
Editoras criam distribuidores 
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Com as discussões sobre o futu-
ro do segmento de revistas e 

a comercialização de produtos em 
tablets e e-readers, editores bus-
cam formas de conseguir atrair 
pares do mercado e entregar fer-
ramentais e custos diferentes dos 
praticados pela gigante Apple. 

O Grupo Abril anunciou a 
chegada do Iba, para venda e dis-
tribuição de conteúdo de livros, 
jornais e revistas. A entrada da 
plataforma está prevista para o 
final de outubro deste ano e fará 
frente à Apple Store e a cobran-
ça de 30% da receita por produto 
comercializado pela Apple, valor 
considerado abusivo por muitos 
players do mercado editorial. 

"30% é caro? Depende do que 
você entrega", indagou Fernando 
Cirne, diretor de e-commerce da 
Abril. Para ele, pelo serviço que 
a empresa norte-americana tem 
entregado, é caro, porque o valor 
não inclui o desenvolvimento do 
aplicativo, o armazenamento da 
revista no servidor; não permite 

integração entre a plataforma de 
assinatura da Apple e a área do 
editor, nem repassa informações 
sobre o perfil dos assinantes, en-
tre outras queixas. 

De acordo com Cirne, o per-
centual a ser cobrado pelo Iba 
será definido de acordo com o pa-
cote e atributos que o cliente con-
tratar. A plataforma, cuja versão 
beta por ser acessada em www. 
iba.com.br, nasce para venda e 
distribuição de conteúdo seja di-
gital ou físico, com distribuição 

no universo digital. De acordo 
com Cirne, a plataforma será mul-
tidevice e multiformato com pos-
sibilidade de assinaturas e vendas 
avulsas. "Hoje o editor precisa 
construir um aplicativo para cada 
device, para cada sistema. E isso 
custa. É um desafio de custos pa-
ra os editores", disse. Além disso, 
o Iba disponibilizará os dados 
para as empresas conhecerem o 
perfil das pessoas para as quais 
estão escrevendo e se comunican-
do - outra crítica do mercado em 

relação à Apple. 
A iniciativa vislumbra um 

mercado em linha ascendente 
nos próximos anos. Para 2014, a 
projeção é de que o segmento de 
tablets no Brasil alcance a mar-
ca de 4 milhões de produtos. O 
sistema da Abril começa com 20 
títulos da editora do grupo e 3,5 
mil livros, de 40 editoras diferen-
tes. O aplicativo para iPad está em 
fase de homologação. Desde a úl-
tima segunda (12), a Abril come-
çou a negociar com os associados 

da ANJ (Associação Nacional de 
Jornais) e com os da Aner (Asso-
ciação Nacional dos Editores de 
Revistas) a entrada das suas pu-
blicações na nova estrutura, o Iba 
Store, que terá atuação separada 
das demais empresas que com-
põem o grupo Abril. 

Outro player que investiu em 
aplicativo é o Grupo Gol, com o 
"O Jornaleiro", exclusivo para jor-
nais e revistas. "Queremos sim-
plificar a forma de pagar e entre-
gar. O que criamos é uma banca 
de jornal digital", afirmou Jonas 
Suassuna, presidente do grupo, 
conhecido no mercado pelo lan-
çamento dos audiolivros da Bíblia 
narrados por Cid Moreira. Atual-
mente, 34 editoras têm o seu con-
teúdo no aplicativo da Gol Mobi-
le, além da Globo, que entrou na 
semana passada. 

Para Suassuna, neste segmen-
to não dá para exigir exclusivi-
dade dos players. A empresa de-
senvolveu também a "Nuvem de 
livros", específico para este meio. 
Segundo ele, as duas ferramentas 
estarão em todos os devices, in-
cluindo os da Itautec e da Vivo. 
Suassuna projeta também uma 
expansão para a América Latina. 
"Este modelo de negócio não po-
de ser local", complementou. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 19 set. 2011, p. 9. 




