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Book Expo 
O presidente da Amazon e o jornalista Thomas L. Friedman foram os 
onvidados especiais do segundo dia da Book Expo America. O primeiro falou

obre as vantagens do e-book e a aventura espacial. O segundo defendeu a 
ecessidade de uma “revolução verde”. Para já. Por Isabel Coutinho, em Los Angeles

a Jeff  Bezos subiu ontem ao palco 
da Book Expo America, uma das 
maiores feiras do livro dos Estados 
Unidos, que hoje termina em Los 
Angeles, enfi ado nas suas calças 
de ganga, camisa azul e blazer 
preto com um corte impecável. 
Com um sorriso genuíno e um 
ar de génio aluado, o fundador 
e presidente da megalivraria 
on-line Amazon.com lembrou a 
última vez que esteve nesta feira 
dedicada aos profi ssionais do sector, 
desde editores, agentes, autores, 
bibliotecários e livreiros. Foi há oito 
anos, tinha só um fi lho, agora Bezos 
é pai de quatro, está mais velho, 
disse. 

Pediu licença para ler um 
parágrafo de um livro. Pegou no 
seu Kindle (um aparelho para ler 
livros electrónicos criado pela 
Amazon.com), aproximou-se mais 
da plateia e começou a ler. Depois 
das primeiras frases tinha toda a 
plateia a rir. Isto aconteceu quando 
perceberam que se tratava de um 
excerto do livro de memórias do 
antigo porta-voz da Casa Branca 
Scott McClellan, What Happened: 
Inside the Bush White House and 
Washington’s Culture of Deception. 

Esta obra tem sido discutida 
até à exaustão nos media norte-
americanos nos últimos dias. É 
capa de jornais, notícia de abertura 
de telejornais, tema de debates 
televisivos. “Este livro está esgotado 
em praticamente todos os sítios”, 
explicou Jeff  Bezos, acrescentando 
que na Amazon a versão impressa 
também está temporariamente 
esgotada (só voltará a haver livros 
em Junho). “Mas enquanto vinha 
para cá descarreguei a versão 
electrónica para o meu Kindle em 
60 segundos. É essa uma grande 
vantagem dos e-books – nunca fi cam 
esgotados.” Custou-lhe 9,9 dólares, 
muito menos que o livro impresso. 

Muitos dos editores, 
bibliotecários, autores e livreiros 
que enchiam por completo a sala 
tinham pousado no regaço um 
Kindle. Servia de desbloqueador de 
conversa com a pessoa sentada na 
cadeira ao lado.

Mais bonito ao vivo
Este aparelho foi lançado em 
Novembro do ano passado, esgotou 
e a Amazon.com só conseguiu voltar 
a ter Kindles disponíveis para venda 
em Abril. O Kindle é mais bonito 

ao vivo do que nas fotografi as e em 
relação ao seu concorrente directo, 
o Sony Reader, tem a vantagem de 
permitir uma ligação wireless ao site 
da Amazon para que o e-book seja 
descarregado automaticamente 
sem ser preciso ligar o Kindle a um 
computador. 

A seguir, Jeff  Bezos começou a 
debitar as vantagens do Kindle: 
o seu peso, o poder ser lido à luz 
do dia, o aumentar o tamanho da 
letra, gastar pouca bateria, o não 
aquecer como um computador, 
não ser um aparelho que nos está a 
lembrar sempre que existe (a apitar 
ou a fazer outra coisa qualquer), 
o permitir que se façam buscas 
nas notas que se foram fazendo, 
os jornais do dia descarregados 
no computador e a utilização do 
dicionário enquanto se está a ler 
um livro. Contou que desde que 
tem um Kindle percebeu que o 
seu vocabulário não era tão bom 
como ele julgava que era (vivia num 
mundo de fantasia quando achava 
que as suas intuições em relação 
ao sentido das palavras estavam 
certas). 

Mostrou trechos de cartas de 
leitores fanáticos do Kindle, uma 
crítica positiva do escritor Stephen 
King e um testemunho de Neil 
Gaiman, autor de Sandman, que 
se confessou céptico quanto ao 
aparelho no início, mas que, numa 
viagem de avião com a sua fi lha de 
12 anos, fi cou convencido quando 
descarregou num instante os livros 
que ela queria ler.

Entre os 125 mil títulos que 
hoje estão disponíveis no site 
da Amazon.com (em formato 
electrónico e impresso), as vendas 
dos e-books para o Kindle já 
representam seis por cento, afi rmou 
Bezos. “As pessoas compram tantos 
livros como costumavam comprar, 
só que agora compram ainda mais 
os livros para o Kindle.” Há quem 
compre os dois formatos, o livro 
impresso e a sua versão electrónica 
para quando vai de viagem, 
garantiu. Bezos é um desses clientes.

A grande novidade que Bezos 
trouxe à Book Expo America é 
que o grupo editorial Simon & 
Schuster vai disponibilizar até ao 
fi nal deste ano mais cinco mil livros 
em formato electrónico para serem 
lidos no Kindle. É a primeira vez 
que uma editora norte-americana 
assume este compromisso, em 

O Kindle e suas virtudes, 


