
'Livro em papel sempre terá um mercado' 
John Makinson 
 
Poucos executivos do meio editorial têm uma visão mais privilegiada da rapidez com que a 
tecnologia digital vem transformando o setor do que John Makinson, o diretor-presidente da 
Penguin Group, a divisão de livros da Pearson PLC. 
 
A editora publica mais de 4.000 títulos de ficção e não ficção no mundo. Decidir como e onde 
vender todos esses livros está muito mais complicado do que quando Makinson assumiu a 
presidência, em 2002. Na época, o negócio de livros digitais era pequeno e o impacto de 
descontos na internet não se fizera sentir em sua totalidade. 
 
Entre as decisões cruciais de Makinson está a adoção do "modelo de agência": nele, a editora 
estipula o preço de venda do livro digital e dá ao varejo 30% da receita. Hoje, o modelo está 
sendo examinado de perto por órgãos de defesa da concorrência nos EUA e na Europa. 
 
A Penguin também é uma das três grandes editoras por trás do Bookish.com, site anunciado 
na sexta-feira que se concentrará em novos títulos e autores e venderá diretamente ao 
consumidor. 
 
Diretor financeiro da Pearson de 1996 a 2002, Makinson, de 56 anos, também editou por um 
tempo a coluna Lex no "Financial Times". Recentemente, falou ao Wall Street Journal sobre e-
books baratos, leitura digital e livrarias independentes. 
 
Trechos: 
 
WSJ: O livro impresso, em papel, vai deixar de ser publicado um dia? 
 
John Makinson: Não, não creio. Há uma diferença cada vez maior entre o leitor de livros e o 
proprietário de livros. O leitor de livros quer apenas a experiência de ler o livro e é um 
consumidor digital natural: em vez de comprar um livro barato descartável, compra um livro 
digital. Já o proprietário do livro quer presentear, compartilhar e guardar livros. Adora a 
experiência. À medida que formos melhorando o produto físico, em especial a brochura e a 
capa dura, o consumidor vai pagar um pouco mais por essa experiência melhor. Outro dia, fui 
conferir a venda de clássicos em domínio público em 2009, quando todos esses livros estavam 
disponíveis de forma gratuita. O que descobri foi que nossas vendas tinham subido 30% 
naquele ano. O motivo é que estávamos começando a vender edições de capa dura - mais 
caras - pelas quais o público se dispunha a pagar. Sempre haverá um mercado para o livro em 
papel, assim como creio que sempre haverá livrarias. 
 
WSJ: A seu ver, qual será a participação de mercado do livro digital nos EUA em 2015? 
 
Makinson: Bem mais de 30%. O ritmo de crescimento no Reino Unido e em outros mercados 
é um pouco mais lento do que se esperaria se olharmos para a experiência americana. É que a 
penetração de aparelhos de leitura se dá muito mais lentamente. 
 
WSJ: A lista de best-sellers do Kindle, da Amazon, é dominada por títulos baratos, bancados 
pelo próprio autor. Muitos custam US$ 2,99 ou menos. Para editoras tradicionais, essas obras 
independentes são uma ameaça? 
 
Makinson: Esse é um mercado novo que, economicamente falando, é inviável no formato em 
papel. Não há como imprimir, distribuir e fazer estoque de um livro a esse preço. Mas, como 
editoras, provavelmente teremos de participar. (...) Além disso, vamos olhar para o catálogo. 
Talvez haja público para um western de US$ 1,99. É preciso muito cuidado, no entanto, para 
garantir que esse novo mercado não comprometa as vendas de Clive Cussler, Tom Clancy, 
Patricia Cornwell e Ken Follett. 
 
WSJ: Qual o maior desafio para as livrarias num momento em que há milhões de títulos em 
papel à venda na internet e no qual a receita com livros digitais está dobrando? 



 
Makinson: O varejo [tradicional] de livros tem futuro. O problema, em grande parte, não é só 
que há livrarias demais, mas que são muito grandes. Como diversificar a oferta ao consumidor 
para fazer um uso produtivo do espaço sem perder a experiência de se estar em uma livraria? 
 
WSJ: Livrarias independentes sempre tiveram um papel fundamental no lançamento de obras 
literárias. Com o crescimento do livro digital e da venda on-line, quantas dessas lojas 
independentes vão sobreviver, considerando que estão sujeitas às mesmas forças que 
afetaram redes de livrarias maiores? 
 
Makinson: Tenho uma livraria independente na Inglaterra, [a Holt Bookshop, em Norfolk, de 
cerca de 230 metros quadrados], então tenho um interesse aqui. Não quero soar ingênuo: vai 
ser muito difícil. Se formos ver as vantagens competitivas estruturais da Amazon em relação a 
uma livraria convencional, é espantoso. Mas as pessoas estão dispostas a pagar um preço 
maior numa livraria independente sabendo que podem comprar [o mesmo livro] por menos em 
outro lugar. É que o consumidor tem um envolvimento emocional com a livraria, sente que a 
livraria está prestando um serviço público, não só comercial. Não vejo indícios de que as 
livrarias independentes se tornarão obsoletas. 
 
WSJ: O sr. lê em formato eletrônico? 
 
Makinson: Quando viajo, uso um aparelho digital, principalmente para leitura de manuscritos. 
Se for só para ler livros, provavelmente vou optar pelo Kindle. Mas, se quiser viajar com um 
aparelho que me dê acesso ao e-mail em trânsito, é possível que leve um iPad. Também leio 
livros em papel. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 maio 2011, Empresas, p. B5. 


