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As editoras que não pretendem lançar livros eletrônicos no curto prazo reforçam suas 
estratégias de divulgação na internet para estimular as vendas de livros no formato 
tradicional, aproveitando o súbito aquecimento da demanda. O grupo editorial Record decidiu 
fazer uso do iPhone como canal de vendas. A empresa desenvolveu em parceria com a 
brasileira Gol Mobile um aplicativo para o telefone celular. 
 
Mas em lugar da venda de livros, a empresa vai oferecer capítulos de alguns lançamentos para 
leitura gratuita. Os usuários do iPhone que acessarem o aplicativo terão a opção de ler os 
trechos e fazer a compra do livro em papel por meio do programa. "A editora considerou 
interessante usar a plataforma para divulgar lançamentos", afirma o presidente da Record, 
Sergio Machado. O primeiro lançamento para o iPhone é do romance póstumo de Sidney 
Sheldon, "Senhora do Jogo". 
 
A editora também vai oferecer até o fim do ano, pela App Store, "Diálogos do Vampiro" e o 
livro interativo "Grau 26". No último caso, a cada 20 páginas, o leitor ganha uma senha para 
ver cenas do livro gravadas em vídeo. E pode interagir com os personagens e o autor por meio 
de um blog. "No momento, o aplicativo será usado como estratégia de marketing, mas nada 
impede uma mudança de planos no futuro", afirma Machado. Ele observa que hoje as vendas 
pala internet ainda são pequenas, representando aproximadamente 5% do total.  
 
O diretor de marketing da Gol Mobile, Alexandre Buono, afirma que a procura das editoras por 
dispositivos de leitura tem crescido e há negociações em andamento. "No Brasil existem mais 
de 200 mil iPhones, que são vendidos a um público de renda mais alta. Há um grande 
potencial de exploração desse canal de vendas", afirma. 
 
A Gol Mobile existe há dois anos e a decisão de investir em aplicativos para livros eletrônicos 
surgiu de uma necessidade pessoal. "Gosto de ler. Tenho mais de 500 livros em casa e não há 
mais espaço para guarda-los. A digitalização dos livros me permite, por exemplo, viajar com 
20 títulos no bolso", diz Buono. 
 
Algumas editoras, como Companhia das Letras, Panda Books e Martins Editora Livraria, 
informaram não ter projeto de e-books no curto prazo. "Os nossos consumidores geralmente 
compram livros não só pelo conteúdo, mas por seu aspecto decorativo. Acredito que editoras 
especializadas em guias, livros técnicos ou de atualidades encontrem uma demanda nessa 
plataforma mais rapidamente", diz Evandro Martins Fontes, diretor executivo da Martins 
Editora, especializada em obras de ciências humanas.  
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