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De acordo com pesquisa do
Ibope Inteligência, das pes-
soas que tiveram acesso aos
e-books, 94% aprovaram a
ferramenta. Diante disso, mui-
tos autores já estão desenvol-
vendo o seus materiais em for-
mato de internet.

Escrever o livro e depois digi-
talizá-lo é complicado e caro.
Fazer isso direto já atinge dire-
tamente o consumidor alvo. A
especialista em Direito Digital
e sócia do escritório Pinheiro
Advogados, Patricia Peck, foi
uma das primeiras escritoras a
desenvolver conteúdo já no
e-book. “É um avanço muito
bom. Isso evita que livros enca-
lhem nas livrarias”, afirma.

Em 2011, as vendas dos li-
vros eletrônicos respondiam
por 15% do mercado nos Esta-
dos Unidos. O setor faturou
US$ 2 bilhões. Em 2010, eles re-
presentavam apenas 6% da
venda literária.

Segundo relatório da Asso-
ciation of American Publi-
shers e Book Industry Study
Group, na categoria de ficção
para adultos, os livros eletrôni-
cos responderam por 30% das
vendas das editoras. Além dis-
so, a categoria vendeu mais
que os livros de capa dura pela
primeira vez, na categoria fic-
ção para adultos.

No Brasil, o mercado ainda é
pequeno, mas tem se mostrado
promissor. Porém, a falta de se-
gurança em poder ler e-books
através dos tablets em transpor-
tes urbanos ou ambientes fora
de casa e o pouco investimento
do mercado editorial, por exem-

plo, podem ser considerados al-
guns dos principais motivos dos
poucos títulos publicados.

“É um mercado pequeno,
mas com certeza podemos es-
perar um avanço neste setor.

As pessoas estão cada vez mais
conectadas e curiosas por esse
mundo digital. É importante in-
centivar este consumo”, afir-
ma Patrícia.

O livro “Marketing Digital -
Ascensão das ações digitais já
exigem atenção para questões
legais”, é um dos que está dis-
ponível no formato para con-
teúdos de e-book. A obra é rela-
cionada entre as mais impor-
tantes do mercado brasileiro pa-
ra evitar problemas na Justiça
envolvendo questões legais nas
ações de marketing digital. ■

Países africanos contribuíram
com 20 projetos para fazer parte
da plataforma África-Brasil vol-
tados para a pesquisa agropecuá-
ria. Cada projeto tem o valor de
cerca de US$ 80 mil.

A plataforma é um mecanis-
mo criados para financiar proje-
tos de desenvolvimento e inova-
ção agropecuária em áreas como
tecnologias para aumentar a pro-

dutividade; melhoramento no
manejo de recursos naturais; for-
talecimento de políticas, institui-
ções e mercados e manejo do co-
nhecimento; e tecnologias dire-
cionadas para pequenos agricul-
tores e alívio da pobreza.

Pedro Arraes, presidente da
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), que se-
rá responsável pela capacitação
dos técnicos africanos, lembra
que a empresa e os parceiros es-
tão dando condições para que os
pesquisadores desses países pos-

sam ter grandes empresas de pes-
quisa. “Hoje, a tecnologia é glo-
bal”, justifica.

Países da América do Sul tive-
ram cinco projetos aprovados no
âmbito da plataforma América
Latina e Caribe-Brasil de Inova-
ção Agropecuária. As experiên-
cias de países africanos e latino-
americanos foram debatidas, em
Brasília, por pesquisadores des-
sas duas regiões no Forum “Afri-
ca – Brazil – Latin American and
Caribbean da Plataforma de Ino-
vação Agropecuária”. ■ ABr

Por que as empresas precisam fidelizar seus clientes? Se
formos observar apenas do ponto de vista econômico, a
resposta é que conquistar novos clientes custa entre 5 e
7 vezes mais do que manter os já existentes. A primeira
justificativa para o esforço das empresas em investir na
retenção de clientes é, portanto, proporcionar um au-
mento de vendas e redução das despesas. Cliente fideli-
zado aumenta o faturamento entre 50% e 70%.

Porém, fidelizar um cliente não é simplesmente fazer
com que ele volte a comprar com a empresa. Um consu-
midor que deseja ser recompensado por sua fidelidade
é alguém que não se baseia mais apenas no preço como
medida de valor. Hoje em dia as pessoas desejam fazer
negócios com companhias que ofereçam serviços e be-
nefícios agregados aos produtos.

Uma pesquisa, publicada no “Estudo Colloquy sobre
fidelidades entre culturas 2011”, mostrou que em merca-
dos emergentes essa expectativa chega a ser até três ve-
zes maior do que nos países desenvolvidos. No Brasil,
42% dos compradores afirmam que esperam obter “tra-
tamento diferenciado/preferencial” dos vendedores e

52% esperam obter al-
gum tipo de benefício.
Eles procuram um rela-
cionamento de longo
prazo, onde as necessi-
dades individuais pos-
sam ser obtidas não só
no presente, mas tam-
bém no futuro.

Com o aumento ex-
pressivo da classe C, o
país vive um momento
propício para a implan-
tação de novos progra-
mas de fidelidade. Ain-
da de acordo com o Es-
tudo Colloquy, um ter-
ço (33%) dos brasilei-
ros das classes média e

alta já participa de algum programa desse tipo. Entre os
que participam, 27% afirmam que programas de fideli-
dade influenciam em suas decisões de compra, o dobro
do evidenciado nos EUA. Além disso, 29% dos consumi-
dores brasileiros acreditam que vale a pena fazer parte
de programas de fidelização.

O forte desejo dos brasileiros por programas de recom-
pensas de fidelidade e as boas perspectivas que despon-
tam para esse mercado, podem ser constatados ainda pe-
lo fato de que o principal motivo, de acordo com 49% dos
entrevistados, para não participarem de nenhum progra-
ma é porque a oportunidade não lhes foi oferecida.

Tudo isso demonstra que a demanda dos consumido-
res brasileiros por programas é alta e tende a ser cada
vez maior, à medida que aumenta o poder de compra da
classe média emergente, mas a porcentagem de empre-
sas que oferecem opções de programas de fidelidade ain-
da é baixa, até o momento. As empresas que começa-
rem cedo e compreenderem o que esses consumidores
desejam terão portanto uma vantagem competitiva ven-
cedora. O que significa que estabelecer um bom progra-
ma será um diferenciador importante.

Estamos num momento crucial para o desenvolvi-
mento dos consumidores brasileiros. Estes estão deixan-
do condições difíceis no passado e começando a adqui-
rir novos hábitos e atitudes, mais adequados aos novos
níveis de renda que começam a desfrutar. Mais do que
simplesmente premiar por volume de compras, as em-
presas que quiserem sair na frente nesse campo, preci-
sam antes de tudo entender a fundo o comportamento
dos clientes, buscando satisfazê-los e, claro, surpreen-
dê-los. Para isso, um programa de fidelidade gerencia-
do via uma plataforma tecnológica é fundamental. ■
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Escrever um livro já em formato de internet tem agradado escritores
que através dos tablets encontram o seu verdadeiro público-alvo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 ago.  2012, Primeiro Caderno, p. 13.




