
entregando suas músicas de bandeja à 
Apple, que definiu o preço, estabele-
ceu uma relação direta com o consumi-
dor e tirou os estúdios da jogada. Com 
o iPad. a Apple, de fato, abria uma ja-
nela para as editoras, mas cobrava um 
pedágio pesado e vinha com a mesma 
fome dos monopólios. Impunha o pre-
ço e não permitia que as editoras ven-
dessem assinaturas de suas publicações 
no iPad, forçando os leitores a comprar 
edição por edição. Apenas alguns pri-
vilegiados. como o Wall Street Journal 
e a revista The Economist, foram brin-

dados com a exceção. A boa notícia 
para editoras e leitores é que a mão 

invisível do mercado começou a rede-
senhar esse quebra-cabeça na semana 
passada. 

Na terça-feira, a Apple lançou um 
plano novo, permitindo a venda de as-
sinaturas no iPad. Era um movimento 
esperado desde que o jornal The Daily, 
o primeiro concebido exclusivamente 
para o universo dos tablets, chegou ao 
mercado com autorização para vender 
assinatura no iPad. Mas. no seu plano, 
a Apple cobra 30% da assinatura, taxa 
que o mercado considera extorsiva. 
Steve Jobs, o gênio da Apple, explicou 
sua estratégia em termos singelos: 
"Quando a Apple traz um novo assi-
nante, fica com 30%. Quando a editora 
traz um novo assinante, fica com 100% 
e a Apple não ganha nada". Só não dis-
se que a Apple não permite descontos 
na assinatura fora da sua loja e não di-
vide os dados do assinante com as edi-
toras. a menos que o assinante expres-
se desejo contrário. No dia seguinte, o 
Google saltou à frente. Em Berlim. 
Eric Schmidt anunciou um sistema de 
assinatura para tablets mais flexível: 
ela pode ser feita pelo aplicativo (o 
Google cobra 30%) ou pela rede (nesse 



-

caso, cobra 10%. talvez menos). E os 
dados do assinante são partilhados 
com a editora. "É uma diferença signi-
ficativa". diz Nina Link. representante 
das editoras de revistas nos Estados 
Unidos. "É ótimo que exista escolha e 
que haverá ainda mais." 

Haverá ainda mais. mesmo. A dis-
puta entre Google e Apple animou as 
editoras americanas porque se dá num 
contexto favorável para quem produz 
conteúdo digital. Os tablets, embora 
sejam uma novidade recente, já estão 
tendo um ano de glória. Na semana 
passada, na feira digital de Barcelona, 
eles foram a estrela da festa, com aplau-
sos especiais para o do Google. Já exis-
tem tablets com teclados virtuais de 
formatos diferentes, câmera fotográfica 
com flash e uma enorme variedade de 
penduricalhos. É sinal de que vieram 
para ficar. Por trás da febre dos tablets, 
Google e Apple disputam o que. num 
futuro próximo, deverá ser a fatia do 
leão no mercado on-line: a venda de 
conteúdo digital em plataformas mó-
veis. Traduzindo: a venda de jornais, li-
vros. revistas, músicas, filmes em apare-
lhos como smartphones, tablets. iPods. 

notebooks, em detrimento dos compu-
tadores de mesa. No mundo das assi-
naturas de jornais e revistas, a Apple 
está fazendo o que sempre fez: tenta 
manter-se sozinha no pedaço garantin-
do exclusividade no que puder. O Goo-
gle, com seu tablet promissor mas ain-
da incipiente, tenta ser mais simpático 
a editoras e leitores para atrair para si o 
fluxo de conteúdo. 

É uma briga das boas. Google e Ap-
ple são as constelações mais brilhantes 
do Vale do Silício, o celeiro de tecnolo-
gia na Califórnia. Steve Jobs e Eric 
Schmidt, ambos às vésperas dos 56 
anos. já trocaram palavras de admira-
ção mútua em público. Enquanto o 
Google se limitava a um site de buscas 
e a Apple ficava criando suas máquinas 
maravilhosas, tudo era um convescote 
digital elegante. Schmidt até integrou o 
conselho da Apple a convite de Jobs. 
De 2007 para cá, o Google começou a 
bicar o mercado da Apple e as gentile-
zas abandonaram o Vale. O Google lan-
çou um sistema operacional para smart-
phones, sinalizando que pretendia avan-
çar sobre um mercado em que a Apple 
reinava absoluta. Em 2009. a Apple 
chegou a recusar aplicativos do Google 
para usuários do iPhone. Schmidt aban-
donou sua cadeira no conselho da Ap-

ple e a briga só esquentou. Mesmo no 
mercado de smartphones. em 
que a Apple parecia imbatí-

vel com o seu iPhone. o Google deu 
uma resposta altamente eficaz com o 
seu Android. Hoje. os números do mer-
cado são apertados: 29% da Apple. 
26% do Google. 

Com a fartura de tablets e a disputa 
de dois gigantes, associadas à recupe-
ração ainda tímida mas sólida do mer-
cado publicitário, a imprensa america-
na começa a sentir um vento a favor, 
coisa que não acontecia desde o adven-
to da era digital. E o vento sopra a fa-
vor do conteúdo de qualidade. É possí-
vel que os atores do mercado estejam 
finalmente percebendo que a funciona-
lidade tecnológica não se sustenta so-
zinha — dentro dessas máquinas estu-
pendas há de circular algo que valha a 
pena. Na internet, encontram-se algu-
mas pérolas perdidas no meio do lixo. 
Pela própria natureza da rede. livre e 
democrática, não há filtro nem garantia 
de qualidade. No mundo dos aplicati-
vos. a realidade é outra. O consumidor 
sabe o que está recebendo. Na semana 
passada, o Google anunciou que seu 
plano de assinatura já fez parceria com 
a Axel Springer, da Alemanha. A edi-
tora é pouco conhecida fora da Europa, 
mas quem assinar suas publicações di-
gitais saberá exatamente o que vai ter. 
Entre seus mais de 240 jornais e revis-
tas, a Axel Springer edita o jornal de 
maior circulação na Europa. Bild, e um 
dos mais prestigiosos, Die Well. m 

Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 8, p. 90-91, 23 fev. 2011 .




