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E q u i p a m e n to s Novo Kindle Fire traz inovações, mas terá de abrir espaço entre rivais como o iPad, da Apple

Amazon tenta ir adiante na área de tablets
Brad Stone
Bloomberg Businessweek,
de San Francisco

Há um jeito fácil de prever
quando a Amazon.com está para
anunciar um novo tablet Kindle Fi-
re: é praticamente a única vez em
que a página da companhia na in-
ternet deixa de fazer propaganda
das versões anteriores do disposi-
tivo. Foi o que aconteceu nas 48
horas que antecederam o dia 25 de
setembro, quando o executivo-
chefe da companhia, Jeff Bezos,
anunciou os detalhes de três novas
versões do Kindle Fire. Trata-se do
maior ataque feito até agora aos
tablets concorrentes — incluindo o
líder de mercado, o iPad, da Apple
—, mas rigor e sucesso não andam
necessariamente de mãos dadas.

Nos últimos dois anos, a Ama-
zon conseguiu, com muito esfor-
ço, uma modesta posição no dis-
putado mercado de tablets. A
maior varejista da internet e fabri-
cante do leitor eletrônico de livros
Kindle em branco e preto, um pro-
duto icônico, proporcionou aos
consumidores um jeito elegante
de acessar sua loja virtual, incluin-
do seus lucrativos serviços de
transmissão de música e vídeo. A
empresa começou com o Kindle Fi-
re original, de 7 polegadas, em
2011. No ano passado, seguiram-
se dois modelos com tela de alta
definição e tamanhos diferentes.

Embora tenha ajudado a mol-
dar alguns elementos do mercado
de tablets, a Amazon não se encon-
tra em uma posição vencedora:
sua participação no mercado ame-
ricano foi de 4,6% no segundo tri-
mestre, segundo a empresa de pes-
quisas de mercado IDC, em com-
paração com os 50,7% do iPad e
18,5% do Galaxy, da Samsung. Os
tablets anteriores da Amazon fo-
ram criticados por sua fraca potên-
cia em comparação com o iPad e
pela ausência dos elementos de
design que caracterizam seus con-
correntes. “Eles descobriram que o
Kindle Fire vendia muito bem para
os entusiastas da Amazon, mas
não muito além disso”, diz Sarah
Rotman Epps, analista da empresa
de pesquisa Forrester Research.

Os novos tablets apresentam
capacidade de processamento
extra e os preços estão mais bai-
xos, começando em US$ 139 para
o modelo HD básico e US$ 229
para a versão “HDX” incrementa -
da. Eles são mais leves e rápidos
que os modelos Fire anteriores,
com telas automatizadas apri-
moradas que se ajustam às mu-
danças de iluminação. Outra ca-
racterística, chamada Mayday,
envolve menos a tecnologia e
mais o lado humano; o consumi-
dor pode requisitar um membro
do suporte técnico da Amazon
para ajudar a resolver problemas
por meio de vídeo em tempo real
na tela do tablet. “Quando os
usuários de testes descobriram
essa função, ficaram de queixo
c a í d o”, diz Bezos.

As edições passadas do Kindle
Fire estabeleceram novos pisos pa-
ra os preços dos tablets, chegando
a dar origem a imitações (Ahem,
iPad mini). Mas o Fire nunca se in-
tegrou facilmente à vida dos usuá-
rios. Sua versão muito personaliza-
da do sistema operacional An-
droid, do Google, desestimulou a
companhia de busca a oferecer ao
Fire aplicativos populares como o
Gmail, o Google Maps e o navega-
dor Chrome. Em vez disso, a Ama-
zon oferece um programa próprio
de e-mail chamado Silk. O progra-
ma de mapas é da Nokia. Bezos não
quis dizer se conseguiria tirar do
Google aplicativos compatíveis
com o Kindle, chamando atenção,
em vez disso, para as melhorias fei-
tas na velocidade e a praticidade
dos programas de sua empresa.

A Amazon também está vendo o
Kindle Fire ser banido das pratelei-
ras de grupos varejistas como Tar -
get e Wa l m a r t , que não querem
vender para seus clientes um siste-
ma por meio do qual eles podem
encomendar produtos de um con-
corrente. Bezos observa que o Kin-
dle Fire é vendido em mais de 20
mil lojas comerciais e que as ven-
das no varejo estão aumentando a
cada ano, embora a Amazon não
revele os números de vendas.

Bezos também é o novo proprie-
tário do jornal “The Washington
Post ”, que comprou pessoalmente

em agosto, da família Graham, por
US$ 250 milhões. Ao falar sobre a
compra, Bezos diz que os tablets
“são uma grande oportunidade
para os jornais”. Ele promete man-
ter as duas empresas separadas.
“Haverá oportunidades para as
duas companhias ajudarem uma à
outra, mas isso será feito sob as
condições de mercado”, diz Bezos.

Os tablets podem ser importan-
tes para os jornais, mas são ainda
mais vitais para a Amazon. A Apple
e o Google forçam a Amazon e ou-
tras companhias a pagarem uma

taxa quando clientes usam os apli-
cativos delas para comprar con-
teúdo, de modo que a Amazon
quer colocar seu próprio aparelho
nas mãos dos clientes sempre que
possível. Por esse motivo, Bezos
vem passando grande parte de seu
tempo trabalhando nos serviços
digitais da Amazon. Durante parte
do terceiro trimestre, ele mudou
da sede da companhia, em Seattle,
para o Vale do Silício, na Califórnia,
onde está a subsidiária de equipa-
mentos da Amazon, a Lab 126. Ele
diz estar concentrado em áreas

“onde a taxa de mudança é elevada
e em que posso agrupar várias par-
tes da companhia”.

O maior desafio de Bezos é tor-
nar o aparelho da Amazon tão
atraente quando o da Apple. Por
enquanto, ele está determinado a
acrescentar o maior número possi-
vel de benefícios e inovações orna-
mentais. Membros do serviço “pre -
m i u m” da Amazon, o Prime, po-
dem baixar da internet vídeos para
o novo Kindle Fire, o que significa
que podem assisti-los sem uma co-
nexão sem fio. Bezos também elo-

gia as ferramentas empresariais do
novo aparelho, como a codificação
de dados. “A maior surpresa da se-
gunda geração do Kindle Fire foi o
quanto ela foi comprada e usada
por corporações”, afirma.

“A Amazon está fazendo o que é
preciso no mercado de tablets.
Não está se contentando com as
conquistas já obtidas”, diz Sarah,
da Forrester Research. Quando a
Amazon anunciou o novo Kindle
Fire, as promoções de tablets to-
maram conta do site Ama-
zon.com. A expectativa é que elas

sejam mantidas até as festas de fim
de ano, mesmo que a empresa
anuncie um console ao estilo Ap-
ple-TV para levar seu crescente
acervo de vídeos para as salas de
estar. (Bezos não quis comentar
nenhum outro lançamento que
não o do Kindle Fire.)

A lição que a Amazon aprendeu
com as edições anteriores do Fire,
diz Bezos, é que “as pessoas não
querem um tablet para entreteni-
mento e outro para o trabalho. Elas
querem um tablet”. A questão é se
elas vão querer o da Amazon.
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