. Em
setembro passado, O Símbolo Perdido, o novo título de Dan Brown, autor
do best-seller O Código Da Vinci, foi
lançado em formato digital e no tradicional impresso. O digital vendeu
mais do que o livro de papel. No início do ano, as versões eletrônicas de
livros representavam 13% dos títulos
comercializados pela Amazon. Em
maio, esse número chegou a 35% e,
agora, passa dos 48%. Dados da
Associação Americana de Editores
(AAP) corroboram o avanço. Indicam
que as vendas de e-books somaram 20
milhões de dólares em 2003, ante 113

milhões de dólares em 2008. O aumento nesse período foi de 465%. Só
no primeiro semestre de 2009, o crescimento foi de 150%. "Hoje, os ebooks representam apenas 1% do mercado, mas não tenho dúvida de que
esse ritmo de crescimento vai incentivar todo o setor a mergulhar nessa tecnologia", disse a VEJA Edward McCoyd, diretor da AAP, em Nova York.
Entusiasmo semelhante percebe-se
na produção de e-readers. Eles se multiplicam — e se diversificam. A Amazon tem o Kindle internacional, com
tela de 15.2 centímetros, e o DX, vendido nos Estados Unidos, com monitor de 24,6 centímetros. O trunfo de
106

ambos é a conexão wireless por rede
3G com a imensa biblioteca virtual da
empresa (nos Estados Unidos, são
350000 títulos). A companhia não divulga números de vendas de seus produtos, mas uma estimativa do analista
Mark Mahaney, do Citigroup, mostra
que foram comercializados 500000
Kindles em 2008. Neste ano, mesmo
sem o avanço internacional, devem dobrar. Em agosto, a Sony anunciou o
lançamento de três modelos numa só
tacada. Dois deles têm tela sensível ao
toque (touch screen). A japonesa Fujitsu vende no Japão um e-reader com
tela colorida. Os problemas sito o preço (mais de l 000 dólares) e o reflexo

que incide sobre o monitor. Marcas
como Samsung, Asus (que criou o primeiro netbook comercial), Plastic Logic, iREX e até mesmo genéricos chineses também estão entrando nesse
ramo. Em 2009, devem ser vendidos 3
milhões de e-readers. Em 2014, tal cota pode atingir a casa dos 30 milhões.
Há fone expectativa de que a Apple
também lance um produto para a leitura de livros, mas parecido com um tablet (computador com tela touch screen). Steve Jobs tem desmentido com
veemência tal possibilidade — o que,
na prática, não significa muito. Recentemente, os rumores sobre o novo produto da empresa recrudesceram depois

que a companhia registrou a patente
número 20080204426, nos Estados
Unidos, de um sistema que "simula
uma página sendo virada em uma tela a
partir do movimento de um dedo", como num livro de átomos. O Google é
outro gigante firme nesse páreo. Ele
não tem um produto, mas l ,5 milhão de
livros digitalizados. Detalhe: quer chegar a 5 milhões em meados de 2010.
O problema dessa leva de concorrentes é a própria Amazon. Um dos
poucos sobreviventes da bolha da internet, que explodiu em 2000, a Amazon tem um chefe, Bezos, obstinado e
duríssimo na queda. Hoje, posicionouse no mercado editorial de maneira
impressionante — e abrangente. Tem
dois serviços, o BookSurge e o CreateSpace, que permitem a impressão de

Leitura quase perfeita
do no início da década, quando o
monitor desses aparelhos passou a
empregar uma espécie de tinta eletrônica criada pela empresa E Ink
- uma companhia que nasceu nos
laboratórios do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MU, na
sigla em inglês). Esses painéis se
transformaram em um padrão para
os e-readers. Equipam quase todos
os aparelhos do mercado. Até o surgimento dessa tecnologia, os leitores eletrônicos usavam tela de cristal líquido (LCD), como a das Ws,
Mas a imagem do LCD é um problema para esse tipo de dispositivo.

Ela é formada por uma luz branca
permanentemente acesa no fundo
da tela - a backlight, Esse tipo de
recurso prejudica o contraste (a diferença entre o preto e o branco).
Tal deficiência é fatal para um equipamento que tenta imitar um livro.
Para completar, o LCD brilha em
ambientes muito iluminados, tornando inviável a feitura. A tinta eletrônica faz o contrário: torna-se
mais nítida quando submetida a
intensa luminosidade. A primeira
versão do display da E Ink, adquirida em junho por 215 milhões de
dólares pela taiwanesa Prime View,
foi apresentada em 2000, Dois
anos depois, a companhia introduziu um novo modelo com 0,3 milímetro de espessura. Em 2004, o
dispositivo era empregado no primeiro e-reader da Sony, chamado
Librié. Outra vantagem dos monitores da E Ink é que são flexíveis.
Essa peculiaridade fez com que a
Telecom Itália criasse em parceria
com a Polymer Vision o protótipo de
um celular com tela dobrável, focado na leitura de textos. Agora, o
desafio da empresa com sede em
Cambridge, nos Estados Unidos, é
levar a cor aos displays. Isso só deve ocorrer em dois anos.

ano era 1994 e nem sequer havia atividade comercial relevante na internet, Mas um fato
atraiu a atenção de um técnico
em computação, lotado em Wall Street,
chamado Jeffrey Preston Bezos. A rede de computadores crescia a uma taxa
estonteante, superior a 2 000% ao ano.
"As coisas simplesmente não avançam
tão rápido", pensou Bezos, natural de
Albuquerque, no Novo México. Foi
então que resolveu criar uma companhia virtual. Para isso, pesquisou quais
eram os produtos mais encomendados
pelos correios. O que figurava entre os
principais itens? Os livros, claro. Bezos imaginou que, com a capacidade
de armazenamento quase infinita da
web, poderia criar um catálogo gigantesco — o maior do mundo — com títulos para todos os gostos. Organizou
uma lista com l milhão de livros, uma
oferta quarenta vezes superior ao acervo de uma livraria comum, construída
com tijolos, e não bits. Em setembro
de 1995, no começo da operação da
Amazon, as vendas já alcançavam
20000 dólares semanais. Logo de cara
era um sucesso. No início, os produtos
eram empacotados no chão de cimento
da garagem de Bezos, que se mudara
com a esposa, Mackenzie, de Nova
York para Seattle. Ele pensou em comprar joelheiras para facilitar o trabalho.
Até que um funcionário teve a primei.ra idéia brilhante da firma. "Que tal
mesas?", sugeriu. Vieram as mesas. E
os avanços se sucederam. A Amazon
não pode ser definida somente como
uma loja on-line. Ela é uma empresa
de tecnologia aplicada ao varejo. É a
companhia que confere sentido ao termo comércio virtual. No ano passado,

faturou 19 bilhões de dólares e lucrou
645 milhões de dólares. Em 2008, o
site teve 615 milhões de visitantes interessados em milhões de artigos. A
vedete entre eles é o Kindle, sobre o
qual Bezos. de 45 anos, falou em entrevista exclusiva a VEJA, concedida
ao editor Carlos Rydlewski e ao repórter Bruno Meier.
Algumas pessoas, como o fundador
da Apple, Steve Jobs, criticam o
fato de o Kindle ter apenas uma
função — a leitura de livros.
Elas não acreditam no futuro
de um aparelho tão especializado.
Eu não concordo. Posso apenas
dizer que a leitura é uma atividade
muito importante e merece um
dispositivo dedicado. Isso é o
Kindle. E é um sucesso.
A tela do Kindle, criada pela
empresa E-Ink e usada por outros
concorrentes, tem somente
tons de cinza. Não reproduz cores.
Esse é um problema sério para um
aparelho eletrônico? Já vi testes
que empregam a mesma tecnologia,
o papel eletrônico, em cores.
Mas ela não está pronta para ser
lançada no mercado. Nós vamos
usá-la, mas em dois ou três anos.
O problema é que, hoje, se quisermos
utilizar cores, teremos de usar
monitores convencionais, como
os de cristal líquido. Eles são
péssimos para o nosso objetivo.
Seu emprego torna impossível a
leitura de textos sob o sol, exige
grande esforço da vista e gasta muita
bateria. Por esse motivo, utilizamos
o papel eletrônico, com tons de cinza.

É por isso que precisamos de um
aparelho dedicado à leitura.
O Kindle vai bem no mercado americano?

É o produto mais vendido entre
todos os milhões de artigos que
comercializamos no site da Amazon.
É o nosso best-seller. As pesquisas
também indicam que é o item mais
desejado entre os consumidores.
Gosto de dizer que o Kindle
é o nosso produto mais talentoso.
Outra crítica, também de Steve Jobs,
está centrada no fato de a Amazon

extremamente competitiva e com
muitas oportunidades. Ela
comporta muitas empresas de
sucesso. Não acredito que uma
única companhia controlará toda a
cadeia produtiva. Longe disso.
Ninguém precisa perder para que
nós ganhemos. E os livros
eletrônicos estão ampliando o
mercado editorial. Eles serão
ótimos para os autores, para os
editores, para os varejistas e, por
fim, excelentes para os leitores.
Não tenha dúvida de que. com o
Kindle. teremos mais pessoas lendo
e mais livros serão vendidos.
A indústria inteira vai crescer
e se beneficiar com esse tipo de
inovação. Isso já está ocorrendo.
O que o senhor espera com
o início da venda global do Kindle?

Temos 90 milhões de clientes
ativos em todo o mundo.
Esse é um número significativo.
Esse é o nosso público potencial.

não divulgar dados sobre as vendas
do Kindle. Com isso, Jobs deixa
no ar dúvidas sobre o desempenho
do produto no comércio.
Não divulgamos alguns dados.
é verdade. Temos uma longa
tradição a esse respeito. Nós nos
mantemos quietos sobre muitos
números. Como isso funcionou
bem até agora, não vejo motivos
para mudar. A postura silenciosa
nos tem sido útil. Mas, como disse,
o Kindle é um sucesso. E temos
divulgado estatísticas que indicam
esse fato. Hoje, 48% dos livros

comercializados na Amazon
são lidos no Kindle. Há alguns
meses, essa participação era
de 35%. O ritmo de crescimento
é bastante rápido. E faz somente
dois anos que estamos vendendo
livros em formato digital.
Muitos editores temem que a
Amazon, que vende livros e
leitores, além de imprimir alguns
títulos, domine esse mercado e
crie um monopólio. A empresa
está trilhando esse caminho?
Não. Essa é uma indústria

O consumidor brasileiro é importante
para a Amazon? Sim. Temos
transportado livros em inglês
para o Brasil nos últimos catorze
anos. O problema é que, muitas
vezes, a entrega demora entre
duas e três semanas. As pessoas
podem optar por uma entrega
rápida, mas ela e' mais cara.
Creio que, com o Kindle, vamos
superar essa barreira. Em breve,
usando o aparelho, os brasileiros
poderão receber seu livro por
uma rede sem fio em menos
de sessenta segundos.
Essa é a principal mudança
proporcionada pelo Kindle.
Metade dos americanos lê
apenas um livro por ano.
Em muitos outros países,
esse número é pior, Faz sentido
lançar um aparelho de leitura
num mundo com poucos
leitores? Vendemos muitos livros
e temos muitos clientes. Temos
ainda os leitores onívoros, aqueles
que devoram tudo. Essas pessoas
querem um leitor eletrônico.
Não tenho dúvida de que esse
tipo de produto faz sentido.
•
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