
Nook: desafio real ao Kindle? 
Camila Fusco 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rede americana de livrarias Barnes & Noble anunciou nesta terça-feira (20/10) seu leitor 
digital que concorrerá com o Kindle, da Amazon. O aparelho leva o nome de Nook e custa 259 
dólares - 20 a menos do que o concorrente principal. 

E não é muita pretensão da B&N querer desbancar o Kindle. A começar pelos "extras" que o 
aparelho traz. Ele é o primeiro do gênero a ter o sistema operacional Android e a ter uma tela 
colorida sensível a toque. O Kindle usa um sistema próprio da rede, a navegação é feita por 
botões reais abaixo da tela. O Kindle não tem tela colorida. 

Os usuários podem acessar os títulos nos Estados Unidos por rede wirless 3G e rede Wi-Fi. 
Uma das inovações do aparelho é a função "Lend Me", que permite aos usuários 
"emprestarem" seus títulos virtualmente para amigos que tenham outro Nook, iPhone, iPod 
Touch, BlackBerry ou smartphones Motorola - além de PC ou Mac com software de leitura da 
B&N. Com a tecnologia, alguns títulos podem ser enviados por até 14 dias gratuitamente. 

A B&N inovou em outras coisinhas para tentar captar a atenção de quem até agora mirava o 
Kindle. Uma delas é a possibilidade de enviar o livro digital para quem esqueceu o Nook em 
casa. Segundo a empresa, o marcador virtual "Reading Now" permite que o usuário que 
esqueceu o Nook possa receber o software gratuitamente no iPhone ou outro smartphone, e 
acessar o livro exatamente de onde parou. 

O aparelho suporta até 1 500 livros e outros conteúdos impressos. Um cartão de memória de 
16GB eleva a capacidade para até 17 500 livros. O Nook já está disponível para pré-venda, 
mas o aparelho deve realmente estar disponível a partir do fim de novembro.  

O Nook vem colocar fogo na disputa pelo mercado de leitores digitais. Estima-se que até a 
metade do ano a Amazon tenha vendido 240 000 unidades do aparelho e a previsão é que o 
aparelhinho renda 1,2 bilhão de dólares à Amazon até o ano que vem. Será que uma fatia 
desse bolo não poderá ir para a B&N depois do Nook? 
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