
Acabou o mistério sobre a data
de início da atuação da Amazon
no Brasil. A varejista americana
colocou no ar o site brasileiro e
começou a vender e-books na
noite de quarta-feira com 13
mil títulos disponíveis em portu-
guês. O Kindle, popular leitor
eletrônico da marca, começará
a ser vendido dentro de “pou-
cas semanas”, segundo a empre-
sa, por R$ 299.

A iniciativa marca o fim de
um longo período de negocia-
ções com as editoras locais. Se-
gundo o BRASIL ECONÔMICO apu-
rou, quando a americana ini-
ciou as conversas, há cerca de
três anos, queria ter o controle
dos preços de capa dos
e-books. Aos poucos, a varejis-
ta foi desistindo da estratégia e
adotou o valor sugerido pelas
editoras.

David Naggar, vice-presiden-
te de Kindle na Amazon, nega
que as negociações tenham sido
longas. “As editoras estavam
prontas para conversar sobre li-
vro digital”, diz, sem dar deta-
lhes sobre a política de preços
adotada. “Não discutimos nos-
sas políticas de preços específi-
cas. O que posso dizer é que as
editoras queriam que os livros
digitais fossem mais baratos
que os físicos. Ouvimos isso dos

clientes o tempo todo”, afirma.
De qualquer forma, já é possí-

vel encontrar no Amazon.com.
br títulos por menos de R$ 10,
como é o caso de “O Livro dos
Manuais”, de Paulo Coelho (R$
2,99) e Ágape, de Padre Marcelo
Rossi (R$ 8,90), entre outros.
No total, são 1,4 milhão de
eBooks disponíveis.

Naggar, no entanto, não abre
quais podem ser as próximas ca-
tegorias a serem disponibiliza-
das no site. Questionado on-
tem, o executivo se limitou a di-
zer que não havia mais nada pa-
ra anunciar além das vendas de
e-books e do Kindle. O único in-
teresse confirmado é o de ven-
der também no Brasil o Kindle
Fire, tablet da Amazon, e outros
modelos do Kindle, mas sem da-
ta definida ainda.

A maior dificuldade da Ama-
zon para ampliar o escopo dos
negócios para além dos e-books
tem sido encontrar um centro
de distribuição no país, confor-
me o BRASIL ECONÔMICO explicou
em matéria publicada em 28 de
agosto deste ano. Executivos da
empresa já visitaram depósitos
em oito cidades na grande São
Paulo e interior, entre elas Cam-
pinas, Guarulhos e Sorocaba.

Enquanto o portfólio de pro-
dutos não aumenta, a varejista
trabalha com a meta de fechar
parceria com todas as editoras
locais e vender “milhares” de li-

vros e Kindles. Por enquanto,
são 90 parcerias.

Mercado
A loja da Apple vem se juntar a
outras multinacionais que come-

çaram recentemente a vender li-
vros eletrônicos no país. A Ap-
ple, por exemplo, passou a dis-
ponibilizar em novembro títu-
los em português em sua iBooks-
tore, e o Google anunciou on-
tem a disponibilidade de sua lo-
ja Google Play para os brasilei-
ros (veja matérias ao lado).

“Vamos encerrar 2012 com
quase todas as grandes multina-
cionais dessa área no país. Só fal-
ta a Barnes & Noble”, explica
Francisco Paladino, presidente
da Xeriph, distribuidora nacio-
nal de livros eletrônicos. Ele se
refere à outra varejista america-
na da área de e-books.

Segundo ele, a Apple foi a pri-
meira a fechar contrato com a
Xeriph, seguida da Amazon e,
por último, o Google, em no-
vembro. “Em 2013 o mercado
deve dobrar com o poder de fo-
go em preço e propaganda das
grandes multinacionais”, ava-
lia. Para ele, o grande consumo
de e-books virá dos donos de
e-readers. Segundo a Amazon,
os consumidores que têm Kind-
le compram quatro vezes mais
livros digitais que os outros. ■
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Amazon, enfim, dá pontapé
inicial no varejo brasileiro

Murillo Contantino

No Brasil para o lançamento da

Amazon.com.br, David Naggar,

principal executivo da varejista

americana para a área de

e-books, afirma trabalhar com

a meta de fechar contrato com

todas as editoras do Brasil.

O executivo, no entanto,

desconversa quando o assunto

é a possível expansão da loja

para além dos livros eletrônicos.

Veja trechos de entrevista

concedida ontem ao

BRASIL ECONÔMICO:

Por que a Amazon
escolheu este momento
para lançar a Amazon.com.br
e quais são suas
expectativas?
Lançamos o serviço porque todos

os elementos estavam prontos,

a loja e o device e vamos

continuar adicionando mais

conteúdo todos os dias.

Estamos trabalhando com mais

de 90 editoras locais e

esperamos vender milhões

de Kindles e milhões de livros.

O Brasil é um país muito grande

e a população é apaixonada

por tecnologia.

Como a Amazon
pretende se diferenciar dos
concorrentes no Brasil?
Colocamos a melhor experiência

e o consumidor vai escolher.

Vender o Kindle por R$ 299

é um bom preço e uma

grande vantagem.

Como o Kindle impulsiona
o consumo de e-books?
Comparamos quantos livros

o consumidor compra antes

e depois de ter um Kindle e a

conclusão foi que eles compram

quatro vezes mais em países

como Estados Unidos, Reino

Unido e Alemanha. Parece

ser um fato universal e

realmente faz sentido.

Vice-presidente de Kindle na Amazon

Empresa americana coloca no ar sua loja local para vender e-books e o leitor eletrônico Kindle, por R$ 299

“Esperamos vender
milhões de Kindles
e milhões de
livros no Brasil”

A GIGANTE DOS E-BOOKS

Perfil da loja de livros 
eletrônicos da Amazon

1,4 milhão
ACERVO TOTAL

13 mil
ACERVO EM PORTUGUÊS

1,5 mil 
LIVROS GRATUITOS EM PORTUGUÊS

R$ 299 
PREÇO DO E-READER (KINDLE)

Android, iPhone ou iPad, PC e Mac
APLICATIVOS DE LEITURA

Fonte: empresa

VENDAS, EM US$ BILHÕES

FATIA DO MERCADO TOTAL DE LIVROS

MERCADO AMERICANO

Evolução de vendas nos EUA 
mostra potencial dos e-books

Fonte: empresa

2010 2011

0,869 

2010 2011

6%

15%

2,0

Índia 24%

Reino Unido   21%

Austrália  21%

EUA    20%

Brasil    18%

Espanha     13%

Alemanha     13%

Japão       8%

França        5%

POTENCIAL DO BRASIL

Parcela de entrevistados* que já 
compraram um e-book, por país

Fonte: Bowker (março de 2012)

*Universo de mil entrevistados por país

...DAVID NAGGAR

Naggar,daAmazon: interesseemvender otabletdamarcanopaís
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,7, 8 e 9 dez. 2012, Destaque, p. 4.




