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"De fato, toda paixão confina com um caos, mas a de colecionar com o das lembranças. (...) 
Para ele [o colecionador], não só livros, mas também seus exemplares têm seu destino. E, 
neste sentido, o destino mais importante de todo exemplar é o encontro com ele, o 
colecionador, com sua própria coleção." Esses são trechos do ensaio "Desempacotando a 
minha biblioteca", escrito na década de 30 pelo filósofo alemão Walter Benjamin.  
 
No texto, Benjamin defende a existência de uma relação de apego material entre leitor e livro. 
A discussão sobre o livro como mera plataforma de texto ou objeto com outras dimensões 
simbólicas é antiga, mas ganhou força recentemente com o lançamento do leitor eletrônico de 
livros Kindle, da Amazon, e de aparelhos semelhantes, como o Sony Reader. No Brasil, o 
equipamento chegou ao mercado há pouco mais de um mês, mas já estimulou editoras a 
repensar as estratégias de vendas. 
 
Editoras como Ediouro, Leopardo e Bookess desenvolveram tecnologia própria ou contrataram 
empresas de software para produzir e vender livros eletrônicos no Brasil. Outras companhias 
preferem aproveitar o crescente interesse em função dos e-books para comercializar na 
internet obras em sua plataforma tradicional. 
 
A Amazon.com não cita números sobre as vendas globais de livros eletrônicos, mas seu porta-
voz, Drew Herdener, garante que há grande demanda em termos mundiais e editoras 
brasileiras já negociam a publicação de obras em português. "Começamos com livros em inglês 
e trabalharemos duro para agregar novos conteúdos aos clientes de mais de cem países. É um 
primeiro passo audacioso, mas continuaremos a inovar e a expandir as nossas ofertas", diz. 
 
A Ediouro, dona de aproximadamente 7 mil títulos, lançou 30 livros no formato eletrônico 
desde outubro e, no prazo de um ano, pretende digitalizar todo seu catálogo. Por meio da 
Singular, sua provedora de conteúdos digitais, a editora investiu na aquisição de software e na 
capacitação de uma equipe que fará a conversão dos livros para e-books, afirma o diretor 
executivo da Singular, Newton Neto. O software foi desenvolvido pela empresa americana 
KiwiTech. 
 
A conversão é feita para diferentes formatos de arquivo, mas o mais usado é o epub, que 
permite a leitura das obras no Kindle e no Sony Reader, diz Neto. "No próximo ano as vendas 
de e-books devem deslanchar no Brasil e a editora quer estar preparada para essa demanda", 
afirma o executivo. Ele observa que na primeira semana de lançamento do e-book "O 
Seminarista", de Rubem Fonseca, a editora vendeu cem cópias da versão para o Kindle. "Foi 
muito surpreendente. Já existe uma demanda, apesar do valor alto do Kindle." 
 
A Leopardo Editora, especializada em livros técnicos, também contratou a Kiwitech para fazer 
a conversão do seu catálogo em e-books compatíveis com o iPhone. Além da loja do iTunes, os 
livros serão vendidos no site do Google Books, afirma o diretor da Leopardo, Ely Behar. A 
empresa, dona de 400 títulos, começou com o lançamento de dez obras para o iPhone e 80 
para o Google Books. "Começamos com o iPhone, mas futuramente a oferta será estendida 
para a leitura em outros celulares", afirma. 
 
A maioria dos e-books da Leopardo, que recentemente adquiriu o catálogo da Editora Hemus, 
são livros técnicos. "Acredito que esse tipo de obra tem uma saída mais fácil como livro 
eletrônico, como já acontece com os dicionários", diz Behar. A venda de e-books representa 
1% dos 100 mil livros comercializados no ano. Behar acredita, porém, que haverá um forte 
crescimento da demanda por livros digitais no médio prazo e, com o aumento da escala de 
produção, o preço dos aparelhos e dos livros tende a baixar. "Também é possível que editoras 
subsidiem a compra do Kindle, como fazem as operadoras de telefonia móvel." 
 
O presidente da KiwiTech, Rakesh Gupta, afirma que outras editoras brasileiras de grande 
porte e editoras independentes também negociam contratos para a conversão dos títulos para 
formatos digitais. As plataformas mais procuradas são as que permitem a leitura no iPhone e 



iPod Touch. Segundo o executivo, a empresa também fornece leitores para telefones 
inteligentes como o BlackBerry, celulares com o sistema operacional Android, do Google, e 
alguns modelos da Nokia. Fundada no início deste ano, a KiwiTech conta com uma equipe de 
3,5 mil funcionários, distribuídos em Washington (EUA) e Nova Déli (Índia). 
 
"Começamos a colocar nossos e-books na loja do iTunes no início do ano. Atualmente, 
possuímos mais de 150 livros disponíveis, sendo 12 na versão em português. Um dos nossos 
livros, 'Dom Casmurro', alcançou a segunda posição na categoria livros da loja do iTunes 
Brasil. Hoje, possuímos 6 obras no top 20 da loja", diz Gupta. O executivo não cita números 
sobre os negócios no Brasil, mas afirma que o país está entre as economias que mais crescem 
no mundo e, por isso, "é uma peça-chave da nossa estratégia de crescimento". 
 
A publicação de livros em formatos eletrônicos não é exatamente uma novidade no Brasil. 
Editoras pequenas, principalmente as vinculadas a instituições de ensino, lançaram ao longo 
da década versões para leitura em computador. Com o lançamento do Kindle, algumas 
diversificaram os formatos dos arquivos, para permitir a leitura também em celulares e outros 
aparelhos. 
 
A catarinense Bookess, uma editora e biblioteca virtual, já disponibilizava em seu site versões 
eletrônicas de mais de mil obras para leitura gratuita. No início deste mês, a empresa lançou 
versões para o Kindle e o Sony Reader. "Qualquer usuário pode acessar o site e baixar o livro 
que deseja, ou ler no próprio site. Em breve haverá uma versão também para iPhone", 
observa o presidente da empresa, Marcos Passos. 
 
Para os leitores que preferem a versão em papel, existe a opção de encomenda da obra, que é 
enviada por correio. Essa é uma área nova de atuação da empresa e, de acordo com Passos, 
ainda é difícil estimar o potencial de vendas de impressões sob encomenda. A Bookess foi 
criada em abril de 2008 e é uma empresa incubada da Midi Tecnológico. No fim do ano 
passado, a empresa obteve um aporte financeiro da Floripa Angel, cujo valor é mantido em 
sigilo, para alavancar os negócios da Bookess, que hoje não possui faturamento. "Ainda 
estamos avaliando uma estratégia para gerar receita com a oferta dos livros na internet", diz. 
 
O presidente da Associação Nacional de Livrarias (ANL), Vitor Tavares, observa que o índice de 
leitura dos brasileiros é baixo, de menos de dois livros por ano. Para ele, a chegada de leitores 
eletrônicos só estimulará as vendas para uma pequena parte da população que já costuma ler. 
"Se houver hábito de leitura, haverá espaço para todo mundo trabalhar e bem", avalia. Porém, 
com o avanço da tecnologia, e do lançamento de livros em formato digital, os livreiros 
precisam estar atentos e se adequar à nova realidade. "Se tiver uma plataforma digital, eu vou 
colocar na minha loja e continuar tocando. Negócios são negócios", diz. 
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