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DESTAQUE MERCADO EDITORIAL

Marcílio Pousada, presidente da Saraiva,
diz que a empresa está em negociação com
editoras para iniciar a venda dentro de um mês
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Três das grandes redes de livraria
do país, Saraiva, Fnac e Livraria
Cultura, já anunciaram a entrada
no mercado de venda de livros
eletrônicos para os próximos me-
ses. A pioneira é a Livraria Cultu-
ra, que no próximo dia primeiro
de abril terá cerca de 120 mil títu-
los disponibilizados em formato
digital, 98% deles em inglês. O
desafio, agora, é negociar mais
títulos de editoras nacionais. Jor-
ge Zahar e Companhia das Letras
já fecharam contrato com a vare-
jista e terão algumas de suas obras
disponibilizadas pela loja.

Até o final de abril, a previsão
de Fabio Hertz, diretor comercial
e de marketing da Livraria Cultu-
ra, é de que o acervo de livros di-
gitais brasileiros chegue a 2 mil
títulos. “Enquanto o leitor ele-
trônico ainda tiver um preço ele-
vado no Brasil, o processo de
adesão das editoras vai ser lento”,
analisa Hertz. Por enquanto, a
venda será apenas pela internet,
pelo site da loja, mas há planos de
sua distribuição nas unidades fí-
sicas. O preço das obras será cer-
ca de 30% menor do que o dos li-
vros tradicionais, segundo a li-

vraria, seguindo a porcentagem
máxima que vem sendo defendi-
da pelas editoras brasileiras.

Apesar de ter sido a primeira
das grandes livrarias a anunciar o
início das vendas de obras digitais,
a Cultura não será a única nesse
mercado. O presidente da Saraiva,

Marcílio D’Amico Pousada, afir-
mou que, dentro de 30 dias, a loja
também terá livros eletrônicos em
seu catálogo de produtos. A em-
presa está negociando com todas
as grandes editoras e, segundo
Pousada, alguns contratos já estão
sendo fechados. Os preços serão
cerca de 10% a 30% menores do
que os dos livros físicos.

Pousada conta que a empresa
vai usar no negócio a experiência
e o conhecimento do comporta-
mento do consumidor que ad-
quiriu na venda de filmes em
formato digital, que acontece
desde maio de 2009 no site da
Saraiva. Nesse período, já foram
feitos cerca de 50 mil downloads
e oito mil clientes se cadastraram
no serviço. No caso dos livros
eletrônicos, a maior dificuldade,
segundo Pousada, é as editoras se
adaptarem a um novo formato de
arquivo, já que armazenavam as
obras em PDF. Para a venda dos
livros digitais, o formato deman-
dado por lojas como Saraiva e Li-
vraria Cultura é o ePub, conside-
rado o padrão internacional.
Além disso, a maioria das edito-
ras também não tinha em seus
contratos com os autores a cláu-
sula para comercialização das
obras em formato eletrônico, o

Varejistas do Brasil se preparam
para vender livro eletrônico
Depois de a Livraria Cultura anunciar venda de obras eletrônicas para o início de abril, Saraiva e Fnac entraram na briga

Para a Saraiva,
o fato de a empresa
vender filmes
em formato digital
desde maio de 2009
auxilia na entrada
no mercado
de livros eletrônicos,
que acontecerá
em um mês

Antes de as grandes livrarias
anunciarem a entrada no negócio
de venda de livros eletrônicos,
o site GatoSabido já disponibilizava
as primeiras obras em formato
digital do país em seu site.
A empresa é resultado de uma
parceria entre o empresário
Carlos Eduardo Ernanny com
a inglesa Cool-er, que tem acervo
de 400 mil títulos internacionais,
os quais também estão à venda

na versão brasileira. Colocada
no ar em dezembro do ano passado,
a loja tem cerca de 900 títulos
em português de 15 editoras.
A meta é ter 30 mil títulos até
o final do ano, principalmente
de conteúdo técnico, segundo
Ernanny. A loja também vende
o leitor eletrônico da Cool-er
e a meta da empresa agora é fazer
parceria com um varejista para a
distribuição do produto no país. C.P.

Site GatoSabido foi pioneiro no país
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que está gerando renegociações
analisadas caso a caso. Tanto a
Livraria Cultura quanto a Saraiva
não esperam que a venda de li-
vros eletrônicos tenha um im-
pacto significativo no fatura-
mento este ano. O objetivo é tes-
tar o formato e ver como será sua
aceitação pelo consumidor.

A Fnac também não vai dei-
xar as concorrentes reinarem
sozinhas no Brasil no mercado
de livros eletrônicos. A empresa
confirmou que vai disponibili-
zar as obras digitais para venda,
mas não divulga uma previsão
precisa de quando isso irá acon-
tecer, apenas afirma que até o
final do ano o produto passará a

fazer parte do portfólio. A em-
presa diz que pretende ter uma
grande diversidade de títulos,
por isso a falta de uma data es-
pecífica para iniciar as vendas.

Leitores eletrônicos
Enquanto Saraiva e Cultura afir-
mam que não irão vender leito-
res eletrônicos, a Fnac anuncia
para daqui dois meses a dispo-
nibilização das primeiras uni-
dades, todas com preço entre R$
800 e R$ 1 mil. A varejista vai co-
mercializar o modelo da Samsung
e também o francês Booken nos
próximos dois meses e, no segun-
do semestre, começará a vender o
e-reader da Sony. ■
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