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-TÓQUIO- Um ursinho simpático,
o Brown, e um bonequinho
com cara de Lua, o Moon, in-
vadiram os smartphones asiá-
ticos. Eles estão entre as cente-

nas de imagens disponíveis no
aplicativo Line, um serviço de
mensagens gratuito que virou
febre no Japão, onde foi criado,
se alastrou por outros países
da região e chegou à Europa.
O Line vem sendo definido

como a resposta oriental ao
Skype e ao Facebook. Seu cres-

cimento é impressionante: 150
milhões de usuários em23me-
ses. No primeiro trimestre, as
vendas da companhia baseada
em Tóquio cresceram 92%,
atingindo US$ 57 milhões. De-
pois de atravessar as fronteiras
da Ásia, o aplicativo já ocupa o
primeiro lugar na lista dos

downloads gratuitos em mais
de 40 países.
Além de ligações pela inter-

net e troca de mensagens de
texto, o Line oferece símbolos
mais elaborados que os emoti-
cons tradicionais de outros
aplicativos.
À venda numa loja virtual,

personagens com diferentes
expressões faciais e ícones co-
loridos dispensamouso de pa-
lavras. Quer demonstrar aos
amigos que está entendiado?
O Brown roncando diz tudo.
Está enfurecido? O Moon sol-
tando fumaça pelo nariz resu-
me a história. Com o avanço

acelerado dos aplicativos de
chat on-line, que conectam
centenas de milhões de pesso-
as espalhadas pelo mundo,
muita gente anda conversando
apenas através de figurinhas
virtuais. No caso do Line, algu-
mas são de graça e outras, você
paga para baixar. l

Febre no Japão, Line quer superar Facebook e Skype
Aplicativo tem crescimento impressionante e conquista 150milhões de usuários emmenos de dois anos
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App aposta na linguagem visual das mensagens
Desenhos são usados

para demonstrar estado
de espírito do usuário

-TÓQUIO- A fórmula do Line tem
chamado a atenção num uni-
verso cada vez mais competiti-
vo, em que brilham nomes co-
mo WhatsApp, iMessage e Vi-
ber. A cadamês, dezmilhões de
internautas instalam o Line em
seus smartphones, aderindo a
uma linguagem visual para de-
monstrar seu estadode espírito.
A seleção, com mais de 200
imagens, inclui personagens
dos desenhos animados e qua-
drinhos japoneses populares,
comoHello Kitty e Pokemon.
O aplicativo foi criado dois

meses após a tsunami que ar-
rasou o Nordeste do Japão em
2011, quando as linhas telefô-
nicas convencionais e móveis
caíram e as mídias sociais de-
monstraram sua força, possi-
bilitando a comunicação em
meio à catástrofe. Aos poucos,
os desenvolvedores foram ex-
pandindo as funções do Line
para ir além da troca de men-
sagens, permitindo comparti-
lhamento de fotos e vídeos, por
exemplo. Os games já repre-
sentam 50% das vendas e os e-
books estão nos planos.
A Line Corp. pertence ao con-

glomeradoNHN, de Seul, opera-
dora da principal ferramenta de
busca sul-coreana, Naver. O mo-
delo de negócios — startup sus-
tentadaporumagigante tecnoló-
gica—dá liberdade à equipe.
— Nosso foco maior não é o

lucro,masaexpansãodabasede
usuários. Os adeptos das mídias
sociais são sensíveis. Eles perce-
bem se estão sendo usados para
fins comerciais — diz Akira Mo-
rikawa, diretor executivo da Line
Corporation.
Japão, Tailândia, Taiwan, Co-

reia do Sul e Espanha são os
cinco países onde o Line tem o
maior número de downloads.
O Brasil não é citado entre os
mais populares porque, segun-
do Morikawa, o crescimento
tem sidomais rápido empaíses
de língua espanhola. (C.S.) l
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Emoticons. Entre as opções de imagens, personagens de desenho animado

U
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O coreano Kakaotalk aposta no
Brasil para aumentar sua
presença no mercado de
aplicativos de troca de
mensagens. O país é o primeiro
do Ocidente a receber um
escritório da empresa e, para
atrair o consumidor brasileiro, a
plataforma está desenvolvendo
conteúdo localizado. De acordo
com Maurílio Uemura Shintati,
consultor executivo da Kakao
Corp Brasil, o objetivo é alcançar
10 milhões de usuários por aqui
até o fim do ano.

— É um dos países prioritários
para a consolidação do
Kakaotalk. Nós queremos
alcançar a liderança no
segmento — disse Shintati, se
referindo ao WhatsApp, que não
divulga o número de usuários no
país, mas a estimativa é que
possua em torno de 3 milhões.

No mundo, o Kakaotalk é
utilizado por 84 milhões de
pessoas, a maioria em países
orientais, principalmente na
Coreia do Sul. O WhatsApp
possui mais de 200 milhões de
usuários.

Alguns fatores foram
determinantes para a escolha do
Brasil para o projeto de expansão.
Segundo Shintati, o mercado de
smartphones ainda está em
estágio inicial, com forte
crescimento, e o custo do SMS
ainda é elevado.

Para marcar presença em terras
tupiniquins, o Kakaotalk apostou
no futebol. O aplicativo montou
uma biblioteca de stickers —
figuras que podem ser enviadas
aos amigos — sobre o esporte,
com personagens vestidos com a
camisa da seleção brasileira.

Diferentemente do WhatsApp,
que custa US$ 0,99 por ano, o
Kakaotalk é gratuito. O modelo de
monetização se baseia na venda
de conteúdo adicional. Na loja de
emoticons, por exemplo, é
possível comprar pacotes de
imagens do cantor PSY e dos
personagens Hello Kitty e Pucca.

Na Coreia do Sul, no Japão, no
Vietnã e na Indonésia, a
plataforma oferece jogos sociais
desde o início do ano. A previsão é
chegar a outros países, inclusive o
Brasil. (Sergio Matsuura)

KAKAOTALK ABRE ESCRITÓRIO NO BRASIL

CHEGOUVAIRIO.
O APLICATIVO QUE VAI
AJUDAR VOCÊ A FUGIR
DOS ENGARRAFAMENTOS.

VAIRIO É O NOVO APLICATIVO DO GLOBO QUE VAI AJUDAR VOCÊ A CIRCULAR PELA
CIDADE COM MAIS RAPIDEZ. AGORA, NINGUÉM PERDE MAIS TEMPO NO TRÂNSITO.

VOCÊ NUNCA PARA.
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