
Os livros digitais ou e-books che-
garam de vez ao Brasil, país que
não só ainda tem uma baixa pene-
tração de e-readers e tablets co-
mo também índices baixíssimos
de leitura. Amazon, Google,
Apple e Kobo estão ansiosos pa-
ra ver suas lojas virtuais jorran-
do livros digitais, mas há dúvidas
sobre se ou quando isso realmen-
te acontecerá.

“O brasileiro em geral lê pou-
co. Mas a gente pode atingir um
novo público atraído pelo digi-
tal”, diz Fabio Uehara, responsá-
vel pelos negócios digitais da
Companhia das Letras. “Se não
tem tantas livrarias quanto se de-
veria, agora com um ponto de in-
ternet e um tablet ou e-reader é
possível comprar qualquer livro,
e tanto faz se estou em São Paulo
ou no Oiapoque.”

As livrarias estrangeiras leva-
ram mais tempo para chegar do
que o planejado e chegaram com
preços não tão baixos quanto o
esperado.

Boa parte da responsabilidade
é das editoras. Elas se debruça-
ram sobre os imensos contratos,
refizeram alguns acordos mais
antigos com autores (de quando
não se previa o formato digital),
bateram o pé para o preço não
ser menor do que 70% do valor
do livro físico e demoraram para
aprender a converter seu catálo-
go da forma correta.

“Acho que as editoras brasilei-
ras foram muito espertas ao ne-
gociar com esses players interna-
cionais”, diz Edward Nawotka,
editor do site Publishing Pers-
pectives, especializado no setor.
“Elas conseguiram obter contra-
tos de vendas realmente decen-
tes da Amazon. Problemas po-
dem surgir se a Amazon adquirir
muita fatia de mercado, então
eles passarão a exercer pressão
sobre as editoras por acordos
melhores para eles, como acon-
teceu nos Estados Unidos.”

Por aqui, a Associação Nacio-
nal das Livrarias também se ar-
ma. Em uma carta aberta, ela de-
fendeu que lançamentos demo-
rem 120 dias para chegar ao digi-
tal. “É bom que o livro digital ve-
nha, mas é importante que as li-
vrarias sobrevivam”, diz o vice-
presidente da ANL, Augusto Ka-
ter. A medida, para a presidente
do Sindicato Nacional dos Edito-
res de Livros, Sônia Machado Jar-
dim, só incentivaria mais a pira-
taria que, para ela, é o “maior ini-
migo”. “Se o livro que estiver
bombando não estiver no digi-
tal, as pessoas vão escanear e le-
rão do mesmo jeito.”

Na questão do preço, o Brasil
seguiu uma espécie de conven-
ção internacional que limita em
30% o desconto do livro físico
para o digital. Isso garante com-
petitividade ao papel, mas não

anima o consumidor.
Para analistas, o mercado de

e-books deverá ficar restrito a
um pequeno público, composto
basicamente de pessoas de ren-
da mais alta e que já tenham tido
contato com dispositivos mó-
veis de leitura. “Quem compra
livros impressos hoje, com pre-
ços médios de R$ 50, não terá
dificuldade em adquirir e-rea-
ders”, diz Gerson Ramos, consul-
tor de mercado editorial para a
Nielsen e para a Fundação Biblio-
teca Nacional. “Estamos falan-
do de um poder aquisitivo bem
maior do que a média – grande
parte inclusive já possui tais apa-
relhos.”

Ramos diz ainda que o e-rea-
der da Amazon oferece os melho-
res preços de e-books no Brasil –
mas tem limitações. “O Kindle,
por ser um aparelho de uso exclu-
sivo tende a ter um alcance me-
nor, pois além de tudo, ele não

permite outras funcionalidades
além da leitura de e-books.”

Há quem aposte no fracasso
dos e-readers (que tiveram suas
vendas reduzidas em 75% entre
o fim de 2011 e o início de 2012)
diante dos tablets. Além de se-
rem multifuncionais, os apare-
lhos estão ficando mais baratos
– caso do Kindle Fire e do Google
Nexus 7, com preço inicial de
US$ 200 – e não demoraram pa-
ra aterrissar por aqui.

Sai ganhando o aparelho mais
amigável e o que oferecer conteú-
do mais barato. A Livraria Cultu-
ra e seu Kobo, Google e Apple
aceitam ler e-books de outras
empresas (basta baixar o respec-
tivo aplicativo). Resta saber se
Kindle, restrito apenas ao forma-
to da Amazon e preço de R$ 300
no Brasil, terá aqui a mesma ade-
são que tem lá fora.

Murilo Roncolato
murilo.roncolato@estadao.com

1) O refil de 70ml equivale a 35 recargas de cartucho preto de 2ml de um equipamento similar com valor entre R$ 199,00 e R$ 279,00. Preço base SP, nov/2011 (exceto L800). Kit de lançamento incluso (L110, L210, L355): 1 refil preto, 1 refil ciano, 1 refil magenta e 1 refil amarelo, que imprimem 
até 4.000 páginas em preto ou 6.500 páginas em cores (baseado no padrão ISO/IEC24712, com metodologia Epson). 2) Kit de lançamento incluso (L800): 1 refil preto, 1 refil ciano, 1 refil magenta, 1 refil amarelo, 1 refil ciano claro e 1 refil magenta claro, que imprimem até 1.800 fotos em cores 
10x15cm, 3.000 páginas em preto ou 5.400 páginas em cores (baseado no padrão ISO/IEC24712, com metodologia Epson). 3) Garantia limitada de acordo com as especificações de uso do produto: L110, L210 e L355: um ano ou 15.000 páginas, o que ocorrer primeiro; L800: um ano ou 6.000 
páginas, o que ocorrer primeiro. Mais informações na documentação do produto. 
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● Nicho
Empresas dis-
putam poucos
leitores e apos-
tam em facilida-
de de compra
para conquistar
consumidores
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DIGITAL

PARA QUEM?

O que vende ❙ O iTunes tem
livros, música, filmes e apps
Acervo ❙ 1,5 milhão de livros
(não há dados sobre títulos
em português)
Preço ❙ A autobiografia, de
Neil Young: US$ 42 (só em
alemão)
Dispositivos ❙ iPad. iPhone e
iPod com iOS 4 ou superior,
Mac ou PC
Problemas ❙ Preço é cobra-
do apenas em dólar e há pou-
co conteúdo nacional

BRIAN SNYDER/REUTERS

O que vende ❙ Só e-books
Acervo ❙ 3 milhões de li-
vros (15 mil em português)
Preço ❙ A autobiografia,
de Neil Young: R$ 42 (em
inglês)
Dispositivos ❙ Kobo
(R$ 399) e aplicativos para
iPhone e iPad, Android, PC
e Mac
Problemas ❙ Tem poucos
títulos em português por
falta de acordos com edito-
ras brasileiras

O que vende ❙ Só e-books
Acervo ❙ 1,4 milhão de livros
(13 mil em português)
Preço ❙ A autobiografia, de
Neil Young: R$ 24,90
Dispositivos ❙ Kindle (
R$ 300) e aplicativos para PC,
smartphones ou tablets
Problemas ❙ É possível trans-
ferir a conta internacional.
Mas, exceto livros e aplicati-
vos, todo o conteúdo será per-
dido (como músicas, assinatu-
ras e filmes)

O que vende ❙ Livros, fil-
mes, jogos e aplicativos
Acervo ❙ 2 milhões de li-
vros (10 mil em português)
e centenas de filmes (o nú-
mero exato não é divulgado
pela empresa)
Preço ❙ A autobiografia, de
Neil Young: R$ 24,90
Dispositivos ❙ Smartphones
e tablets Android, iPad, Ko-
bo. Há um app para iOS
Problemas ❙ O acervo de
filmes ainda é restrito

Ameaça.
Livrarias
temem que
leitores se
tornem adeptos
do digital e
passem a
comprar menos
livros físicos

NOVO
CAPÍTULO

● Chegada dos
livros eletrônicos da
Amazon e do Google
Play abre nova fase
na venda de conteúdo
digital. Mas o Brasil
está preparado?
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 dez. 2012, Link, p. L3.




