
QUEM É

Markus Dohle, de 42 anos, con-
versou com a revista Der Spiegel
sobre os projetos da maior orga-
nização editorial do mundo pa-
ra a era do livro eletrônico, as
difíceis negociações com a Ap-
ple e os motivos pelos quais o li-
vro impresso continuará predo-
minando no setor. A seguir, tre-
chos da entrevista.

● Quando o senhor vê pessoas
lendo no trem, de quem gosta
mais, do leitor com o iPad ou da-
quele com um livro?
Gosto dos dois...

● Porque lucra com os dois.
Mas é justamente essa a nossa
oportunidade. Fico satisfeito
ao ver um leitor que está lendo
no seu iPad ou Kindle. Sem es-
tes aparelhos, talvez não atingís-
semos aquela pessoa naquele
exato momento, porque ela po-
de ter deixado o livro em casa.
Mas nós sempre a encontramos
no leitor eletrônico. Aquele mi-
nuto de leitura é uma bênção.

● O senhor parece muito entu-
siasmado.
Sim. Cresci na época do papel
impresso, mas preciso admitir

que estou surpreso com a rapi-
dez com que os negócios digi-
tais estão crescendo, principal-
mente nos Estados Unidos.
Contudo, o livro impresso con-
tinuará predominando por mui-
to tempo.

● Que porcentagem do seu fatu-
ramento representam os livros
eletrônicos?
Neste momento, cerca de 8%
nos EUA, o que constitui um au-
mento enorme. É possível que
no próximo ano superemos os
10%.

● A Amazon anunciou que em
junho vendeu 180 títulos digitais
para cada 100 livros de capa du-
ra nos Estados Unidos. Os analis-
tas calculam que, em 10 anos,
apenas 25% de todos os livros
serão vendidos em forma impres-
sa. O senhor acha essa cifra rea-
lista?

Não concordo com esse prog-
nóstico. Acho muito agressivo,
exagerado. É mais provável que
a parcela de mercado dos livros
eletrônicos, mesmo nos EUA,
chegue a algo entre 25% e 50%
até 2015. Mas esta será ainda
uma enorme oportunidade pa-
ra nós. Ela favorecerá um novo
crescimento. Conheço pessoas
nos EUA que dizem: comecei a
ler de novo por causa do meu
leitor eletrônico – e também os
meus filhos.

● Entretanto, a euforia do senhor
deve ter limites. Quando a Apple
lançou seu iPad em janeiro, cinco
das seis maiores editoras ameri-
canas eram sócias da iBookstore
da Apple. Mas a Random House,
a maior delas, ainda não aderiu a
essa iniciativa. Por que essa hesi-
tação?
No mercado de língua inglesa,
ao contrário da Alemanha, não
existe um acordo de preço fixo
para livros. O vendedor de li-
vros estabelece o preço no vare-
jo. Na iBookstore da Apple, ca-
be às editoras estabelecer os
preços para o leitor. A Apple se
mantém fora disso e recebe
uma comissão. Precisaríamos
examinar a questão com muito
cuidado para saber se estaría-
mos dispostos a adotar essa mu-
dança drástica no nosso mode-
lo de negócios.

● O que há de tão ruim em poder
estabelecer os próprios preços?

Nos mercados em que não exis-
tem acordos de preços fixos pa-
ra livros, significa que as edito-
ras entram numa concorrência
de preços que anteriormente di-
zia respeito apenas aos vende-
dores de livros. Entretanto, a
questão está em saber se as edi-
toras terão a capacidade de esta-
belecer o preço certo de varejo
a fim de alcançar o maior núme-
ro possível de leitores. Até ago-
ra, isso não cabia a nós.

● Em outras palavras, o senhor
não quer que a Apple se livre do
risco que anteriormente era dos
livreiros, e agora é da Amazon?

Isso mesmo, trata-se também
de distribuir o risco. Até agora,
vendemos conteúdo, desenvol-
vemos e comercializamos talen-
to, e calculamos nossos preços
de acordo. Nos EUA, o comér-
cio de livros estruturou preços
de varejo mantendo condições
de mercado individuais. É preci-
so determinar se as editoras po-
derão realmente fazer ambas as
coisas no futuro.

● O senhor realmente acredita
que não precisa da Apple?
A mudança para o livro digital
provavelmente levará de cinco
a sete anos, portanto 100 dias

na iBookstore não permitem de-
terminar se um livro é um su-
cesso ou um fracasso. Evidente-
mente, queremos ter uma pre-
sença em todas lojas digitais. E
você não deve esquecer que
nossos leitores nos EUA tam-
bém leem nossos livros no
iPad, usando aplicativos dife-
rentes, mesmo que não faça-
mos parte da iBookstore. Não
acho que teremos grandes pre-
juízos a longo prazo. Na realida-
de, temos de agir de uma manei-
ra muito cuidadosa, até encon-
trarmos um modelo adequado.
/ TRADUÇÃO DE ANNA CAPO-
VILLA

No mercado de celulares, Google
adota estratégia da Microsoft
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do mundo prevê que
livros impressos ainda
serão maioria nos
próximos anos
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A guerra pelo domínio em celula-
res inteligentes praticamente
acabou, e as razões estão em ci-
ma da minha escrivaninha. Ali es-
tão o Vibrant da Samsung, uma
beleza reluzente de 115 gramas
com tela colorida estonteante.
Ao seu lado está o volumoso
Streak de 225 gramas da fabrican-
te de PCs, Dell, o maior celular
que já vi desde que a NBC cance-
lou a série Miami Vice. Cada um, à
sua maneira, é delicioso. E am-
bos são construídos em torno do
Android, o sistema operacional
para smartphone da Google que
está superando a Apple no mer-
cado americano de smartpho-
nes.

A Apple e seu excelente iPho-
ne vão se dar bem, mas a Google
abocanhará a maior parte do
mercado, pois adotou a velha tá-
tica para PC da Microsoft; com a
venda do software Windows a
qualquer fabricante de computa-
dor, a Microsoft inundou o mun-
do com máquinas Windows.

Existem hoje apenas três mo-
delos de iPhone, todos da Apple,
e disponíveis nos Estados Uni-
dos por apenas uma operadora: a
AT&T. Há mais de 20 modelos
Android, produzidos por várias
companhias e disponíveis para
qualquer operadora de celular. É
claro que o Android vai vencer.

A abordagem do Android enco-
raja projetistas de telefones a
criarem recursos inovadores ten-
do em vista determinados merca-
dos de nicho. Assim, estamos re-
cebendo aparelhos como o Vi-
brant e o Streak, que não têm
quase nada em comum, exceto o
software que rodam.

O Streak está sendo oferecido
pela Dell pelo preço cheio de
US$ 549, ou pode-se pagar US$

299 por um contrato de dois
anos da AT&T, a única operado-
ra que oferece o aparelho nos
EUA. Mas, segundo a Dell, o
Streak não é bem um telefone.

Um executivo da empresa me
disse que ele foi projetado como
um computador tablet, um rival
do iPad, não do iPhone. A Dell
acrescentou um telefone quan-
do consumidores que testavam
o Streak pediram insistentemen-
te. O volumoso Streak é ótimo
para um bolso de paletó com cos-
turas reforçadas. Mas o peso pe-
na Vibrant é um verdadeiro tele-
fone de bolso de camisa. A T-Mo-
bile oferece o Vibrant por US$
199 com contrato de dois anos.

A Samsung está promovendo
o Vibrant como um aparelho de
entretenimento com telefone.
Não estranha que eles escolhe-
ram a tecnologia de diodo emis-
sor de luz orgânico para a tela
(Oled, na sigla em inglês). O
Oled não precisa de iluminação
por trás, o que deixa o telefone
esplendidamente fino.

A Samsung está incluindo
uma cópia do filme Avatar em ca-
da Vibrant, carregado no chip de
memória flash de 16 gigabytes.
Os usuários também podem fa-
zer seus filmes, e a câmera de cin-
co megapixels do Vibrant supor-
ta vídeos de alta definição. Vi-
brant e o Streak não são perfei-
tos. Nenhum telefone Android
é. Mas eles são tantos.

A Apple responde por quase a
metade dos lucros da indústria
de smartphones, mas vende
uma fração desses aparelhos. E,
com tantos Androids excelentes
para escolher, a fatia da Apple só
pode diminuir. / TRADUÇÃO DE

CELSO M. PACIORNIK

✽ Markus Dohle estudou En-
genharia Industrial e Admi-
nistração na Universidade de
Karlsruhe. Assumiu a direção
da Random House em 31 de
maio de 2008. Antes disso,
ocupou vários cargos no Gru-
po Bertelsmann, gigante do
setor de comunicação com
sede na Alemanha.

● Dieta
A maior fraqueza do Streak tal-
vez seja a falta de aplicativos.
Eles poderão vir mais tarde, mas
por enquanto os proprietários do
aparelho terão de se virar com a
dieta Android usual.

Sistema operacional
Android, disponível em
diferentes modelos, já
supera o iPhone da Apple
no mercado americano

‘Papel continuará
predominante’

Réplica. Nexus One, primeiro smartphone a usar o Android

Cuidado.
Apesar do
entusiasmo,
Douhle não
tem pressa
em fechar
acordo com
a Apple

Nota publicada na coluna Direto da Fonte 
do jornal O Estado de S. Paulo em 19/8/2010
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