
A venda de tablets já começa a
reduzir a demanda por PCs, pelo
menos fora do Brasil. A empresa
de pesquisas Canalys prevê que
as vendas mundiais de tablets
vão quase triplicar neste ano,
passando de 16,9 milhões em
2010 para 50,6 milhões em 2011.

O leitor de livros eletrônicos
Kindle é o produto mais vendido
da história da Amazon. No ano
passado, o formato digital lide-
rou as vendas de livros na maior
varejista virtual do mundo, fican-
do à frente de brochuras e de
exemplares de capa dura. Nas
mãos dos usuários, esses disposi-
tivos colocam o conteúdo a um
clique de distância. Mas, aqui no
Brasil, a vida ainda não é assim
tão fácil.

O analista de sistemas Marco-
nes Macedo, de 33 anos, tentou
comprar a versão para Kindle de
Eating Animals (Comer Animais,
ed. Rocco), do escritor norte-
americano Jonathan Safran
Foer, quando o livro foi lançado,
há pouco mais de um ano. Ape-
sar de o título estar à venda na
Amazon, não era possível
comprá-lo no País.

“Vinha acompa-
nhando o trabalho
de Safran Foer há
muito tempo”, ex-
plica. “Sempre que
saía um livro dele pe-
dia para alguém tra-
zer de lá.”

Ele resolveu comprar o
Kindle porque vários livros de-
moravam para ser traduzidos no
Brasil. “Alguns títulos, menos po-
pulares, nem chegavam a ter edi-
ção nacional”, afirma. Ele ficou
decepcionado ao descobrir que
alguns livros tinham restrição
de venda para o Brasil.

Macedo costuma ler no horá-
rio do almoço e antes de dormir.
Quando está sem o e-reader da
Amazon em mãos, usa o aplicati-
vo do Kindle para o iPhone.

O analista de sistemas chegou
a comprar um iPad, no ano passa-
do, ficou com ele por oito meses
e acabou vendendo-o. “Como o
iPad tem jogos e acesso à inter-
net, acabava não lendo os li-
vros”, disse. “O iPad, para leitu-
ra, distrai muito.” Ele também
reclamou da impossibilidade de
compra de músicas e de filmes
na iTunes Store da Apple.

“Mesmo na App Store (a loja
de aplicativos da Apple), existem
aplicativos que não estão dispo-
níveis para o Brasil”, afirma.
“Mas na loja da Apple, diferente-

mente do que acontece na Ama-
zon, esses aplicativos nem apare-
cem para brasileiros.”

Muitos consumidores ficam
decepcionados, depois de com-
prar um tablet ou e-reader, com
a quantidade de conteúdo que
pode ser comprada a partir do
Brasil. Mas não se trata de ne-
nhum preconceito contra o País.

Segundo Luiz Henrique Sou-
za, do escritório Patrícia Peck Pi-
nheiro Advogados, no setor de
livros isso acontece por ques-
tões históricas. “Os contratos en-
tre autores e editoras têm restri-
ções geográficas, porque as em-
presas costumavam ter distribui-
ção e atuação regionais”, expli-
ca. “Não previam nada como a
Amazon, que tem distribuição
global.”

De acordo com Souza, essas li-
mitações têm mais a ver com es-
ses contratos do que com a legis-
lação de cada país. Mesmo livros
editados no Brasil, em papel, às
vezes vêm com observações do
tipo “proibida a venda em Portu-
gal”, por causa dessas limitações
contratuais.

Para ele, os estúdios de cine-
ma e de televisão e as gravadoras
estão mais bem preparados do

que as editoras para nego-
ciar esses direitos em

uma escala global.
“Essas empresas são
diferentes das edito-
ras, que costumam
ter presença nacio-

nal”, explica. “Além
dos grandes grupos

com atuação mundial,
existem intermediários, que

representam ao mesmo tempo
várias gravadoras menores.”

No caso do iTunes, no entan-
to, Souza acredita que a atuação
desses intermediários não fun-
cionaria. “A Apple tem uma es-
trutura muito bem definida de
preços e de remuneração dos ar-
tistas, em que provavelmente
não há espaço para um interme-
diário”, diz o advogado.

A necessidade de negociar os
direitos em cada país acaba limi-
tando o acesso a serviços de mú-
sica. O Pandora, que sugere mú-
sicas a partir do gosto musical do
usuário, é limitado aos Estados
Unidos. O Spotify, que permite
ouvir legalmente canções via
streaming, só pode ser usado em
alguns países europeus. Para im-
pedir a reprodução de arquivos,
a indústria usa uma trava digital
chamada DRM (sigla em inglês
para gerenciamento de direitos
digitais).

No Brasil, as regras dependem
do tipo de serviço. No caso de
execução pública, como em rá-

dio ou eventos, o recolhimento
dos direitos é feito ao Escritório
Central de Arrecadação e Distri-
buição (Ecad). O mesmo aconte-
ce em rádios via internet.

Para serviços personalizados
de streaming de música, em que
o usuário pode escolher o que
quer ouvir, a negociação tem de
ser feita com as gravadoras.
“Mesmo que o usuário não baixe
o arquivo, se ele pode escolher a
música que vai ouvir, não é exe-
cução pública”, disse Souza.

Fraude. Diante das barreiras à
venda de conteúdo para consu-
midores brasileiros, alguns de-
les acabam buscando maneiras

de contornar a situação.
Alguns mudam para seus ende-

reços em cadastro nas lojas vir-
tuais para Estados Unidos. “Es-
sa prática é fraude”, alerta o advo-
gado. “Os termos de uso exigem
que o consumidor forneça infor-
mações corretas, e ele concorda
com isso quando afirma que leu
e aceitou os termos de uso.”

Mas o que pode acontecer
com quem faz isso? “Sendo bem
sincero, é difícil que aconteça al-
guma coisa”, afirma. “Porque a
loja e o artista não são prejudica-
dos, já que o consumidor está pa-
gando pelo conteúdo. Como eles
não perdem dinheiro, dificilmen-
te reclamariam dessa fraude.”

● Consumidoresreclamamde queexistepoucoconteúdo paraser comprado apartir
doBrasil,quandose levaemconta tudoo que é oferecidono mercadointernacional

Renato Cruz
renato.cruz@grupoestado.com.br

ESTANTE VAZIA
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Contratos
assinados com
editoras ainda
têm restrição

geográfica
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Análise
Raquel Cozer

É
que nem festa de chefe, definiu certa
vez um editor ao falar da entrada de
sua empresa no mercado digital: vo-
cê não morre de vontade de ir, mas

também não pode faltar. Foi com essa sensa-
ção que as editoras nacionais deram, em 2009,
os primeiros passos rumo ao eletrônico. De
repente, todo mundo eranovato. Ninguém sa-
bia formatar um e-book, então os arquivos ti-
nham de ser enviados para reformatação na
Ásia, de onde voltavam sem acentos e sem pe-
daços do texto. Direitos autorais eram outros
500. Lançar velhas obras no novo formato? Só
refazendo todos os contratos com os autores.

De lá para cá, parte razoável das editoras
ganhou know-how, mas a comercialização de
e-books segue pífia. Até o mês passado, por
exemplo, a Sextante tinha vendido 100 mil có-
pias impressas de O Aleph, de Paulo Coelho,
ante cerca de 100 digitais. Sem retorno, as ca-
sas hesitam em investir. Para se ter noção, na
Livraria Saraiva estão à venda 2.500 e-books
nacionais, ante 204 milimportados. A Compa-
nhia das Letras, que tem 20 títulos eletrônicos
(de um catálogo de 5 mil obras), só apostou na
área ao fechar acordo com a Penguin america-
na, pelo qual livros em parceria teriam de sair
nos dois formatos. Um dos resultados dessa
parceria, O Amante de Lady Chatterley, é o 10º
e-book mais comprado na Cultura – que, co-
mo a Saraiva, não dá números dessas vendas
(o motivo você pode imaginar). Quase todo o
resto da lista é de desanimar o leitor mais vo-
raz: Como Lidar com Pessoas Difíceis, O Monge e
o Executivo e por aí vai. Como acontece com os
livros em papel, autoajuda e acadêmicos estão
entre os mais procurados no País. E empresá-
rios, afinal, investem mesmo é no que vende.

✽

É REPÓRTER E COLUNISTA DO SABÁTICO E ASSINA

O BLOG A BIBLIOTECA DE RAQUEL NO ESTADÃO.COM
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Com vendas pífias
no formato digital,
editoras hesitam

Saraiva Cultura Gato Sabido Amazon
Brasil Brasil Brasil EUA

Possui e-reader próprio? Não Não Sim (Cool-er) Kindle Wi-fi, 3G+Wi-Fi e DX

App para tablet Saraiva Digital Reader iFlow, Bluefire e ePagine Gato Sabido Kindle

Plataformas iPad/iPhone Sim Sim Sim Sim

Android Não Não Não Sim

Windowns Phone Não Não Não Sim

Blackberry Não Não Não Sim

PC com Windows Sim Não Não Sim

Mac Não Não Não Sim

Tempo de entrega do livro Alguns minutos Alguns minutos Alguns minutos Em até 60 segundos

Limite de dispositivos 
em que o livro pode ser lido

Pode habilitar 6 dispositivos 
móveis, entre PCs e e-readers

Até 6 computadores móveis ou 
até 6  portateis

Pode habilitar 6 dispositivos 
móveis, entre PCs e e-readers

Até 6 PCs e/ou dispositivos 
móveis

Posso devolver um livro? Sim, mas cada caso é estudado 
separadamente

Sim, mas cada caso é estudado 
separadamente

Sim, mas se ele não foi baixado 
e ativado

Sim, até 7 dias depois da 
compra

Adota algum tipo de DRM? Adobe Adobe Adobe Próprio

Posso dar um livro de presente? Sim Sim Sim Sim

Empréstimo de livro Não Não Não Sim (por 14 dias)

Biblioteca online Sim Sim Sim Sim

Posso ler um trecho do livro? Não Não Sim, dependendo do livro Sim

Deletei um livro. Posso baixá-lo 
novamente?

Sim (sem limite de download) Sim (sem limite de download) Sim (sem limite de download) Sim (sem limite de download)

E-books 
disponíveis

Nacionais 2,2 mil 2 mil 3 mil Nesse caso é diferente. A 
quantidade de títulos varia 
confirme a sua região. Para 
América Latina são 600 mil. 
Para EUA, 860 mil

Estrangeiros 200 mil 140 mil 170 mil

% de e-books no
 formato e-PUB

Não divulgado

Raio-x das livrarias

45% 30% 20%

INFOGRÁFICO E PESQUISA: EDUARDO ASTA E RODRIGO FORTES/AE

O ESTADO DE S. PAULO SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2011 link L5

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 28 mar. 2011, Link, p. L4 e L5.




