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No site de um jornal israelense, escrito em hebraico, as notícias parecem idênticas umas às 
outras - todas indecifráveis. Mas com um clique do mouse numa palavra do texto, a tradução 
em português aparece imediatamente numa janela do computador: é um artigo sobre a 
despedida do jogador francês Zinedine Zidane do estádio Santiago Bernabéu, a "casa" do time 
espanhol Real Madrid. 
   
Noah Bell, diretor de vendas da companhia israelense: plano de fortalecer os negócios para 
tornar a oferta pública inicial de ações mais atraente. 
 
"O mecanismo não substitui a tradução humana, mas dá uma idéia confiável do conteúdo do 
texto", diz Noah Bell, diretor de vendas da Babylon, dona do mais popular serviço de 
dicionários e enciclopédias via internet do mundo. Lançado na semana passada, como parte de 
seu novo pacote de serviços - o Babylon 6 -, o sistema faz a tradução de parágrafos inteiros 
em 17 línguas. "Trata-se de um dos lançamentos mais importantes da empresa nos últimos 
anos", afirma o executivo.  
 
O Babylon 6 já está disponível no Brasil. A versão básica custa R$ 148 (licença permanente) 
ou R$ 73 (renovável anualmente), mas há várias combinações disponíveis, a preços diferentes, 
dependendo dos dicionários selecionados.  
 
A grande atração dessa vez, porém, é o tradutor on-line e a história da empresa israelense 
ajuda a explicar o porquê.  
 
A Babylon foi criada em 1998, sob o mesmo modelo das companhias de web da época: serviço 
gratuito para o usuário e receita advinda da publicidade on-line.  
 
Dois anos depois, porém, em meio ao terremoto que vitimou boa parte dos empreendimentos 
pontocom, a empresa percebeu que era preciso mudar e passou a cobrar pelo serviço, sob o 
risco de ver seus usuários desaparecerem. Não foi o que aconteceu. Apesar das dificuldades 
iniciais do modelo, o número de usuários pagantes não parou de crescer. Hoje são 32 milhões 
de consumidores no mundo, sendo 2 milhões no Brasil, um dos principais mercados da 
empresa. Atualmente, a cada minuto, é feito mais de um download do software da Babylon no 
país.  
 
Todo esse interesse tem sido mantido graças à estratégia de acrescentar ao serviço produtos 
de parceiros reconhecidos como Britannica, Oxford, Larrouse e Michaelis, entre outros. A 
maioria dessas publicações tem suas próprias versões on-line e algumas estão disponíveis 
gratuitamente, caso da Wikipédia, a enciclopédia feita pelos próprios leitores e também 
oferecida pela Babylon.  
 
A questão é que, para ter acesso a todos esses produtos, em tese o consumidor teria de 
comprá-los - e usá-los - separadamente. É neste ponto que entra a vantagem competitiva da 
Babylon. O serviço reúne todas essas publicações - além de glossários próprios - em um único 
lugar, tudo disponível com um único clique, a marca registrada da companhia. "Um dicionário 
grande tem, em média, 200 mil verbetes. No Babylon, há 5 milhões", compara Bell.  
 
O mecanismo de tradução é, portanto, mais um passo na mesma direção: o programa já era 
oferecido por sua criadora, a empresa americana Language Engineering , mas agora vai 
preencher uma lacuna para a Babylon. "Era algo que o mercado pedia", diz Bell. "Entre as 
pessoas que fazem o download do nosso software, mas não adquirem a licença depois do 
prazo gratuito, 30% disseram não concluir a compra porque faltava um mecanismo de 
tradução."  
 
Esses consumidores recalcitrantes agora podem mudar de idéia e a Babylon conta com isso 
para acelerar o crescimento de sua base de consumidores. "Até o fim de setembro, a projeção 
é chegarmos a 35 milhões de usuários", diz Bell.  



 
Esse movimento é estratégico para o esforço de capitalização da companhia. A Babylon 
preparava uma oferta pública inicial de ações para este ano, mas recentemente decidiu adiar o 
plano. A empresa quer esperar para reforçar a base e, com isso, elevar seu poder de atração 
diante dos investidores.  
 
Mas além da oferta pública, há outras mudanças em gestação. A companhia promoveu 
recentemente uma divisão interna, separando seu negócio tradicional da área que fornece 
serviços sob medida para grandes empresas, numa antecipação do que poderá ser a cisão 
formal em duas companhias. Além disso, novos produtos estão em estudo: é o caso de um 
dispositivo portátil, parecido com um chaveiro, que já vem carregado com o software e pode 
ser acoplado em qualquer computador. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 maio 2006, Tecnologia & Telecomunicações, p. 
B2. 


