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Nayara Fraga

Enquanto o mercado editorial
brasileiro aguarda a chegada
da Amazon, o Google traz pa-
ra o País sua aposta para o mer-
cado de livros digitais. A loja
de aplicativos do Android (pla-
taforma presente em smart-
phones e tablets de diversas
marcas) passou a exibir, desde
a zero hora de hoje, uma seção
para livros e filmes.

Antes, o Google Play – como a
loja é conhecida – vendia apenas
aplicativos, de inúmeras catego-
rias e desenvolvedores. Agora, a
loja passa a oferecer um acervo
com livros digitais nacionais e in-
ternacionais, a todos os usuários

brasileiros do Android, segundo
Hugo Barra, brasileiro que é vice-
presidente global do Android.

A seção de livros e filmes da
plataforma existe atualmente
em dez países, entre os quais Es-
tados Unidos, Austrália e Japão,
além de algumas nações da Euro-
pa. O Brasil será o primeiro mer-
cado da América Latina a ter
acesso ao serviço.

O investimento no País está li-
gado ao uso dos dispositivos mó-
veis com Android pelos brasilei-
ros. No terceiro trimestre de
2012, segundo a empresa de pes-
quisa Canalys, 83% dos 2,9 mi-
lhões de smartphones distribuí-
dos para venda no País eram An-
droid. “O Brasil tem nos sur-

preendido com relação ao cresci-
mento do Android”, diz Barra.
“Claro que smartphone não é ba-
rato, mas o brasileiro tem uma
fome gigantesca (de imersão no
mundo digital).”

Além da biblioteca de livros,
que inclui sucessos recentes co-
mo Cinquenta Tons de Cinza, de
E.L. James, o Google trará para
sua loja obras de domínio públi-
co que já estavam disponíveis no
Google Books e clássicos da lite-
ratura gratuitos, como roman-
ces de Machado de Assis.

Ao adquirir o livro no Google
Play, o usuário será direcionado
a um aplicativo de leitura (o Play
Livros), que estará disponível na
plataforma Android. Este progra-

ma funcionará como uma estan-
te virtual. Lá estarão todos os li-
vros comprados ou baixados gra-
tuitamente pelo usuário – com a
marcação da página onde a leitu-
ra foi interrompida.

Barra explica que o aplicativo
pode ser baixado também em

iOS (aparelhos da Apple). Ou se-
ja, a leitura poderá ser dividida
entre um Android e um iPhone.

Para vender livros para o públi-
co brasileiro, o Google fechou
parcerias com várias editoras.
Jorge Oakim, fundador da Intrín-
seca, diz que o preço das obras
no Google Play seguirá o valor
cobrado no mercado – 30% mais
barato que o livro físico. “Penso
que, no fim de 2013, as vendas de
ebooks na editora corresponde-
rão a 10% do total das vendas”,
diz. Hoje, o catálogo da empresa
está disponível na Saraiva, no re-
cém-lançado Kobo, da Livraria
Cultura, no iBooks, da Apple, na
Saraiva, e, em breve, na Amazon,
que tem chegada especulada pa-

ra breve.
O diretor da Globo Livros,

Mauro Palermo, não fala em esti-
mativas de crescimento. “É a che-
gada quase que simultânea des-
ses grandes players internacio-
nais que vai acabar definindo o
início do mercado digital no Bra-
sil”, diz. “Mas, de fato, esse Natal
será digital.”

Vídeo. A biblioteca de filmes do
Google Play também tem títulos
brasileiros e estrangeiros. O alu-
guel custa a partir de R$ 3,90. Os
filmes podem ser baixados, para
ver depois, ou assistidos por
streaming (transmissão instan-
tânea online). É possível ver os
filmes ainda no YouTube.

Grupo Estado encerra parceria
com Infoglobo no ZAP

Filipe Serrano
Nayara Fraga

A rede social Twitter anunciou
ontem o início de suas ativida-
des no Brasil. O negócio no País
será comando por Guilherme Ri-
benboim, que ocupou a posição
de presidente do site de com-
pras coletivas ClickOn até no-
vembro de 2012 e já comandou
as operações do Yahoo na Améri-
ca Latina. O executivo está em
busca de profissionais para for-
mar a equipe brasileira. A princi-
pal tarefa do time será atrair
anunciantes, primeira fonte de
receita do site de microblog.

O escritório da empresa, que
será montado em São Paulo, é o
primeiro do Twitter na América
Latina. “O Brasil está entre os
cincomaiores mercados do Twit-
ter e isso mostra a importância
de estarmos presentes aqui”, dis-
se o vice-presidente de opera-
ções internacionais companhia,
Shailesh Rao, em encontro com
jornalistas realizado na capital
paulista. A rede social também
tem unidades no Reino Unido,
no Japão e nos Estados Unidos,
onde a fica a sede.

O Twitter declara ter hoje
mais de 140 milhões de usuários
e registrar mais de 400 milhões
de tweets (as mensagens de 140
caracteres) por dia. Os números
por região, no entanto, o site não

informa. Estudos feitos por ou-
tras empresas destacam frequen-
temente o Brasil entre os países
com maior número de contas,
mas pesquisa da comScore divul-
gada em setembro indica que a
audiência no País está reduzin-
do – os acessos únicos passaram
de 12,9 milhões, em julho de
2011, para 9,7 milhões, em julho
de 2012.

“Não comentamos dados de
terceiros, mas digo que não esta-
ríamos abrindo um escritório
aqui se a audiência fosse ruim”,
disse Rao. Segundo o executivo,
pesquisas desse tipo não levam
em conta o uso da rede social em
smartphones, aparelho pelo
qual 60% dos usuários, em mé-
dia, acessam o Twitter.

Publicidade. O Twitter tem ho-
je três ferramentas desenvolvi-
das para anunciantes: a de pro-
moção de contas, que sugere ao
usuário perfis que ele deve se-
guir, a de tweets patrocinados,
que aparecem no feed do usuá-
rio, e a de trending topics patroci-
nados (as hashtags).

Além de apresentar essas ferra-
mentas às companhias brasilei-
ras, será função da equipe basea-
da em São Paulo aproximar-se
de empresas de mídia, que usam
a rede social para divulgar suas
notícias e se beneficiam do “ba-
rulho” gerado no Twitter para
conquistar audiência, e firmar
parcerias com companhias de se-
tores variados. “A primeira de-
manda que recebi foi: como
transformar esse conteúdo
(tweets de usuários) em algo
que possa ser usado a favor das
companhias”, diz Ribenboim.

Twitter abre filial no
Brasil e inicia busca
por anunciantes

FILIPE SERRANO /ESTADÃO

O Grupo Estado e a Infoglobo
encerraram a parceria que man-
tinham desde 2001 no ZAP, ope-
ração de classificados na inter-
net. A Infoglobo adquiriu os
50% da companhia que perten-
ciam ao Grupo Estado, ficando
com 100% do controle. A com-
pra da participação será subme-
tida ao Conselho Administrati-
vo de Defesa Econômica (Ca-
de), para aprovação final.

“Foi um período de mútua co-

laboração entre as empresas.
Vamos voltar a investir nesse
segmento com foco na marca
Estadão, que é praticamente
sinônimo de classificados efi-
cientes”, diz Francisco Mesqui-
ta Neto, diretor-presidente do
Grupo Estado. “A estratégia é
focar na nossa marca principal,
levando sua reputação e ima-
gem também para as transa-
ções digitais”, acrescenta Mes-
quita Neto.

Brasil, que está entre os
cinco maiores mercados
da empresa, recebe o pri-
meiro escritório na
América Latina do site

Google começa a vender livros digitais e filmes
Brasil é o 1º país da América Latina e o 11º do mundo a receber o serviço de conteúdo digital do Google Play, que terá títulos nacionais e estrangeiros

Web. Ribenboim assumiu Twitter após comandar o ClickOn

● Mercado

HUGO BARRA
VICE-PRESIDENTE GLOBAL
DO ANDROID, DO GOOGLE
“Claro que smartphone não é
barato, mas o brasileiro tem
uma fome gigantesca (de
imersão no mundo digital).”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 dez. 2012, Economia & Negócios 2, p. B22.




