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Empresas estruturam venda
direta para o consumidor
Unesp começa a disponibilizar
livros digitais e planeja vender
todo o acervo nesse formato.
Jorge Zahar também organiza
a venda de e-book no site.

Com a Amazon interessada em
comprar obras em português e as
varejistas brasileiras entrando no
mercado de livros eletrônicos, al-
gumas editoras decidiram come-
çar a estruturar a venda de e-
books por conta própria. A ideia
é, em breve, começar a comercia-
lizar as obras diretamente para o
consumidor final, sem interme-
diários. A Editora Unesp e Jorge
Zahar já dão os primeiros passos
rumo a esse objetivo.

A Unesp, da Universidade Es-
tadual Paulista, criou, este mês,
um programa de publicação de li-
vros digitais nas áreas de ciências
humanas, sociais e aplicadas, lin-
guística, letras e artes. Os livros
disponibilizados não existem em
forma físico e têm acesso total-
mente gratuito, no formato crea-
tive commons (licença para uso
não comercial), no site Cultura

Acadêmica. Atualmente, são 44
títulos disponíveis.

Segundo Jézio Gutierre, editor
executivo da Editora Unesp, as
razões para o lançamento do pro-
grama são acadêmicas, mas esta
também é uma forma de analisar
o mercado digital. “A intenção é
digitalizar todo o acervo e dispo-
nibilizá-lo conforme a demanda
do mercado”, diz o editor.

A editora Jorge Zahar, que
tem acervo de 1,2 mil títulos e
foco na área de ciências sociais,
também pretende digitalizar
todos os seus livros publicados.
Segundo Ana Paula Rocha, ge-
rente de operações, a digitaliza-
ção está planejada há mais de
um ano. “Já sabíamos que o
mercado ia mudar”, diz. “Acre-
ditamos que em 2010 iam surgir
mais livrarias de edições eletrô-
nicas no Brasil e queremos estar
em todos os canais”, afirma.

A editora foi a primeira a fechar
contrato com o site GatoSabido no
ano passado e atualmente negocia
com a Livraria Cultura e a Saraiva
a venda de livros eletrônicos. “Es-

tamos digitalizando nosso catálo-
go. Esse é um trabalho que está
tomando mais tempo do que pre-
víamos, mas está caminhando.”
O surgimento de uma loja on-line
de livros eletrônicos da própria
Jorge Zahar, segundo ela, será um
caminho natural a ser seguido.

Até o momento, no entanto,
as editoras brasileiras ainda não
fecharam nenhum contrato
com a Amazon. Segundo Ana
Paula, a Jorge Zahar já está em
processo de negociação com a
fabricante do Kindle.

Livro eletrônico no celular
O iPhone é a próxima mídia a ser
focada pela Jorge Zahar, que pre-
tende lançar seu próprio aplicati-
vo para leitura de livros no celular.
Também prevendo a demanda por
obras no telefone, o Grupo Edito-
rial Record lançou, no ano passa-
do, o Record eReader, aplicativo
para iPhone que apresenta tre-
chos de livros. O aplicativo, gra-
tuito, está disponível para down-
load na loja virtual da Apple, fa-
bricante do equipamento. ■ C.P.

O iPhone também
está na mira das
editoras. O Grupo
Editorial Record
já lançou um aplicativo
para leitura de
trechos de livros
no celular da Apple

Murillo Constantino

Carlos Eduardo Ernanny, do
site GatoSabido: primeiro

a vender e-books no Brasil
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