
Saraiva quer ser a maior 
vendedora pela web 
Livraria pretende entrar no mercado e competir com a Amazon.com, que aportará no 
País no final do ano. Companhia não descarta a possibilidade de ter produtos próprios 
DA REDAÇÃO 

A Livraria Saraiva quer 
competir com a Ama
zon.com, que aportará 
no País no final do ano, 

e pretende ser a maior vende
dora de livros pela internet no 
Brasil, afirma o presidente da 
empresa, Marcílio Pousada. 
"Criamos uma plataforma para 
que o cliente possa se relacio
nar conosco digitalmente, sem 
precisar ir à loja", diz. Pousada 
não descarta a possibilidade de 
a Saraiva ter produtos próprios, 
a exemplo da própria Ama
zon.com, com o seu tablet Kin
dle, embora o mercado digital 
brasileiro, na avaliação dele, 
ainda seja pequeno. 

O executivo não deu deta
lhes sobre como a empresa fa
rá para ser a líder nesse seg-

mento, mas demonstrou segu
rança quanto a possibilidade 
de aumento da concorrência 
com a vinda da Amazon.com 
para o Brasil no fim do ano. "O 

maior vendedor de livro em 
inglês no Brasil é a Amazon. 
N ó s já concorremos com o 
grupo há muito tempo", disse. 

"O nosso objetivo é t r a 

balhar para aprimorar ainda 
mais o nosso serviço para 
que os clientes utilizem nos
sa plataforma de relaciona
mento", afirmou. 

Mudanças 

"A empresa migra desde 
2005-2006 para deixar de ser 
uma empresa só de varejo, mas 
para ser uma empresa de tec
nologia. Cada vez mais uma 
boa parte do nosso investi
mento não é só de tecnologia 
de P&D (Pesquisa e Desenvol
vimento), logística, mas sim de 
tecnologia para o relaciona
mento com o cliente. O pes
soal fala: você vai ter um Kind-
le da Saraiva? Pode ser que a 
gente tenha até um Kindle da 
Saraiva ou um smartphone da 
Saraiva", finalizou. 

E-book conquista mercado 
» TIAGO CISNEIROS 
E VANESSA BELTRÃO 
DA AGÊNCIA ESTADO 

As apostas nos livros digitais 
estão em alta. Grandes livrarias 
e editoras acreditam que os e-
books ganharão espaço no mer
cado nacional em 2012 e 2013. 
As projeções mais otimistas os 
colocam como responsáveis 
por 10% do faturamento das 
vendas do setor em 2014. A es
perança está depositada na che
gada de gigantes internacionais 
e na produção doméstica de ra
bieis, que poderá baratear os 
aparelhos. 

Segundo a Câmara Brasileira 
do Livro (CBL), há cerca de 10 
mil títulos em formato digital 
no País. Desses, 5.235 foram 
lançados em 2011, conforme 
pesquisa da Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas da 
Universidade de São Paulo (Fi-
pe/USP). "A maior produção 
ocorreu no último período. En
tão, também deve haver um nú
mero significativo em 2012", diz 
a presidente da CBL, Karine 
Pansa, que não arrisca proje
ções. A receita com vendas de e-
books foi de R$868 mil. 

O diretor-presidente da Sa-

raiva, Marcílio Pousada, consi
dera o e-book um negócio im
portante para a empresa, cujo 
acervo digital é de 10 mil títulos 
em português e 240 mil em in
glês. "Estamos nos preparando 
com força, inclusive vendendo 
tablets. Também desenvolve
mos um software de leitura", diz 
Pousada, que espera fechar o 
ano com a oferta de 16 mil títu
los nacionais. 

Amazon.com 

A ideia de oferecer aparelhos 
de leitura para impulsionar a 
venda de conteúdo deu certo 
com a Amazon, nos Estados 
Unidos. Desde que o Kindle, e-
reader da empresa, foi lançado, 
em 2007, os e-books vêm ga
nhando mercado. Em 2011, ti
nham 15%, ante 6% em 2010, 
conforme a Association of Ame
rican Publishers. 

Agora, a Amazon pretende 
entrar no Brasil. O início das 
operações está previsto para o 
último trimestre deste ano, mas 
já existem negociações com 
empresas locais, como as distri
buidoras de e-books Xeriph, 
que reúne cerca de 200 editoras, 
e DLD, formada por sete. Co

menta-se, porém, que há difi
culdades para fechar acordos 
com a multinacional, que se re
cusaria a aceitar peculiaridades 
do mercado nacional, como a 
divisão de receitas. A compa
nhia foi procurada pela reporta
gem, mas não se pronunciou. 

Outras grandes livrarias vir
tuais também devem aportar 
no País. A Google eBookstore, a 
iBookstore (da Apple), a Barnes 
& Noble e a Kudo, por exemplo, 
negociam com a Xeriph, de 
acordo com o CEO da empresa, 
Francisco Paladino. "Ainda nes
te semestre, deveremos ter dois 
contratos em operação e três 
assinados." Segundo ele, o catá
logo da Xeriph tem 10 mil livros 
e deve alcançar 12 mil até o fim 
de 2012. 

As esperanças também re
caem sobre a fabricação de ta-
blets no País, estimulada com 
incentivos fiscais e iniciada em 
2011, por Samsung, Motorola, 
Semp Toshiba, Positivo e Aix. A 
estrela do setor é a Foxccon, 
que produz iPads em Jundiaí 
(SP). O governo espera que os 
preços caiam 40%. Para o espe
cialista em livros digitais Ednei 
Procópio, da CBL, porém, a po
pularização dos tablets não de

penderá das grandes compa
nhias. "Elas sempre vão lançar 
equipamentos de grife, mas ha
verá quem faça modelos mais 
acessíveis." 

Livro de papel 

Otimismo à parte, o e-book 
ainda não decolou no País, nem 
deve ameaçar o livro em papel 
no médio prazo. Em 2011, as 
vendas no formato físico subi
ram 7,2%, em relação a 2010. Os 
469 milhões de exemplares co
mercializados geraram fatura
mento de R$ 4,83 bilhões. 

O C E O da Lafonte, Diego 
Drumond e Lima, diz que a re
ceita com e-books é insignifi
cante. "A Fipe mostrou que é 
um faturamento menor que o 
de uma livraria de bairro." Para 
ele, a popularização do mode
lo esbarra nos hábitos da so
ciedade e no custo dos tablets 
e da conexão. O preço de al
guns e-books também não ani
ma. Segundo Procópio, da CBL, 
falta política de precificação 
no País. "Tem livraria que co
bra o mesmo preço do impres
so. Outras, 50%, 70%." Nos 
EUA, a versão digital custa de 
30% a 40% menos. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 ago. 2012, Seudinheiro, p. B-4.




