
concorrentes e está pronta para 
começar a vender livros digitais 
no fim de outubro. 

A parceria pode lançar entre 
os brasileiros o hábito de ler e 
comprar livros digitais em portu
guês. Segundo Sergio Herz, CEO 
da Livraria Cultura, as 13 lojas 
da rede venderão o leitor digital 
Kobo Touch com um preço "bem 
inferior a R$ 550", valor médio 
pelo qual o brasileiro consegue 
importar um Kindle Touch, da 
Amazon. Até o fim do ano, mais 
três aparelhos, entre eles um 
tablet, chegarão ao Brasil. Para 
abastecer esses e-readers, os leito
res terão acesso a um acervo de 3 
milhões de obras, entre livros pa
gos e gratuitos. Os livros digitais 
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pós uma série de atrasos e 
previsões equivocadas, a cor

rida dos gigantes do livro digital 
pelo mercado acaba de começar. 
Depois do acerto de uma parceria 
com a Livraria Cultura, a empresa 
canadense Kobo é a primeira loja 
de e-books a anunciar o início de 
suas operações no Brasil. Ela che
ga à frente de concorrentes res

peitáveis como Amazon, Apple ou 
Google, que negociam a entrada 
no país há mais tempo, mas esbar
raram em obstáculos tributários, 
logísticos e na dificuldade para fir
mar contratos com as principais 
editoras. Ao buscar um parceiro já 
estabelecido no mercado editorial 
brasileiro, a Kobo contornou as 
barreiras que atrapalhavam seus 
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devem custar em torno de dois 
terços do preço do livro em papel. 
Mais tarde, as editoras cogitam 
que eles passem a custar a meta
de do preço, patamar semelhante 
ao dos Estados Unidos. "Seremos 
agressivos em relação aos preços", 
afirma Todd Humphrey, vice-
presidente de desenvolvimento 
de negócios da Kobo. 

Dos 3 milhões de títulos à ven
da, apenas 15 mil estão em por
tuguês. A explicação para a baixa 
proporção é simples: embora a 
Livraria Cultura tenha assinado 
contratos com todas as principais 
editoras brasileiras, a produção de 
livros digitais ainda é ínfima no 
país. Com a chegada do Kobo e 
das concorrentes, a demanda de
verá aumentar. Hoje, os e-books 
representam menos de 1% das 
vendas de livros no Brasil. 

Nos últimos anos, não foram 
poucas as tentativas de aquecer 
o setor. A Livraria Cultura foi a 
primeira a vender livros digitais, 
em PDF, em 2002, antes mesmo 
de haver uma popularização da 
internet de banda larga no país. 
Os resultados foram irrisórios. 
Herz diz, com humor, que as ven
das totais de e-books da rede num 
determinado mês, chegaram a R$ 
234. Depois, em 2010, assistindo 
ao crescimento do mercado no 
exterior, a Cultura investiu em 
parcerias com empresas como a 
Positivo, responsável pelo e-rea-
der Alfa. Não vingou. Os apare
lhos custavam caro e, de acordo 
com Herz, "não apresentavam a 
experiência ideal". Ele diz ter pen
sado em criar um leitor digital 
próprio. Desistiu ao deparar com 
o alto custo da operação. Voltou à 
busca por parceiros e, no ano pas
sado, viu na Kobo a oportunidade 
para experimentar outra vez. 

Num mercado em que as livra
rias tendem a ver os competidores 
digitais como ameaça de extinção, 
a Kobo destoa de suas concor
rentes. Criada por uma divisão 
da livraria canadense índigo, ela 
busca criar parcerias com livrarias 
ao redor do mundo para expandir 

seu mercado. No Brasil, oferecerá 
seus serviços e seus equipamentos 
na rede e no site da Cultura. O lu
cro das vendas digitais também é 
dividido. A estratégia se opõe à de 
empresas como Amazon, Apple 
e Google, que concorrem direta
mente com todas as livrarias. "As 
parcerias permitem que estejamos 
fisicamente presentes nas livrarias, 
onde estão os leitores que quere

mos atrair para a plataforma di
gital", afirma Humphrey. 

No Canadá, a parceria com a 
índigo levou a Kobo à liderança 
no setor de e-books. Na França, 
a parceria com a Fnac também 
lhe garantiu o primeiro lugar, à 
frente da Amazon. Nos Estados 
Unidos, onde ocupa cerca de 
5% do mercado de e-books, a 
primeira parceria da Kobo foi a 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



rede de livrarias Borders. Após a 
falência da rede, em 2011, a Kobo 
buscou parcerias com mais de 2 
mil livrarias independentes, para 
manter sua presença no mercado 
americano. "Existe uma mudan
ça importante na maneira como 
as pessoas leem, mas o livro em 
papel não desaparecerá", afirma 
Humphrey. "Os dois formatos 
devem coexistir." 

O discurso conciliador e a fa
cilidade de estabelecer parcerias 
ajudaram a Kobo a chegar pr i 
meiro ao Brasil. Conquistar a l i 
derança no mercado brasileiro de 
livros digitais deve ser uma tarefa 
mais complicada. A parceria Ko-
bo-Cultura deve encontrar uma 
série de concorrentes de peso. Até 
o fim do ano, estreará a versão 
latino-americana da iBookstore, 
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loja de livros digitais da Apple. A 
empresa já aceitou as condições 
impostas pelas editoras nacionais. 
A seu favor, pesa que seu apare
lho para leitura, o tablet iPad, tem 
uma grande variedade de funções. 
Contra, que é caro (custa mais 
de R$ 1.500) e não permite que 
os livros comprados para o iPad 
sejam lidos noutros dispositivos. 
Outro rival deve ser o Google, que 
está em negociação avançada para 
abrir no Brasil sua livraria virtual, 
integrada à loja de aplicativos do 
sistema de celular Android. As
sim como o Kobo, o sistema do 
Google tem a vantagem de per
mi t i r que os livros comprados 
em sua loja vir tual sejam trans
feridos livremente para tablets 
e e-readers de qualquer marca. 
As negociações com as editoras 
brasileiras estão avançadas, e o 
Google t ambém pode chegar ao 
mercado até o fim do ano. 

A Amazon, antes a mais temida 
pelas editoras e concorrentes, tem 
encontrado grandes dificuldades 
para entrar no Brasil. Entre os 

motivos, estão a demora para a 
adaptação ao sistema tributário 
brasileiro e a falta de um centro de 
distribuição para os produtos que 
a Amazon costuma vender em seu 
site, inclusive o Kindle. A relação 
com as editoras brasileiras tam
bém não ajuda. Elas não aceitam 
o modelo de negócios proposto 
pela Amazon, líder do mercado 
americano. Hoje, as negociações 
entre as livrarias virtuais e as 
principais editoras brasileiras são 
feitas no modelo de agência. Ele 
prevê que as editoras determinem 
o preço de venda, e o distribuidor 
receba uma fatia determinada. Há 
também um limite nos descontos, 
para evitar que livros sejam ven
didos abaixo do preço de custo -
uma prática comum da Amazon 
nos Estados Unidos e muito cri
ticada pelas editoras americanas. 
A Amazon se opõe ao modelo de 
agência e quer controlar o preço 
final. Se isso é bom para o consu
midor, que recebe livros baratos, é 
ruim para as editoras. Elas imagi
nam que se a Amazon dominar o 
mercado elas ficarão totalmente à 
mercê da empresa. "Não queremos 
fazer um contrato diferente com a 
Amazon", diz Paulo Roberto Roc
co, diretor da Editora Rocco. Ele 
integra um grupo que reúne duas 
grandes editoras brasileiras. "Não 
queremos que haja uma guerra de 
preços. Queremos que seja como 
é nas livrarias hoje." Por isso tudo, 
a data de entrada da Amazon no 
Brasil ainda é incerta. 

A demora da Amazon para che
gar ao mercado brasileiro aumen
ta as chances de que o Brasil seja 
parte do restrito grupo de países 
em que a líder global do mercado 
de e-books não conseguiu chegar 
ao primeiro lugar. Embora ne
nhum dos competidores subes
time o poder da Amazon, eles já 
comemoraram discretamente sua 
primeira vitória numa data estra
tégica para o varejo: no primeiro 
Natal digital das livrarias brasi
leiras, o Kindle, ao contrário do 
Kobo Touch, não deverá estar nas 
listas de presentes. 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 749,  p. 131-134, 24 set. 2012.




