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Os amantes da literatura têm um novo local para exibir suas bibliotecas, misturar-se com 
escritores e comprar livros a preço de pechincha. Na segunda-feira desta semana foi lançado o 
Bookrabbit.com, um site que almeja enfrentar Amazon, Borders e Waterstones, retomando o 
toque pessoal nas vendas de livros. 
 
Enquanto as outras livrarias virtuais permitem ao usuário inserir comentários e análises, o 
Bookrabbit reivindica ser o primeiro a valer-se de uma rede de relacionamento social como 
parte central. O usuário pode colocar fotos de suas estantes, ver vídeos de centenas de 
escritores e encontrar leitores com idéias afins. Charles Denton, o empresário varejista por 
trás do site, diz que o Bookrabbit ajuda os leitores a encontrar livros que de outra forma nunca 
teriam ouvido falar guiados por dicas pessoais, em vez de algoritmos de computação. "Com a 
Amazon, não há alma", diz. "É um serviço eficiente de compra de livros, mas carece de uma 
sensação de comunidade."  
 
O Bookrabbit nasceu de uma rede de lojas tradicionais. Denton comprou participação 
majoritária na Samedaybooks, listada na AIM, mercado alternativo da bolsa londrina, voltado à 
pequena empresa, em maio de 2007. Como vice-presidente do conselho fechou quatro das 
seis livrarias que a empresa tinha no sudoeste da Inglaterra, reinventando o grupo, que 
posteriormente passou a chamar-se ArgentVive, como uma empresa de "comércio eletrônico 
de nicho". 
 
Denton era CEO da fabricante de cosméticos Molton Brown quando esta tornou-se a primeira 
varejista de cosméticos de luxo a lançar um site de comércio eletrônico. Em 2005, ajudou a 
vender o grupo para a Kao Corporation, do Japão, por US$ 332 milhões. 
 
Agora, ele busca conseguir permissão do conselho de administração para fechar o capital da 
ArgentVive, dona da Bookrabbit, e planeja lançar um rival de nicho para a Ebay, site de leilões 
na internet, ainda neste ano. A empresa deverá apresentar prejuízo de sete dígitos quando 
divulgar seu balanço em junho, refletindo quatro aquisições de empresas e o fechamento das 
livrarias. 
 
As lojas remanescentes serão deixadas abertas para manter algum contato pessoal com os 
clientes. "O comércio on-line é perigoso se você não interagir cara a cara com as pessoas", diz 
Denton. As recomendações boca a boca são uma das mais importantes formas de comércio 
para os vendedores de livros e aproveitada pelos sites de relacionamento social como 
Bookrabbit e outros já estabelecidos como Bebo, Facebook e MySpace. 
 
Sites como o Shelfari, Librarything e Goodreads já tentaram a combinação da Bookrabbit, de 
socialização e venda de livros, nos EUA a maioria recorrendo à Amazon para as vendas. A 
Book-crossing.com permite a leitores compartilhar livros com estranhos,deixando-os em locais 
públicos especificados no site. Em 2007, a Penguin, editora de livros controlada pela Pearson, 
dona do "Financial Times", criou a Spinebreakers, uma comunidade interativa para 
adolescentes. Anna Rafferty, diretora, de marketing digital da Penguin, diz que a 
Spinebreakers permite que seus milhares de membros apresentem capas e finais alternativos 
ou trilhas sonoras de autoria própria. A editora de livros Random House recentemente lançou 
um "widget", uma ferramenta que permite a internautas e usuários do Bookrabbit 
compartilharem partes de livros. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 e 22 de maio, Tendências & Consumo, p. B4. 


