
A expansão dos e-books 
Chegada de empresas como Amazon e Kobo ao Brasil abre boas perspectivas para a comercialização de livros digitais 

Por ANTONIO CARLOS SANTOMAURO 

Alvo de interesse explícito dos princi-
pais nomes mundiais desse merca-

do, o consumo brasileiro de e-books ain-
da não registra números absolutos muito 
significativos. Varia, de acordo com esti-
mativas de diferentes editores, de menos 
de 1% até pouco mais de 2% das vendas 
totais do mercado editorial nacional. 

Mas esse consumo expande-se acelera-
damente, e deve ainda evoluir com mais 
rapidez com a chegada desses grandes 
vendedores multinacionais de livros ele-
trônicos, como a Amazon — aqui já com 
funcionários e acordos com algumas edi-
toras —, Google, Apple e Kobo, que re-
centemente anunciou um acordo com a 
Livraria Cultura (veja abaixo). 

Mesmo sem esses players, a comercia-
lização de e-books no Brasil já cresce em 
índices mensais próximos de 30%, estima 
Duda Ernanny, diretor-executivo daXeri-
ph, empresa que disponibiliza uma pla-
taforma de venda e distribuição de livros 
eletrônicos para mais de cem editoras — 
entre elas, Companhia da Letras, Sarai-
va e Pensamento —, e para diversas ope-
rações, como Livraria da Travessa e Iba 
(banca virtual da Abril). 

Aproximadamente 12 mil títulos de 
e-books estão armazenados nos servi-
dores daXeriph. "No final do ano passa-
do, a cada semana subia uma média de 
50 livros eletrônicos para nossa platafor-
ma; agora, são 120 por semana" compa-
ra Ernanny, também criador e diretor da 
Gato Sabido (primeira livraria dedicada 
a e-books lançada no Brasil). "E nos pró-
ximos três meses deveremos assinar con-
tratos com Amazon, Apple, Google e Ko-
bo" acrescenta. 

Comercialização de livros digitais deve evoluir com mais rapidez com a vinda de grandes vendedores multinacionais de livros eletrônicos 

No Clube dos Autores, plataforma que 
autores podem lançar e comercializar seus 
livros, a participação dos e-books na ven-
das, inferior a 5% no ano passado, já chega 
a 10%. Dos cerca de 16 mil títulos ali dispo-
nibilizados, 65% têm uma versão eletrônica. 

No Brasil, observa índio Brasileiro 
Guerra Neto, sócio-diretor do Clube dos 
Autores, a velocidade de expansão do con-
sumo de e-books ainda não pode ser com-
parada àquela já materializada nos Esta-
dos Unidos e em alguns países europeus. 
"Isso deve ter a ver com o hábito de leitu-
ra" pondera. "Mas também aqui o consu-
mo de livros eletrônico está crescendo, e 
crescerá muito mais, até porque está cain-
do bastante o custo dos equipamentos 
necessários à leitura, mesmo dos equi-
pamentos de boa qualidade" completa. 

Cauda longa editorial 
Concentram-se em e-books perto de 30% 

das vendas online realizadas pela Livraria Sa-
raiva com o grande best seller do momen-
to no mercado editorial: Cinquenta Tons 
de Cinza (que, aliás, começou a ser escrito 
e vendido via web). Atualmente, várias das 
principais editoras brasileiras já disponibi-
lizam tanto o formato impresso quanto a 
versão eletrônica de praticamente todos os 
seus lançamentos. 

Investe também na digitalização de seu 
acervo a Zahar. Ela oferece versões digitais 
de 600 dos 900 títulos de seu catálogo. "O res-
tante ainda não tem versão eletrônica basi-
camente por questões referentes a direitos 
autorais" ressalta Ana Paula Rocha, direto-
ra de operações da editora. 

Segundo ela, e-books ainda representam 

menos de 2% das vendas da Zahar (uma 
das empresas brasileiras que tem con-
trato assinado com a Amazon). "Temos, 
porém, certeza que isso crescerá. Have-
rá mais leitores e, com as grandes corpo-
rações que estão chegando, as compras 
serão mais amigáveis" projeta Ana Paula. 

Com seus livros vendidos em um le-
que muito vasto de canais — bancas e 
escolas, além de livrarias —, a Globo Li-
vros registra índice de participação dos e-
-books no total de seus negócios inferior 
ao da Zahar: menos de 1%. Mas Mauro 
Palermo, diretor-executivo dessa edito-
ra, também vê na chegada das grandes 
operações internacionais fator capaz de 
elevar esse consumo: "Elas trarão equi-
pamentos de leitura melhores, e mais in-
vestimento em marketing focado no con-
sumidor final" argumenta. 

Na Globo Livros, diz Palermo, exceto 
quando há alguma restrição relacionada 
a direitos autorais, todo lançamento sai 
hoje tanto em papel quanto em bytes. E, 
para ele, também no mercado dos livros a 
possibilidade das versões eletrônicas favo-
recerá o modelo do long tail: "Os leitores 
terão mais acesso a títulos que, em razão 
dos custos relacionados ao papel, as edito-
ras optavam por não manter em catálogo" 

Para Karine Pansa, presidente da Câ-
mara Brasileira do Livro (CBL), o mercado 
dos e-books pode crescer não apenas pe-
la maior oferta de versões eletrônicas dos 
produtos impressos, mas por lançamen-
tos nos quais aplicativos ampliem — via 
recursos multimídia — os conteúdos co-
locados em papel. "Isso começa a ser fei-
to no segmento dos livros infantis',' relata. 

Segundo ela, estudos mostram que 5% 
dos brasileiros leitores habituais de livros 
já consumiram ao menos um e-book. E, 
pelos dados da CBL, no ano passado fo-
ram lançados no País quase 5,4 mil títu-
los em versão digital. Ou seja, 8% dos lan-
çamentos ganharam esse formato. "Esse 
índice deve estar desatualizado, até por-
que este ano há maior demanda por li-
vros eletrônicos" explica. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1532, p. 44, 22 out. 2012.




