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A entrada da Apple no mercado de
música digital não foi uma ideia ori-
ginal – ela surgiu, na verdade, de
uma lacuna deixada pelas empresas

que geriam o mercado fonográfico na virada
do milênio e não souberam lidar com a chega-
da da internet. O iTunes surgiu como loja a
partir do tiro que as gravadoras deram no pé
ao tratar seus consumidores como vilões. E
até hoje o revés sofrido é usado como prova
de que é impossível deter o digital.

Recapitulando: em 1999, um universitário
americano criou um software gratuito que
permitia troca de músicas via internet, sem
que elas estivessem em um servidor central.
Assim, qualquer um poderia ver as músicas
que outra pessoa tinha e baixá-las para seu
computador. O programa chamava-se Naps-
ter e os executivos das grandes gravadoras
entenderam como roubo. Se tivessem um
pingo de visão empresarial, talvez pudessem
comprar o software – como fizeram depois –
para estreitar o contato com um público que,
aos poucos, começava a abandonar os CDs.

A Apple fez o que as gravadoras não fize-
ram: legalizou esse comércio e na metade da
década já era vista como uma das marcas
mais associadas à música no século 21, sendo
que a empresa lucrou muito mais com a ven-
da de tocadores de MP3 – o icônico iPod – do
que com a venda de músicas. Assim, pegou os
americanos em um momento em que eles
começavam a baixar música de graça e os edu-
cou para as compras online.

Não é um formato ideal. As músicas são
vendidas individualmente, o que faz o preço
das músicas de um único disco às vezes ser
mais alto que o de um CD, um artefato que
teve custos vinculados à fabricação, transpor-
te, estoque e varejo. E, nos últimos dez anos,
viu-se a ascensão de serviços que cobram assi-
natura. Nesse formato, o ouvinte não precisa
sequer fazer o download – ouve o que quiser,
no aparelho que quiser.

Quase dez anos após ter sido lançado nos
EUA, o iTunes chega ao Brasil cobrando, em
dólar, preços que conseguem ser maiores
que os concorrentes em mídia física. E isso
num mercado que não tem tradição de venda
de mídia digital, acostumado a baixar música
sem pagar. Um cenário mais favorável à entra-
da dos tais serviços por assinatura.

O iTunes brasileiro terá consumidores,
mas serão pessoas que ainda tateiam no meio
digital, gente que não se familiarizou com o
download de música e que ainda apanha do
computador. Não existe a possibilidade de a
Apple conseguir educar o brasileiro para com-
prar música. Esse tempo já passou. Resta tor-
cer para que os modelos por assinatura não
levem tanto tempo para chegar por aqui...
✽
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Finalmente a Amazon desembar-
cou no Brasil. Mas não foi com a
loja online, como muita gente es-
perava. A empresa anuncia hoje
sua operação local da Amazon
Web Services (AWS), seus servi-
ços de computação em nuvem.

Mesmo antes de instalar os cen-
tros de dados no País, a Amazon
já hospeda grandes clientes bra-
sileiros, como a Gol Transportes
Aéreos e o Peixe Urbano.

No modelo de computação
em nuvem, a infraestrutura de
servidores, armazenamento e
software é oferecida às empre-
sas como serviço. Quando a in-
ternet aparece no desenho de es-
quemas de redes de computado-
res, ela é representada pela ima-
gem de uma nuvem, pois não
existe como desenhar todos os
servidores e todas as conexões
que formam a rede mundial. Daí

o nome computação em nuvem.
“Estamos muito animados”,

disse Andy Jassy, vice-presiden-
te sênior da AWS. “Faz bastante
tempo que queremos estar
aqui.” Segundo ele, a empresa co-
meçou a contratar pessoas no
País, para formar sua equipe lo-
cal, há cerca de um ano. Apesar
do entusiasmo, Jassy não divul-
gou detalhes da operação, como
investimento, tamanho e locali-
zação dos data centers ou quan-
tas pessoas têm no Brasil.

A opção de hospedagem em
São Paulo está disponível desde
hoje. O objetivo é atender, a par-
tir do Brasil, toda a América do
Sul. Segundo Jassy, haverá duas
diferenças principais para os
clientes brasileiros, a partir da
operação local.

Em primeiro lugar, a redução

da latência, que são os milisse-
gundos que demora para se car-
regar uma página ou receber al-
guma informação via internet.

Em segundo, existem clientes
potenciais, como bancos, gover-
nos e seguradoras, que, por moti-
vos regulatórios, não podem ter
seus dados hospedados no exte-
rior. Com a operação local, a
Amazon espera começar a con-
quistar esses clientes.

Presença. A AWS foi criada
com o objetivo de otimizar o uso
da infraestrutura tecnológica da
Amazon, oferecendo para tercei-
ros serviços de hospedagem e ar-
mazenamento com a mesma
qualidade desfrutada pelo site
de varejo.

Mas a chegada dos serviços em
nuvem da Amazon no Brasil sig-

nifica que o braço de varejo tam-
bém está desembarcando por
aqui? Jassy negou que seja esse o
caso. “Quando a AWS foi criada,
resolvemos utilizar todo o co-

nhecimento que geramos para
manter a Amazon no ar para en-
trar em um mercado de margens
maiores”, disse. “As margens do
varejo são bem apertadas.”

Para o executivo, essa origem
no varejo dá à AWS uma vanta-
gem sobre concorrentes que são
fornecedores tradicionais do
mercado de tecnologia da infor-
mação. “A ênfase dos fornecedo-
res tradicionais em projetos de
nuvem privada vem da busca de-
les de manter a margem, que é
maior no modelo tradicional”,
disse. “Acredito que a computa-
ção em nuvem é um mercado de
grandes volumes e margem bai-
xa, e estamos acostumados com
isso.” Nuvem privada é quando
as empresas aplicam tecnologia
de computação em nuvem a seus
próprios servidores.

TÓQUIO

A Olympus divulgou ontem seus
dados financeiros depois de ad-
mitir 13 anos de fraudes contá-
beis. Os números revelaram
uma redução de ativos de US$ 1,1
bilhão no balanço patrimonial, o
que levantou especulações de
que a companhia precisará bus-
car uma fusão, vender ativos ou
captar para reparar as finanças.

A quase centenária fabricante
de câmeras e equipamentos mé-
dicos publicou o equivalente a
cinco anos de balanços revisa-
dos apenas algumas horas antes
do prazo final dado pela Bolsa de
Tóquio. Se não cumprisse a de-
terminação, os papéis da Olym-
pus poderiam ser removidos da
bolsa. A empresa também apre-
sentou os resultados do primei-
ro semestre deste ano.

O mais recente balanço, para o
fim de junho de 2011, mostrou
uma redução de 84 bilhões de ie-
nes (US$ 1,08 bilhão) em ativos
líquidos. A Olympus acrescen-
tou que, em setembro, os ativos
líquidos somavam 46 bilhões de
ienes, contra os 225 bilhões de

ienes em março de 2007.
Também revelou um prejuízo

líquido de 32,33 bilhões de ienes
nos seis meses até setembro, o
que alimentou comentários de
que precisará se mexer rapida-
mente para melhorar o balanço e
afastar o risco de ser alvo de uma
aquisição.

“Muito provavelmente a
Olympus tem de levantar capi-
tal. É melhor para ela fazer fusão
com outras do que se reestrutu-
rar”, disse o vice-presidente de
investimento da Investment
Partners, Ryosuke Okazak.

O ex-presidente executivo da
Olympus Michael Woodford es-
tá fazendo campanha para voltar
ao cargo e disse que rapidamen-

te se mexeria para recapitalizar a
empresa. Disse, no entanto, que
priorizaria a entrada de grupos
de private equity como sócios da
empresa ou então um aumento
de capital com emissão de ações.

O presidente Shuichi Takaya-

ma afirmou que talvez venda ati-
vos ou aceite uma aliança para
aumentar a base de capital da
companhia.

Desde a demissão de Wood-
ford e o estouro do escândalo
contábil em outubro, há rumo-

res de que concorrentes teriam
interesse na Olympus. Entre
eles estão as fabricantes de en-
doscópios Fujifilm e Hoya.

As ações da empresa, que per-
deram metade de seu valor des-
de que as fraudes vieram à tona,
caíram 4% no pregão de ontem.
Mas, apesar da queda, alguns in-
vestidores ficaram aliviados pe-
lo menos porque a Olympus
cumpriu o prazo para revisar os
balanços, sem ter caído em insol-
vência técnica.

A Olympus demitiu o britâni-
co Woodford do posto de presi-
dente executivo em 14 de outu-
bro, sob alegação de que ele não
entendeu o estilo de gestão da
companhia e a cultura japonesa.

Woodford disse ter sido demi-
tido por questionar o pagamen-
to de US$ 687 milhões a consul-
tores na compra, por US$ 2,2 bi-
lhões, da produtora de equipa-
mentos médicos Gyrus, em
2008. / REUTERS

Amazon chega ao País com
serviço de hospedagem
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Balanço revisado da Olympus
reduz ativos em US$ 1,1 bilhão

iTunes também
está disponível
em versão nuvem
Brasil é o segundo país, depois dos Estados Unidos, a receber o
iTunes Match, serviço da Apple de música armazenada na internet

ANDRE PENNER/AP

ISSEI KATO/REUTERS

iTunes brasileiro
não deve mudar
hábitos de consumo

● Mais Apple
O iPhone 4S
começa a ser
vendido ama-
nhã no País.
Algumas lojas
de operadoras
abrirão à meia-
noite.

Murilo Roncolato

Desde a segunda-feira, a
Apple começou a vender músi-
cas e filmes digitais no Brasil,
por meio da sua versão local
da loja iTunes Store. Foi a che-
gada ao País do principal ator
do mercado de música digital,
fazendo frente aos competido-
res nacionais.

Mas, além dessa novidade, es-
treou no Brasil também o iTunes
Match, serviço pago que permite
que o usuário “suba” músicas pa-
ra o servidor da Apple e execute
todos os seus arquivos a partir
de qualquer aparelho Apple co-
nectado ao iCloud, o serviço da
marca baseado na nuvem. Nos
Estados Unidos, cobra-se uma

anualidade de US$ 24,99 para o
estoque de 25 mil músicas.

O cliente desse serviço conse-
gue armazenar na internet até as
músicas de procedência duvido-
sa, que, teoricamente, copiou de
CDs. E sem ter de copiá-las para
os servidores da Apple, pois o
iTunes Match identifica os arqui-
vos e disponibiliza as canções
que já tem armazenadas.

O serviço estava até então dis-
ponível somente para os Esta-
dos Unidos. A Apple confirmou
em nota a chegada do serviço pa-
ra o País, fazendo então com que
o Brasil seja o primeiro país, de-
pois dos Estados Unidos a rece-
ber o iTunes Match. Para assi-
nar, o usuário brasileiro deve pa-
gar a taxa anual de valor equiva-

lente a R$45,31.
Diz o texto do site da Apple: “A

iTunes Match armazena a sua bi-
blioteca de músicas inteira no
iCloud, incluindo músicas de
CDs, e permite que você a desfru-
te em qualquer lugar, a qualquer
hora, nos seus dispositivos iOS,
computadores ou na Apple TV.
Este é um outro recurso além da-

queles gratuitos que você já tem
com o iTunes no iCloud”.

Catálogo. A iTunes Store che-
gou ao Brasil com catálogo com
20 milhões de faixas, de artistas
nacionais e internacionais. As fai-
xas saem por cerca de US$ 0,99 e
o preço dos álbuns, em média,
US$ 9,99. As compras podem ser
feitas usando um cartão de crédi-
to nacional.

Por enquanto, a lista de músi-
cos nacionais agrupa Roberto
Carlos (com destaque), Caeta-
no Veloso, Chico Buarque, Ivete
Sangalo, Paula Fernandes, Ma-
ria Rita, Sandy Leah, Lenine, Leo-
nardo, Michel Teló, Belo e Mari-
sa Monte, entre outros.

Além da parte musical, é possí-
vel ver filmes de estúdios como
20th Century Fox, Paramount,
Sony, Universal Walt Disney e
Warner Bros., e também títulos
nacionais, como Tropa de Elite 2.
No caso dos filmes, há a opção de
aluguel, além de compra.

O iTunes chegou ao Brasil e a
outros 15 países da América Lati-
na. São eles: Argentina, Bolívia,
Chile, Colômbia, Costa Rica, Re-
pública Dominicana, Equador,
El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, Nicarágua, Panamá, Para-
guai, Peru e Venezuela.

Ao mesmo tempo em que lan-
çou a iTunes Store, a Apple trou-
xe ao Brasil a sua Apple TV, que
conecta o televisor a serviços de
vídeo online, como o próprio
iTunes, Netflix e YouTube.

Música. Apple lançou iTunes Store no País e oferece catálogo de músicas e filmes digitais a um custo anual de R$ 45,31, ou US$ 0,99 por faixa

Crise. Ex-CEO Michael Woodford tenta voltar à Olympus

Com centros de dados e
equipe em São Paulo,
empresa passa a
hospedar sites e
aplicações de empresas

● Mercado

ANDY JASSY
VICE-PRESIDENTE DA AMAZON
“Acredito que a computação em
nuvem é um mercado de
grandes volumes e margem
baixa, e estamos acostumados
com isso.”

● Versão brasileira

Empresa foi obrigada a
reapresentar balanços à
Bolsa de Tóquio após
admitir fraudes contábeis
desde os anos 90

R$ 45,31
é a taxa anual do iTunes Match

20 milhões
de faixas estarão na iTunes StoreA ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 dez. 2011, Economia & Negócios, p. B18.




