
ALIMENTAÇÃO

Spoleto inaugura primeira loja na Costa Rica

CONCORRÊNCIA DIGITAL Alguns dos principais e-readers disponíveis no mercado

KOBO

Leitor eletrônico da canadense começa
a ser vendido no Brasil hoje pelo site
da Livraria Cultura por R$ 399. A rede 
oferece acervo de 12 mil títulos em 
português por preços até 30% menores 
que os livros em papel

KINDLE

Pioneiro na categoria, o leitor 
eletrônico da Amazon é líder 
mundial do mercado. A varejista 
negocia com editoras locais para 
trazer seu leitor e sua loja de 
livros e-books, ao Brasil

POSITIVO ALFA

Lançado em 2010 pela brasileira Positivo, 
foi o primeiro parceiro da Livraria 
Cultura na área de leitores eletrônicos. 
Com o acordo com a Kobo, a rede 
desistiu do produto, que continua 
disponível em redes como o Extra

COOL-ER

Chegou ao mercado em 2009 
importado pela brasileira Gato 
Sabido, primeira loja de e-books
do país. A iniciativa deu origem
à Xeriph, distribuidora brasileira
de livros digitais

IPAD

O tablet da Apple também concorre 
indiretamente com os leitores 
eletrônicos. Em novembro a Apple 
disponibilizou na sua iBookstore
os primeiros exemplares de livros 
eletrônicos em português

Fonte: empresas

A Livraria Cultura dá início hoje
a sua mais nova aposta para ele-
var as vendas de livros eletrôni-
cos no país. A rede começa a co-
mercializar o e-reader da fabri-
cante Kobo, um dos concorren-
tes do Kindle, da Amazon, e se
torna a primeira parceira da
companhia canadense no Bra-
sil. Os dispositivos, que custam
R$ 399, serão entregues aos con-
sumidores a partir do dia cinco
de dezembro.

O aparelho dá acesso a um ca-
tálogo de 12 mil títulos em por-
tuguês que, segundo Sérgio
Herz, presidente da Livraria Cul-
tura, são entre 20% e 30% mais
baratos que as versões em pa-
pel. “Respeitamos o preço esta-
belecido pelas editoras”, diz.

Ele admite que ainda há certa
cautela das editoras nacionais
com relação a este formato.
“Elas têm que fazer investimen-
to para disponibilizar as obras
digitais e querem retorno, mas
o mercado ainda é pequeno”,
afirma. A expectativa, no entan-
to, é de crescimento.

Herz não abre números sobre
as vendas atuais de livros digi-
tais na Livraria Cultura, mas da-
dos do mercado americano mos-
tram o potencial deste formato.
Lá, as vendas de livros eletrôni-
cos responderam por 15% do
mercado no ano passado, ante
6% em 2010.

Mesmo com as perspectivas
de crescimento, Sérgio Herz
não teme que as vendas das ver-
sões digitais, mais baratas, pos-
sam atrapalhar a comercializa-
ção de livros convencionais.

“Não existe uma briga entre o
e-book e o físico, o que quere-
mos é que o brasileiro leia mais,
não importa onde. O que impor-
ta é vender mais livros”, diz.

A parceria entre Livraria Cul-
tura e Kobo não é exclusiva
mas, de acordo com Sérgio
Herz, quanto mais lojas vende-
rem o produto, melhor. “Nosso
foco é conteúdo”, afirma. Todd
Humphrey, vice-presidente de
desenvolvimento de negócios
da Kobo, explica que a empresa
vai analisar outras parcerias,
mas esta é a principal.

Esta não é a primeira vez que
a Livraria Cultura Em 2009, a re-
de chegou a fazer parceria com
outra fabricante, a Positivo, pa-

ra vender o Alfa, leitor eletrôni-
co da fabricante de PCs. Agora,
depois de desistir do e-reader
nacional, afirma ter encontrado
“a melhor opção que existe ho-
je”, segundo Pedro Herz, presi-
dente do conselho de adminis-
tração da varejista. De acordo
com a Positivo, o Alfa continua
sendo vendido em outros ca-
nais como o Extra.

Kobo
A entrada da Kobo no Brasil faz
parte da estratégia da japonesa
Rakuten de crescer no país. A
canadense foi vendida no ano
passado para a japonesa por
US$ 315 milhões. A Rakuten
anunciou recentemente que

quer fechar contrato com mais
700 varejistas até o final deste
ano em seu portal brasileiro de
comércio eletrônico, que englo-
ba hoje vendas de mais de 90 re-
des de lojas. Atualmente a em-
presa é a terceira maior varejis-
ta online do mundo e tem valor
de mercado de US$ 14 bilhões.

Além da parceria com a Livra-
ria Cultura, em setembro a Ko-
bo contratou sua primeira fun-
cionária no Brasil, Camila Cabe-
te, como responsável pelas rela-
ções com as editoras. Camila
vem da Xeriph, distribuidora na-
cional de conteúdo digital. “O
Brasil é muito importante no
mercado de e-readers”, diz
Humphrey. ■

A rede brasileira de culinária italiana Spoleto aumentou a presença

internacional com a primeira unidade na Costa Rica. A previsão é

chegar a 15 lojas no país nos próximos 5 anos. O segundo restaurante

deve ser inaugurado já no final dessa semana. A companhia espera que

as unidades na Costa Rica obtenham faturamento maior do que as lojas

brasileiras, que vendem, em média, R$ 100 milhões por mês. Entre

as unidades brasileiras e estrangeiras, o Spoleto tem 322 restaurantes.
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Livraria Cultura intensifica aposta
no digital e inicia vendas de e-reader

O potencial do mercado brasileiro

de livros eletrônicos tem

atraído a atenção de empresas

multinacionais e acirrado

a concorrência. Uma delas

é a Apple que, em novembro,

disponibilizou em sua loja de

livros eletrônicos (iBookstore) os

primeiros exemplares traduzidos

para a língua portuguesa. A

Amazon também se movimenta

em conversas com editoras para

entrar no mercado nacional de

e-books, ainda sem previsão

oficial para início das operações.

Neste cenário, a Kobo, parceira

da Livraria Cultura, aposta em um

ambiente aberto para competir

com estes gigantes. Isso

significa que, se o usuário quiser

abandonar o leitor eletrônico

da Kobo e adotar outro modelo,

continua tendo acesso aos

arquivos digitais. “É possível

mudar de plataforma e levar os

livros, ao contrário da Amazon”,

alfineta Todd Humphrey,

vice-presidente de negócios da

Kobo. Agora, a Livraria Cultura

está de olho também nas vendas

de jornais e revistas eletrônicas,

que ainda não estão disponíveis

no formato e-Pub, utilizado

pela Kobo. O objetivo é incluir

publicações deste tipo ao

portfólio, que hoje tem 12 mil

livros em português. C.P.

Varejista começa hoje a comercializar leitor eletrônico da Kobo por R$ 399 para impulsionar e-books
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 nov. 2012, Empresas, p. 24.




