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Empre s a s

Rating da Globo
A agência de classificação de riscos
Standard and Poor’s (S&P) reafir-
mou os ratings “BBB” da Globo Co-
municação e Participações (Glo-
bopar) e alterou a perspectiva de
“e s t áv e l ” para “p o s i t i v a”. “Podere -
mos elevar os ratings se a Globo
sustentar margens relativamente
estáveis em meio às incertezas da
economia global”, disse a S&P em
nota, acrescentando que a compa-
nhia tem administrado bem sua
estrutura de custos. No comunica-
do, a agência diz que o perfil de
risco de negócios satisfatório da
Globo reflete “nossa visão de sua
sólida posição no mercado”.

CSN é multada pelo MPF
O Ministério Público Federal
(MPF) entrou com ação civil pú-
blica contra a Companhia Side-
rúrgica Nacional (CSN) por danos
ao ambiente e à saúde da popula-
ção de Volta Redonda (RJ), onde
está a usina de aço da empresa.
Segundo o MPF, a CSN usou uma
área da cidade como aterro irre-
gular de resíduos industriais peri-
gosos, sem processo regular de li-
cenciamento ambiental. O aterro
teria funcionado de 1986 a 1999.
A ação pede que a CSN seja con-
denada a pagar R$ 87 milhões.

Braskem fecha acordo
A petroquímica Braskem e a
americana W.R. Grace & Co. fe -
charam parceria para o desenvol-
vimento de tecnologias de pro-
cesso e sistemas catalíticos para a
obtenção de produtos químicos
verdes. A tecnologia vai basear-se
no uso de carbono renovável.

Santos Brasil desiste
A Santos Brasil desistiu de com-
prar a Fertilizantes Santa Catarina.
A empresa tinha firmado um con-
trato em abril que permitiria fazer
a aquisição por R$ 17,2 milhões e
não revelou os motivos da decisão
anunciada ontem. A Fe r t i s a n t a ,
como é conhecida, tem a conces-
são do Terminal Portuário de Ferti-
lizantes e de Ração Animal do Por-
to de Imbituba, o Tefer, por 25
anos, desde o início do ano.

Tecnologia do gol
O International Football Associa-
tion Board (IFAB) aprovou o uso
de tecnologias que detectam se a
bola cruzou ou não a linha do
gol. A expectativa é que a tecno-
logia seja usada no Mundial In-
terclubes de dezembro no Japão
e nas copas das Confederações e
do Mundo do Brasil.

Embratel e Net
A Embratel desistiu da oferta pú-
blica para tirar as ações da Net da
bolsa e vai retirar a tele do Nível 2
de governança da BM&FBovespa.

Leite de magnésia da Aspen
A sul-africana Aspen Pharma ad -
quiriu a linha de produtos da in-
glesa GlaxoSmithKline no Brasil. A
farmacêutica passa a negociar o
Leite de Magnésia e produtos co-
mo o Nedax e o xampu Kwell.

Índice

Te c n o l o g i a & C o m u n i c a ç õ e s B2 e B3

Agenda tributária B3

Movimento falimentar B3

Te n d ê n c i a s & C o n s u m o B4

Serviços B5

I n d ú st r i a B6 e B7

I n f ra e st r u t u ra B8

The Wall Street Journal Americas B9

Commodities B10

Ag ro n e g ó c i o s B11 e B12

D e st a q u e s

Incertezas jurídicas
criam barreiras para
pesquisa, diz Vessani,
da Santo Expedito
Mineração B7

Editoras mobilizam equipes para ajustes internos
Grande parte do trabalho de

conversão de livros em e-books
tem sido terceirizada pelas edito-
ras, mas essas companhias tam-
bém têm mobilizado equipes in-
ternas para cuidar da tarefa.

“Nossa capacidade é limitada,
mas temos profissionais de arte e
finalização de texto treinados
para fazer pequenos ajustes nos
livros em formato digital”, disse
Breno Lerner, superintendente
da editora Melhoramentos.

A empresa começou a publicar
e-books há cerca de três anos. Do
acervo de 1,1 mil livros, 200 estão
disponíveis em formato digital.

Desse acervo, 150 estão à venda
em livrarias virtuais e lojas de
aplicativos da Apple e do Google.
De acordo com o executivo, são
necessárias, em média, duas se-
manas para converter um livro
em um e-book internamente. A
expectativa da Melhoramentos é
chegar ao fim do ano com 400 e-
books em seu catálogo.

A Companhia das Letras tem
dois funcionários dedicados aos e-
books. “Eles ficam responsáveis
por fazer pequenas atualizações e
ajustes nos arquivos”, disse Fabio
Uehara, diretor do departamento
digital da editora. De um catálogo

de 3,5 mil livros, 358 estão dispo-
níveis em e-book e outros 116 en-
contram-se em fase de produção. A
Companhia da Letras publicou seu
primeiro livro digital em 2010. To-
do o acervo digital da editora está
disponível ao consumidor.

Na Melhoramentos, os dicioná-
rios, livros juvenis e de culinária
compõem a maior parte do catálo-
go de e-books. A editora ainda ava-
lia o que fazer com os livros infan-
tis, que exigiriam um investimento
maior em recursos interativos e
multimídia. “As crianças não vão
querer ler um e-book em que o
único diferencial é poder virar a

página passando o dedo na tela do
d i s p o s i t i v o”, disse Lerner.

Já na Companhia das Letras, os
lançamentos têm prioridade na
conversão para e-book, segundo
Uehara. “Mas nosso objetivo é ter
a maior parte possível do catálo-
go disponível como e-book, in-
dependentemente do gênero”,
disse o executivo. (BC)

Recursos multimídia são desafio
A ideia de um livro digital traz

à tona uma série de possibilida-
des inimagináveis em uma publi-
cação impressa. Animações e re-
cursos de áudio e vídeo são ape-
nas algumas dessas novidades.
Mas a despeito da oferta crescente
de livros digitais — e do interesse
dos leitores pelos recursos intera-
tivos —, a aplicação desse tipo de
tecnologia ainda está longe de se
tornar maciça, disseram especia-
listas ouvidos pelo Va l o r .

A principal maneira de usar es-
ses recursos atualmente é desen-
volver o livro no formato de apli-
cativo. Mas nem sempre as edito-
ras estão dispostas a arcar com os
custos necessários para criar esse
tipo de software. Os formatos
próprios para livros digitais, por
sua vez, de modo geral ainda não
estão preparados para esse tipo
de recurso. E há ainda um tercei-
ro impeditivo. “‘Rodar ’ essas apli-
cações requer uma capacidade

de processamento alta, que mui-
tos dispositivos ainda não têm”,
disse Eduardo Melo, fundador e
diretor executivo da Simplíssi-
mo, empresa especializada na
criação de e-books.

A expectativa é que o formato
digital mais recentemente criado
pela IDPF, organização interna-
cional de publicações digitais, re-
solva parte desses problemas. Ir-
mão mais velho do Epub, que
não tem proprietário, e batizado

de Epub 3, o formato foi feito pa-
ra “rodar ” recursos multimídia e
de interatividade, disse Bill Mc-
Coy, diretor executivo da IDPF.
“Durante esse ano, vamos ver um
aumento do número de disposi-
tivos que aceitam o Epub 3”, afir-
mou o executivo.

Apesar disso, os desenvolvedo-
res ainda precisarão de algum
tempo para conhecer melhor o
Epub 3 e aproveitar as vantagens
desse novo padrão. (BC)

Cenário Editoras buscam companhias especializadas para adaptar obras

Converter livro em
e-book cria novo mercado

NECO VARELLA/VALOR

Eduardo Melo, da Simplíssimo: desde sua criação, em 2010, a empresa ‘t ra d u z i u’ 1,1 mil livros para versão eletrônica

Bruna Cortez
De São Paulo

Uma tradução bem feita não
garante, por si só, o sucesso de
um livro estrangeiro, mas é um
elemento fundamental para que
isso aconteça. As editoras sabem
dessa importância e dedicam-se
com afinco à escolha de bons
tradutores. Agora, porém, com a
disseminação do livro digital, as
editoras estão tendo de lidar
com um novo tipo de tradução:
a tecnológica. Verter os textos
para os formatos dos livros ele-
trônicos — que podem ser lidos
em computadores, tablets, celu-
lares ou dispositivos específicos
para leitura digital — é um pro-
cesso meticuloso e que requer
habilidades específicas. O resul-
tado é que essa demanda deu
origem a um mercado nascente
no Brasil: o de empresas de tec-
nologia especializadas em trans-
formar livros em e-books.

A S i m p l í s s i m o, com sede em
Porto Alegre, e a Ko l e k t o, de São
Paulo, são exemplos dessa ten-
dência. Para dar conta da tarefa,
parte do trabalho é feita com
softwares de conversão, que auto-
matizam o processo. A segunda
etapa, mais complexa, requer o
trabalho de um programador de
sistemas. Esse profissional altera
o código principal do programa
de acordo com as características
do livro. Se a obra é repleta de grá-
ficos ou ilustrações, por exemplo,
mais ajustes ele terá de fazer.

À medida que cresce o interes-
se das editoras pela publicação de
livros em formato digital, mais
óbvias ficam as oportunidade de
negócio na área. Criada em 2010,
a Simplíssimo tem cerca de 50
editoras em sua carteira de clien-
tes. O faturamento está por volta
de R$ 500 mil por ano. “Nossa me-
ta é conseguir atender mais edi-
toras e ampliar a receita”, disse
Eduardo Melo, fundador e dire-
tor executivo da companhia. Des-
de sua fundação, a Simplíssimo
transformou aproximadamente
1,1 mil livros em e-books.

A Kolekto, criada pelos sócios
Alexandre Monti, Reginaldo Silva,
Ayala Júnior e Carlos Vicente, ini-
ciou as operações em maio. A
companhia tem um plano de in-
vestimento de R$ 7,5 milhões, ba-
seado integralmente em recursos
próprios. A maior parte do inves-

timento será dedicada à infraes-
trutura tecnológica, mas a empre-
sa já usou uma parcela desse di-
nheiro para comprar a CodeClick,
empresa especializada em aplica-
tivos, como são chamados os
softwares com finalidades especí-
ficas para tablets e smartphones.

De acordo com Carlos Vicen-
te, diretor de marketing da Ko-
lekto, a aquisição segue a estra-
tégia da companhia de conver-
ter livros tanto em e-books co-
mo em aplicativos. “Alguns li-
vros não se enquadram nos for-
matos digitais próprios para e-
books porque demandam outro
tipo de interatividade, como
animações, vídeos e outros re-
cursos”, diz Vicente. “É justa-
mente nesses casos que o aplica-
tivo é mais indicado”.

Por enquanto, ainda são pou-
cas as companhias de tecnologia
brasileiras especializadas na
produção de e-books. Mas a ex-
pectativa é que isso mude rapi-
damente, com o desenvolvimen-
to do mercado de livros digitais
no país. “Há muitas companhias

no exterior dedicadas à conver-
são de livros para formatos digi-
tais ou aplicativos. Tenho certeza
que grande parte delas vai se in-
teressar por oferecer seus servi-
ços no Brasil”, afirmou Bill Mc-
Coy, diretor executivo da organi-
zação internacional de publica-
ções digitais, a IDPF.

Fundada no fim dos anos 90,
quando ainda não se ouvia falar
sobre livros digitais, a IPDF foi
responsável pela criação do pa-
drão tecnológico que hoje pre-
domina no mercado de e-books.
Batizado de Epub, o formato
não tem proprietário, e é basea-
do em HTML5 — padrão apoia-
do pela Apple e seguido atual-
mente por diversas companhias
e criadores de conteúdo.

Mas o Epub não está sozinho.
Existem diversos outros forma-
tos digitais para e-books, além
dos aplicativos. A escolha desses
padrões digitais pelas editoras é
um aspecto que divide opiniões.

Esse, aliás, é um problema en-
frentado há algum tempo pelos
criadores de aplicativos. Para ofe-

recer seu produto em uma das
grandes lojas virtuais de “apps”,
como esses programas são conhe-
cidos, o programador precisa es-
crevê-lo com base no sistema ope-
racional adotado pelo dono da lo-
ja, como a Apple ou o Google.

Entre os executivos da área edi-
torial ouvidos pelo Va l o r , a princi-
pal preocupação é que transfor-
mar um livro em um aplicativo
destinado a um único sistema ope-
racional torne a editora refém des-
se canal de distribuição. Padrões
abertos, como o Epub — que é acei-
to por um número maior de
softwares e dispositivos — são uma
saída, mas podem deixar a obra fo-
ra de lojas de aplicativos de grande
movimento, que exigem progra-
mas próprios. Outra possibilidade
é fazer como muitos criadores de
aplicativos e criar versões diferen-
tes do mesmo produto, um para
cada sistema. De qualquer forma,
há trabalho e custo adicionais en-
volvidos. As editoras já devem sen-
tir saudades do tempo em que só
tinham de se preocupar em tradu-
zir livros para o português.

Liv rarias
reforçam
o p e ra ç õ e s
Felipe Machado
De São Paulo

Caso desembarque no Brasil
até o fim do ano, como é espera-
do, a Amazon vai encontrar as
concorrentes brasileiras prontas
para disputar o mercado de li-
vros digitais. Na Saraiva, se os e-
books fossem reunidos em uma
só livraria, as vendas seriam
maiores do que as de outras 42
lojas da rede, individualmente. A
rede SBS, que tem 40 livrarias no
país e 30 no exterior, criou uma
divisão só para produtos digitais
e vai reestruturar suas lojas para
vender esse tipo de conteúdo.

A Saraiva começou a vender e-
books em junho de 2010, com cer-
ca de 1 mil obras no acervo. Hoje
são mais de 260 mil títulos digitais.
Para o presidente de livrarias do
grupo, Marcilio Pousada, esse seg-
mento será relevante para empre-
sa. Ele não fez projeções, mas disse
que é importante estar preparado
para a demanda. “É por isso que
começamos, em 2009, a montar
nossa plataforma de venda de con-
teúdos digitais”, afirmou.

A rede de livrarias SBS planeja
inaugurar, em 15 dias, um novo
site, com 230 mil obras digitais.
As novas lojas físicas da livraria
também estarão preparadas pa-
ra vender aos consumidores pro-
dutos como e-books. Em uma
área específica, o cliente poderá
fazer o download dos livros digi-
tais que comprar. Segundo a di-
retora da SBS, Susanna Florissi, a
ideia é ajudar o cliente a se habi-
tuar às novas tecnologias.

No ano passado, a empresa
criou uma subsidiária, a HUB
Editorial, pensando no mercado
de conteúdo digital. Entre os
projetos estão a criação de um
serviço que permita qualquer
cliente fazer sua própria publica-
ção on-line, a partir de seus ar-
quivos. O serviço poderia, por
exemplo, ser usado por um pro-
fessor universitário para distri-
buir material aos alunos.

Na Livraria Cultura, o volume
de exemplares digitais vendidos
representa 1% do total, mas o es-
forço é para diversificar o portfó-
lio. A companhia tem um acervo
de 307 mil títulos de e-books. Em
papel, a oferta é de 5,5 milhões
de obras. Segundo o diretor de
tecnologia da informação da Li-
vraria Cultura, Joaquim Garcia,
ainda há empecilhos para uma
adoção mais ampla dos produ-
tos, como o custo dos dispositi-
vos digitais de leitura.

Cerca de 24,2% das livrarias no
país vendiam livros digitais no
ano passado, segundo levanta-
mento feito pela Associação Na-
cional de Livrarias (ANL). Entre
as empresas que não ofereciam o
produto, 88,9% disseram ter inte-
resse em passar a fazer isso. Des-
sas, 63,4% tinham planos para
iniciar o serviço neste ano.

Uma exceção é a livraria Nobel.
Maior rede do ramo no país, com
190 franqueados em 23 Estados,
além de 30 parceiros em outros
quatro países. A avaliação da com-
panhia é que seu consumidor dá
mais valor ao livro tradicional, em
papel. Segundo a empresa, o gran-
de interesse dos seus clientes por
livros infantis, que correspondem
a cerca de 58% de seu faturamento,
é um indicador de que a literatura
tradicional ainda tem muito fôle-
go. Em 2011, as franqueadas fatu-
raram, juntas, R$ 170 milhões, se-
gundo a companhia.

Procurada pelo Va l o r , a rede
de livrarias Laselva, terceira
maior do país, disse não poder
atender à reportagem para falar
sobre o assunto.

Nós somos 
Grant Thornton e 

ajudamos você abrir 
o seu potencial de 

crescimento.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6, 7 e 8 jul. 2012, Empresas, p. B1.




