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Loja virtual de celular atrai investidor europeu
Varejo on-line
De São Paulo

De olho no avanço do comér-
cio pela internet e no consumo de
celulares, foi lançada na semana
do Natal a loja virtual We b f o n e s .
O aporte inicial de R$ 200 mil, de
um investidor europeu, cujo no-
me não é informado, deu vida ao
site especializado em telefonia
móvel. A expectativa é faturar até
R$ 12 milhões em 2013.

“A gente quer que, quando o
consumidor pense em smartpho-
nes e tablets na internet, ele pense
na gente”, diz o fundador Guilher-
me Ribeiro, de 28 anos, que já co-
mandou a área de telefones nas va-
rejistas Submarino e Magazine
Luiza. Em 2011, deixou o Magazi-
ne para abrir o próprio negócio.

“Eu vi o quanto as pessoas real-
mente querem ter um celular ca-
da vez melhor; é uma cultura bra-
s i l e i r a”, diz Ribeiro. Para ele, a úni-
ca maneira de oferecer a maior va-

riedade de celulares, tablets e
acessórios do mercado era com
uma loja virtual especializada.

A loja está funcionando desde
21 de dezembro. Neste mês, ele ini-
ciará ações de marketing em mí-
dias digitais como Google e Busca -
pé. Até o fim do ano, a estimativa é
investir cerca de R$ 500 mil.

Ribeiro almeja fechar o pri-
meiro ano de operação com fatu-
ramento de até R$ 6 milhões. Pa-
ra 2013, a meta é vender entre R$
10 milhões e R$ 12 milhões. A

partir de dados do mercado, ele
estima que a venda on-line de ce-
lulares tenha movimentado R$ 2
bilhões em 2011, ou 10% de todo
o faturamento do comércio ele-
trônico brasileiro no período.

Segundo Ribeiro, a loja terá
preços competitivos em relação a
grandes varejistas devido a acor-
dos com fornecedores e à manu-
tenção de uma “operação enxuta”.
Os serviços de logística e de tecno-
logia são tercerizados, e apenas o
atendimento é interno. (AM)

Empório Vértice e Cia. dos Livros criam holding
Letícia Casado
De São Paulo

A Empório Vértice, distribuido-
ra de livros para bibliotecas e livra-
rias, anuncia hoje a compra da Cia.
dos Livros, varejista virtual do se-
tor. O valor da operação não foi re-
velado. Juntas, as empresas for-
mam a holding Book Partners.

Assim como a Empório Vértice,
a Cia. dos Livros participa de lici-
tações de bibliotecas. A diferença
é não trabalhar com a distribui-
ção para livrarias. O CEO da Book
Partners, Carlos Henrique de Car-
valho Filho —sócio-majoritário
da holding—, diz que agora as

empresas deixam de competir
para “ganhar escala no que já era
comum entre as empresas e ga-
nhar mercado onde não tinham”.

A nova empresa vai operar nas
áreas de logística, comercial e mar-
keting para distribuir e promover
os livros das editoras parceiras jun-
to a livrarias e bibliotecas, e espera
faturar R$ 100 milhões em 2012.

Se as operações já estivessem
unidas, o faturamento da nova
holding teria ficado em R$ 75 mi-
lhões em 2011, 40% a mais do
que em 2010, diz Carvalho Filho.
Ele acrescenta que as empresas
venderam, em média, um livro a
cada 15 segundos em 2011.

A Book Partners vai cuidar da ca-
deia que envolve as encomendas
feitas pelos clientes, que são, prin-
cipalmente, universidades, livra-
rias e bibliotecas públicas. As 1.400
editoras parceiras, a maioria de pe-
queno porte, focam em livros cien-
tíficos, técnicos e profissionais.

“A Book Partners passa a ser a
maior distribuidora de livros do
segmento de CTP [científico-téc-
nico-profissional]”, diz Carvalho.

Quando uma universidade faz
uma encomenda para a Book
Partners para montar uma biblio-
teca, a holding cumpre as várias
etapas que antecedem a chegada
do exemplar às prateleiras do

cliente. Primeiro, avalia se o port-
fólio desta biblioteca segue as
exigências do Ministério da Edu-
cação, que dá nota às bibliotecas
de acordo com seus conteúdos.

Caso o portfólio não esteja ade-
quado, a empresa faz um levanta-
mento do que falta e apresenta as
sugestões à universidade. Depois,
verifica quantos exemplares são
necessários por grupo de estu-
dantes. Em seguida, encontra o
fornecedor e calcula como o frete
pode sair mais barato.

A empresa conta também
com programas que oferecem
serviços de controle de estoque,
operação logística e acompa-

Fonte: Book Partners * 98% pessoas físicas

Book Partners em números
Holding atua em distribuição e venda de livros

Estrutura

2 centros de distribuição

162 funcionários

429.423  exemplares em estoque

711.323  títulos cadastrados

Clientes

1.439 faculdades privadas

1.589  bibliotecas públicas

2.093 livrarias

1 milhão no e-commerce*

nhamento do produto. Neste úl-
timo caso, a Book Partners segue
as vendas para saber onde os li-
vros têm maior procura e qual o
perfil do comprador.

A Empório Vértice surgiu em
2011, quando a Vértice Books,
fundada por Carvalho Filho em
2004, comprou a Empório do Li-

v r o, de Marta Blanco, que atuava
no mercado desde 1997 e tinha
Eduardo Cunha como sócio. A
Cia. dos Livros foi criada há 12
anos por Carlos Botino.

Agora, todos os empresários
tornam-se sócios da Book Part-
ners. As marcas continuam ope-
rando com suas bandeiras.

Cassi planeja ter 1 milhão
de beneficiários em 2015

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Hayton Rocha, presidente da Cassi, planeja vender mais planos de saúde para parentes de funcionários do Banco do Brasil

Plano de saúde
Beth Koike
De São Paulo

A Cassi, operadora de plano de
saúde dos funcionários do Banco
do Brasil, quer chegar em 2015
com 1 milhão de beneficiários, o
que representa aumento de cerca
de 30% em relação à carteira atual.

“Queremos ter um porte
maior para ampliar nosso poder
de negociação com clínicas, hos-
pitais e laboratórios”, disse Hay-
ton Jurema da Rocha, presidente
da Cassi, em sua primeira entre-
vista à imprensa desde que assu-
miu o cargo há dois anos.

O projeto de expansão chega
após uma reestruturação na ope-
radora, que fechou 2006 com dé-
ficit de R$ 22 milhões. Após esse
resultado negativo, o Banco do
Brasil fez um aporte de R$ 300
milhões distribuídos entre 2007

e 2010. Nesse período, a Cassi
aprimorou sua gestão e tornou-
se mais rigorosa na administra-
ção das despesas. Os funcioná-
rios passaram a pagar 30% do va-
lor da consulta e 10% dos exames
a fim evitar uso excessivo do con-
vênio médico. Além disso, o Ban-
co do Brasil aumentou sua parce-
la de contribuição de 3% para
4,5% sobre o valor do salário do
funcionário para pagamento do
plano de saúde.

Já em 2007, a Cassi voltou a ter
resultados positivos. Em 2010, a
operadora registrou receita bru-
ta de R$ 2 bilhões e superavit de
R$ 194 milhões. Mas o resultado
final do balanço é fortemente be-
neficiado pelas receitas de apli-
cações financeiras que somaram
R$ 111,2 milhões. A Cassi tem re-
servas financeiras de aproxima-
damente R$ 1,3 bilhão. Uma das
exigências da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) é

que os planos de saúde tenham
reservas. A previsão é que em
2011, o faturamento da Cassi te-
nha atingido R$ 2,2 bilhões.

Nessa nova fase, a estratégia da
operadora de saúde do Banco do
Brasil é crescer por meio do Cassi
Família — convênio médico volta-
do para os dependentes de segun-
do e terceiro graus dos funcioná-
rios e dos aposentados do banco.
Hoje, esse contingente é formado
por 281 mil pessoas e a meta é sal-
tar para 500 mil nos próximos três
anos. O valor do Cassi Família varia
de R$ 186 (até 18 anos) até R$
1.200 (acima de 59 anos).

Os funcionários, dependentes
diretos e aposentados do BB, que
representam 490 mil beneficiá-
rios, têm um outro plano de saú-
de em que o titular paga 3% do
salário. “Queremos crescer com o
Cassi Família porque não pode-
mos depender apenas de novas
contratações do banco para au-

L i t e rat u ra Classe C e evangélicos impulsionam mercado que deve ultrapassar meio bilhão de reais neste ano

Brasileiro compra mais obra religiosa
Adriana Meyge
De São Paulo

O aumento do poder de com-
pra da classe C e o crescimento da
população evangélica, que soma
mais de 40 milhões de brasilei-
ros, impulsionam as vendas de li-
vros religiosos — segmento edi-
torial que mais cresce no país.
Apenas o mercado de livros cris-
tãos estima ter faturado R$ 479
milhões em 2011, de acordo com
a Associação de Editores Cristãos
(Asec). Para 2012, a projeção é
chegar a R$ 548 milhões, um
crescimento de 14,4%.

Em 2010, a categoria de livros
religiosos foi responsável por
14,7% do faturamento total do
mercado, segundo pesquisa da Câ-
mara Brasileira do Livro/Fipe. Esse
ramo do mercado passa por trans-
formações, que incluem a entrada
de novas editoras, parcerias com
grupos internacionais e a investida
de empresas seculares.

Em outubro de 2011, a Novo
Século criou a editora Ágape, vol-
tada para o segmento. Em dezem-
bro, a empresa adquiriu alguns
títulos e a utilização da marca da
editora Naós (com 16 anos de
atuação). Atualmente conta com

um catálogo de 200 títulos.
“Á g a p e” é também o título do

livro do padre Marcelo Rossi, lan-
çado pela Globo Livros em agosto
de 2010. A obra se tornou o maior
best-seller do Brasil em 2011.
Mais de 7,2 milhões de cópias fo-
ram comercializadas desde seu
lançamento. A Globo Livros fe-
chou contrato com a portuguesa
Porto Editora, que levará o livro
ao mercado europeu neste ano.

Há cinco anos, a Thomas Nel-
son Publishers, gigante america-
na do mercado editorial cristão,

fez uma joint venture com a
E d i o u r o, formando a Thomas
Nelson Brasil. De acordo com
Sinval Filho, coordenador execu-
tivo da Asec, há diversas outras
associações com empresas inter-
nacionais em curso. “Empresas
não só dos Estados Unidos, mas
da Europa, da África e da Ásia
têm olhado para o Brasil”, diz.

Para Sinval Filho, essa tendência
vai se aprofundar nos próximos
anos. “A entrada de grandes edito-
ras é importante para ampliar o
nosso mercado”, diz Renato Fleis-

chner, diretor de operações da edi-
tora Mundo Cristão. O tamanho
do público no Brasil é um chama-
riz. “Para algumas editoras, o Brasil
representa metade de seus contra-
tos internacionais”, diz Sinval Fi-
lho. O país é o segundo no mundo
em população cristã.

A distribuição é deficiente, diz
Sinval Filho. São 1,5 mil pontos de
venda evangélicos. Das cerca de
400 mil igrejas evangélicas no país,
apenas cem são pontos de venda
de livros. O coordenador da Asec
avalia que, mesmo se a população

de evangélicos ficasse estagnada
no patamar atual, já seria um desa-
fio atendê-la — e ela cresce em tor-
no de 7% ao ano.

Nesse segmento evangélico, au-
menta a variedade de produtos de
maior valor agregado, como dife-
rentes edições de bíblias. Apenas
as editoras associadas à Asec ven-
dem 11 milhões de exemplares de
bíblia ao ano, que representam
65% de todos os livros comprados
por esse público.

Com o lançamento de três novas
bíblias em 2012, a editora Mundo

Cristão, que faturou R$ 25 milhões
em 2011, espera crescer 15%. “Nos
últimos cinco anos, crescemos
quatro vezes e meia”, diz Fleisch-
ner. “Nossa linha atende além de
evangélicos”. O carro-chefe é a bí-
blia, seguida por livros de oração
da americana Stormie Omartian,
mas livros infantis e obras que tra-
tam de relacionamento também
integram o catálogo.

Em junho, a Mundo Cristão ad-
quiriu, em Portugal, a editora
SmartBook, com foco em literatu-
ra de negócios. A partir de agora, a
empresa terá edições em portu-
guês lusitano. O catálogo de livros
eletrônicos da companhia tam-
bém vai crescer, de 25 para cem
obras, até o fim do ano. O catálogo
ativo da editora é de 250 títulos.
Até 2013, serão 400.

Na editora Sextante, cerca de
um quarto do que já foi publicado
até hoje é de livros de cunho espiri-
tual, de acordo com o sócio Tomás
Pereira. “Quase todos os nosso
grandes sucessos têm alguma
questão espiritual”, diz. Muitos su-
cessos da Sextante misturam te-
mas religiosos com autoajuda, co-
mo os livros de Augusto Cury, e
com ficção como “O Monge e o
E x e c u t i v o” e “A Cabana”.

mentar nossa carteira”, explicou.
De acordo com o presidente da

Cassi, muitas pessoas com familia-
res que trabalham ou se aposenta-
ram pelo BB desconhecem que po-

dem ter o plano de saúde do ban-
co. O BB possui 103 mil funcioná-
rios ativos e 83 mil aposentados.
Para reverter esse desconhecimen-
to, a Cassi inicia neste mês uma

campanha de divulgação e um
programa em que o usuário do
plano de saúde que indicar uma
pessoa ganha 5 mil dotz, moeda de
programa de fidelidade.

va l o r .com.br

Av i a ç ã o
Greve faz Iberia cancelar 109 voos

0

500

1.000

1.500

0

40

80

120

Fonte: CBL/Snel/Fipe

A força da fé 
Vendas no varejo de livros religiosos crescem mais do que as demais categorias no país

Faturamento - em R$ milhões

Faturamento 
total

Var.

Didáticos Obras gerais Científico/
Técn./Profiss.

2009 2010

1.077 1.062

712,2

1.102
1.016

735,2
R$ 3,251 bi
2009

R$ 3,348 bi
2010

Exemplares vendidos - em milhões de unidades

Var.

Didáticos Obras gerais Religiosos Científico/
Técn./Profiss.

2009 2010

50,9

100,5

24,6

58,2

100,9

25,6

14,35% 0,41% 17,74% 3,97%

398,9
494,3

62,6
73,8

Religiosos

2,31% -4,34% 23,9% 3,22%

Religiosos

17,74%

62,6
73,873,8

398,9398 9
494,3

Religiosos

23,9%
2,99%

Variação

Total de 
exemplares
vendidos

238,8 mi
2009

258,6 mi
2010

8,3%
Variação

TAM adiciona três voos em Congonhas

A Iberia cancelou ontem 109 voos
de 313 programados, por causa da
greve de pilotos marcada nos dias
9 e 11 de janeiro. Do total, nove
voos eram de longo curso, 54 de

médio curso internacional e 46
domésticos. Três voos de Madri
para São Paulo foram cancelados,
incluindo voos com conexões da
parceira British Airways.

A TAM informou ontem que iniciou
um reforço na operação de fim de
semana, com mais três voos a
partir do Aeroporto de Congonhas.

As frequências adicionais são para
Vitória (ES), Joinville e Londrina
(SC), resultado de remanejamento
na malha aérea da empresa.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 jan. 2012, Empresas, p. B4.




