
Amansidão da Amazon nas ne-
gociações com as editoras pode
ser apenas uma estratégia mo-
mentânea. E é por isso que estas
empresas estão tomando todos
os cuidados possíveis antes de
fechar um acordo com a gigante
americana. As editoras temem
que a Amazon repita no Brasil o
que ela fez nos Estados Unidos.
Há quase duas décadas,

quando começou suas opera-
ções, a Amazon vendia livros a
um preço menor do que pagava
às editoras. O motivo, por trás
do prejuízo, era ganharmercar-
do. Algum tempo depois, já es-
tabelecida no varejo virtual, a
companhia passou a forçar as
editoras amelhorarem seus pre-
ços para que ela pudesse conti-
nuar vendendo barato.
Deu certo. A varejista conti-

nuou com preços agressivos ao
consumidor e até conseguiu
contribuir para a falência de
uma concorrente. A Borders, se-
gunda maior rede de livrarias
dos Estados Unidos, quebrou no
ano passado. A varejista, que já
teve 1,2 mil lojas, não conseguiu
encarar a concorrência com os
livros eletrônicos. ■ C.E.

Com data marcada para come-
çar sua operação de comércio
eletrônico no Brasil, a Amazon
começa a baixar a cabeça para
as editoras nas negociações de li-
vros eletrônicos. Há dois anos,
a companhia americana tentou
emplacar no país o mesmo mo-
delo de comercialização utiliza-
do nos Estados Unidos. Neste
formato, chamado de distribui-
ção, é a própria Amazon que de-
fine o preço que será cobrado
do consumidor, sem interven-
ção das editoras. Este valor nor-
malmente é cerca de 50% me-
nor que o preço do livro físico.
No Brasil, no entanto, a políti-

ca de precificação não empla-
cou. A diferença é que nos Esta-
dos Unidos a companhia tem
maior poder de negociação com
as editoras, que têm boa parte
de suas receitas provenientes
dos contratos com a Amazon.
Aqui, porém, o cenário ainda é
diferente, já que as editoras ain-
da não possuemnenhum víncu-
lo comercial com a varejista. Pa-
ra emplacar no país, a gigante
americana do comércio eletrôni-
co está tendo que mudar sua
postura neste ano.
Segundo o BRASIL ECONÔMICO

apurou, desde o início de 2012
omodelo preferido nas negocia-
ções tem sido a definição de
preços realizada pelas próprias
editoras e, com base nele, pa-
gam uma comissão pré-defini-
da à livraria virtual. Neste for-

mato, chamado de modelo de
agência, os e-books devem ser,
em média, 30% mais baratos
que os livros tradicionais. “Ago-
ra as editores têm controle do
preço de capa. O único pedido
da Amazon é que não sejam da-
das vantagens aos concorren-
tes que não sejam também ofe-
recidas a ela”, diz Camila Cabe-
te, responsável pela área co-
mercial da Xeriph, distribuido-
ra de livros eletrônicos que tra-
balha com 163 editoras.
Omodelo de agência já é utili-

zado pela Apple, na sua iBooks-
tore. A companhia também está

em negociação com editoras lo-
cais segundo o Brasil Econômi-
co apurou. Para Camila, a Apple
está mais preparada tecnica-
mente e deve começar a vender
e-books no país antes da Ama-
zon. “Eles já têm o iTunes em
português, já a Amazon vai co-
meçar do zero”, diz.

Grandes ainda estão relutantes
Mas o fato é que a Amazon,
mesmo parecendo mais flexí-
vel nas negociações, ainda não
conseguiu convencer gigantes
como Objetiva, Planeta, Re-
cord, Rocco, Sextante e L&PM,

que negociam seus e-books jun-
tas através da sociedade na Dis-
tribuidora de Livros Digitais
(DLD). A negociação entre elas
e a varejista americana come-
çou em 2010 em uma feira reali-
zada na Alemanha. Teve uma
segunda rodada no ano passa-
do, no Brasil, mas até agora
não há um acordo, segundo um
executivo ligado à DLD. “As lo-
jas físicas são importantes para
as editoras, são uma espécie de
show room para os livros im-
pressos. Não queremos que esta
negociação desestabilize o vare-
jo brasileiro”, diz a fonte. ■
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Editoras brasileiras vencem
queda de braço comAmazon

Em seus primeiros anos de
varejo, Amazon vendia livros com
prejuízo para ganhar clientes

Para conseguir entrar em operação em setembro, varejista americana muda estratégia de precificação
de livros eletrônicos no país, porém ainda não conseguiu convencer gigantes como Rocco e Record
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ELETRÔNICO E CARO No Brasil, preço do e-book é quase igual ao do livro tradicional
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 18




