
Livro pela Internet é a nova área de disputa das redes  
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De olho na entrada da Amazon, maior varejista de comércio eletrônico (e-commerce) do 
mundo, no mercado brasileiro em 2013, redes de livraria nacional já se armam para bater de 
frente com a empresa norte-americana. A Livraria Cultura, uma das maiores do segmento no 
Brasil, entrou na competição ontem com o lançamento do seu novo e-reader, plataforma 
digital para armazenamento e leitura de livros, em parceria com a Kobo, multinacional 
especializada no setor.  
 
A chegada da Amazon em solo nacional tem provocado receio entre as livrarias brasileiras. 
Isso porque a multinacional tem a fama de reduzir o valor de seus produtos a preços muito 
baixos para conquistar espaço nos mercados em que ingressa.  
 
Atualmente, ela atua em 190 países, sendo que nos Estados Unidos - onde possui 30% do 
mercado de livros - a empresa é acusada de ter provocado a falência de inúmeras livrarias. No 
Brasil, a varejista on-line já instalou sede própria e mantém registro de capital de R$ 5 
milhões. Neste momento, está em processo de contratação de pessoal para estruturar sua 
operação. Recentemente, rumores de mercado davam conta de que para vir para ao Brasil ela 
poderia comprar a Livraria Saraiva. Os donos da rede de livrarias e editora negaram a 
informação. Analistas de mercado ouvidos anteriormente não descartam a possibilidade de 
uma aquisição no setor, pois acreditam ser mais fácil entrarem num negócio já estruturado ao 
invés de lançarem um novo modelo.  
 
Tecnologia  
 
A Amazon foi a pioneira na criação de um leitor de livros digitais próprio, o Kindle. O primeiro 
lançamento data de 2007. Tendo em vista se consolidar no mercado on-line, público-alvo da 
Amazon ao redor do mundo, a Livraria Cultura aderiu ao livro digital. "É a nossa estratégia 
para competir com a Amazon: oferecer ao consumidor um produto bem melhor do que o 
deles", disse o CEO da Livraria Cultura, Sérgio Herz, em entrevista ao DCI.  
 
Segundo ele, o principal diferencial do e-reader da empresa nacional para a norte-americana é 
a parceria com a Kobo, uma das maiores concorrentes da Amazon no cenário internacional.  
 
"Nós competimos com a Amazon na maioria dos países em que atuamos", reiterou o executivo 
da Kobo, Todd Humphrey.  
 
E este é o principal motivo pelo qual a Livraria Cultura se considera preparada para concorrer à 
altura com a varejista norte-americana. "Nós trouxemos para o Brasil a melhor solução para o 
setor. A Kobo é uma das melhores do mundo, e nós já somos macacos velhos nessa 
empreitada, estamos engajados nela desde 2002. Essa parceria traz muito poucas chances 
para a estrangeira", disse Herz.  
 
As apostas aplicadas ao novo e-reader para triunfar sobre a concorrência dizem respeito à 
tecnologia avançada do produto. "Na questão do design. O aparelho oferece o melhor sistema 
de toque de tela [touchscreen] do mercado e não possui restrições quanto ao local em que é 
comprado o livro, diferentemente da versão da Amazon", constatou Todd Humphrey. O 
aparelho tem seis polegadas, enquanto o Kindle tem sete. Estão disponíveis ao consumidor a 
partir da data de lançamento três milhões de títulos, dos quais 15 mil estão registrados em 
língua portuguesa. Afora isso, a parceria da Livraria Cultura com a Kobo promete render mais 
frutos já no primeiro trimestre de 2013: tablets próprios, e e-readers menores, de cinco 
polegadas, com maior capacidade de memória, além da redução do preço de custo 
dependendo da demanda do produto no mercado brasileiro, previu Sérgio Herz.  
 
Mas não é só a Livraria Cultura que está preparada para brigar nesse segmento. Os principais 
players do País - Fnac, Saraiva, e Nobel, entre outros, também estão preparados para a 
chegada da estrangeira e dispostos a atrair os consumidores e, por consequência, ampliar sua 
participação no promissor mercado de livros digitais do Brasil. 
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De acordo com Pedro Herz, diretor geral da Cultura, a inserção no mundo de leitores digitais é 
importante devido a representatividade do canal de vendas on-line para a rede. "O e-
commerce representa 20% do nosso faturamento", enfatizou. Ainda segundo Herz, a 
perspectiva para este ano é crescer 23% em relação ao mesmo período de 2011, quando a 
Cultura faturou R$ 430 milhões.  
 
Concorrência nacional  
 
Uma das maiores concorrentes do setor, a líder Livraria Saraiva, lançou em 2010 seu sistema 
de e-reader. Atualmente a varejista possui em sua base de dados mais de 1 milhão de 
downloads - índice este registrado neste mês de novembro -, nestes três anos de 
funcionamento. Diferentemente do que ocorreu com a Livraria Cultura, a Saraiva tem uma 
equipe própria que desenvolveu todo o sistema, e atualmente disponibiliza 12 mil títulos 
nacionais e 250 mil estrangeiros para os consumidores da rede.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 27 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A8. 
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