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Desde o fim de novembro, a Li-
vraria Cultura começou a apos-
tar em uma nova estratégia pa-
ra elevar as vendas de livros ele-
trônicos no país. A rede passou
a comercializar o e-reader da
fabricante Kobo, um dos con-
correntes do Kindle, da Ama-
zon, e se tornou a primeira par-
ceira da companhia canadense
no Brasil. Os dispositivos cus-
tam R$ 399. A pré-venda supe-
rou as expectativas da rede de
livrarias, que já começou a des-
pachar os pedidos.

Quem deixou para comprar
pessoalmente nas lojas vai en-
contrar um corner para experi-
mentar. Até o Natal, outros dois
modelos devem estar à venda:
um mini e um com tela própria
para ler no escuro. O aparelho
dá acesso a um catálogo de 12
mil títulos em português que,
segundo Sérgio Herz, presiden-
te da Livraria Cultura, são entre
20% e 30% mais baratos que as
versões em papel. A parceria en-
tre Livraria Cultura e Kobo não
é exclusiva mas, de acordo com
Sérgio Herz, quanto mais lojas

venderem o produto, melhor.
“Nosso foco é conteúdo”, afir-
ma. Todd Humphrey, vice-pre-
sidente de desenvolvimento de
negócios da Kobo, declarou
que a empresa analisaria outras
parcerias no Brasil, mas o acor-
do com a Cultura seria o princi-
pal. Esta não é a primeira vez
que a Livraria Cultura se embre-
nha na venda de livros digitais.
Em 2009, a rede chegou a fe-
char parceria com outra fabri-
cante, a Positivo, para vender o
Alfa, leitor eletrônico da fabri-
cante de PCs.

A entrada da Kobo no Brasil
faz parte da estratégia da japone-
sa 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.
“O Brasil é muito importante no
mercado de e-readers”, decla-
rou Humphrey. ■

Coincidentemente, o Google
também lançou ontem sua loja
de livros e filmes no Brasil, a
Google Play, que passará a dis-
tribuir conteúdo para outros
dispositivos que não apenas os
que dispõem de aplicativos pa-
ra Android. O Google não infor-
mou o exato número de livros
disponíveis, mas afirma que há
milhares de títulos em portu-
guês em sua loja.

A empresa também não di-
vulga a quantidade de editoras
que já são parceiras na iniciati-
va brasileira, mas declarou
que já fechou contrado com
Leya Brasil, Intrinseca, Pensa-
mento-Cultrix, Zahar, Re-
cord, Objetiva, Sextante, No-
vo Conceito, L&PM, Planeta,
Rocco, Melhoramentos e Au-
têntica. Entre as grandes, falta
ainda assinar contrato com a
Companhia das Letras.

Segundo a empresa, trata-se
da maior loja de ebooks do mun-
do. O catálogo conta ainda com
25 mil títulos em outras línguas
e mais 2 milhões de títulos gra-
tuitos em diversas línguas. Tra-
ta-se de um acervo digitalizado
pelo próprio Google e que é for-

mado por obras que caíram em
domínio público, como Macha-
do de Assis ou William Shakes-
peare. “Só nós temos esse acer-
vo. É uma biblioteca gigantes-
ca, de graça”, diz Hugo Barra,
vice-presidente global de pro-
dutos Android do Google.

A empresa diz que diaria-
mente irá adicionar mais con-
teúdo para venda na loja. Para
o ano que vem, o Google quer
estrear na venda de música, re-
vistas e seriados de TV. “Ouvi-
mos nossos usuários e unimos
forças com os principais no-
mes das indústrias editorial e
cinematográfica para trazer
um excelente portfólio de li-
vros e filmes aos consumido-
res brasileiros”, afirma Barra.

O investimento no Brasil está
ligado ao aumento do uso dos
dispositivos móveis com An-
droid pelos brasileiros. No ter-
ceiro trimestre de 2012, segun-
do a empresa de pesquisa Ca-
nalys, 83% dos 2,9 milhões de
smartphones distribuídos para
venda no país eram Android.

“Com o rápido crescimento da
internet móvel e da plataforma
Android no Brasil, o Google
Play elevará a experiência de en-
tretenimento digital a um novo
patamar”, diz Barra.

Entre os títulos disponíveis
na nova loja, há best-sellers in-
ternacionais com preços entre
R$ 20 e R$ 40. Há ainda obras
clássicas da literatura brasileira
e também livros de autores bra-
sileiros contemporâneos. No ca-
so dos filmes, estão disponíveis
títulos de estúdios como Para-
mount, Sony e Walt Disney. Os
filmes estarão disponíveis por
R$ 3,90 para aluguel e R$ 12,90
para venda.

Não é necessário ter um
smartphone ou tablet com An-
droid para comprar o conteú-
do. Quem não tem um desses
pode acessar a Google Play por
meio do computador, comprar
e ver o conteúdo no próprio
PC. É apenas necessário ter
uma conta no Google.

Ao adquirir o livro no Google
Play, o usuário será direcionado
a um aplicativo de leitura (o
Play Livros). Este programa fun-
cionará como uma estante vir-
tual. O aplicativo também pode
ser usado em aparelhos com sis-
tema operacional iOS (da Ap-
ple), sendo compartilhado nos
dispositivos móveis iPhone e
iPad, além do próprio computa-
dor do usuário. ■

Desde o final de outubro, a Ap-
ple, dona do iPad, vende e-books
nacionais. Faz isso, porém, de
uma maneira que tem sido vista
pelo mercado como improvisada,
já que a comercialização ocorre a
partir de sua loja internacional.
Justamente por isso, qualquer
compra é paga em dólar e, além
disso, acrescida na fatura do car-
tão de crédito da cobrança de IOF
— imposto cobrado em todas as
compras realizadas no exterior.

Ainda assim, os editores que fa-
zem parte da empreitada desde o
início, se surpreenderam com a
grande procura pelos livros. No
entanto, estima-se que, para mo-
vimentar de verdade o mercado,
a Apple terá de abrir uma ibooks-
tore no Brasil.

Os preços em dólares também
são adotados no serviço de ven-
das de músicas, vídeos e outros
conteúdos pela companhia. A Ap-

ple chegou a declarar que planeja-
va adotar o real como moeda pa-
drão para as vendas no país, mas
isso ainda não aconteceu. Por
ora, as vendas são realizadas por
meio do mecanismo de busca da
loja de livros virtuais, o iBooks.

A ação da gigante americana
Apple registrou na quarta-feira
sua pior queda em Wall Street des-
de o final de 2008, minando o en-
tusiasmo dos corretores na Bolsa.

A ação caiu 6,43%, puxando
para baixo o índice Nasdaq da
Bolsa de Nova York, que perdeu
0,77%. Foi o pior resultado da
fabricante desde 17 de dezem-
bro de 2008, quando o papel re-
cuou 6,57%.

A queda parece estar ligada,
segundo os analistas, a um con-
junto de fatores que têm provo-
cado perda de interesse por um
dos papéis mais em voga em
Wall Street desde setembro pas-
sado. No dia 19 de setembro, an-
tes do lançamento do iPhone 5,
a ação da Apple valia o recorde
de US$ 702,10. ■ Com AFP

Linx pede aprovação da CVM para fazer IPO

A empresa paulista de softwares para varejistas Linx submeteu

à aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido

de registro de companhia aberta junto com solicitação para também

realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

A operação, que envolve a venda de ações novas e de outras detidas

por um dos atuais acionistas, será coordenada pelo Credit Suisse,

em parceria com Morgan Stanley, BTG Pactual e o Itaú BBA. Reuters
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Desde ontem, empresa colocou
em operação no Brasil sua
loja on-line, a Google Play

Apple ainda adota venda em
dólar no mercado brasileiro
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Início das vendas de e-reader,
no fim de novembro, superou as
expectativas da rede de livrarias
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ações desde o final de 2008
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