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livro digital começa a sair de sua 
prolongada infância no Brasil. 
Na semana passada, três novos 
canais de vendas começaram 

suas atividades no país. O mais aguarda
do deles é a Amazon. gigante do varejo 
que opera em nove países e conta com 
180 milhões de clientes cadastrados (es
tima-se que 300000 deles sejam brasi
leiros inscritos em alguma filial estran
geira da loja). Nos Estados Unidos, o 
site é uma enorme loja de departamen
tos, e não só uma livraria. Por ora, no 
Brasil, só o que a Amazon vende é texto: 
1,4 milhão de livros, incluindo 13000 
títulos em português. Talvez mais im
portante que a oferta de títulos seja a 
entrada do aparelho de leitura da Ama
zon. O Kindle, em seu modelo mais bá
sico, estará à venda nas próximas sema
nas pelo site e no varejo. Na semana em 
que a Amazon chega ao Brasil, a Livra
ria Cultura, que já comercializa livros 
eletrônicos (com 1 milhão de títulos, 
13000 deles em português), começou a 
vender o Kobo, concorrente canadense 
do Kindle. E o Google lançou no país o 
Play. Com 4 milhões de títulos, 10000 
deles em português, o Google Play ofe
rece ainda filmes para compra ou alu
guel. Em 2013, deve acrescentar seria
dos, revistas e música ao cardápio. Ofi
cialmente, a chegada da Amazon aqui 
na mesma semana foi apenas coincidên
cia. "O Brasil, hoje. é um dos principais 
países em nossa estratégia de cresci
mento'*, diz Hugo Barra, por acaso bra
sileiro, vice-presidente mundial do An-
droid. o sistema operacional da empresa 
para celulares e tablets. 

Fundada em 1994 pelo técnico de 
computação americano Jeff Bezos. a 
Amazon faturou 48 bilhões de dólares 
em 2011. Seus livros eletrônicos podem 
ser comprados e lidos não só no Kindle, 
mas também no computador, no tablet e 
no celular. Bons dispositivos dedicados 
apenas à leitura, porém, são fundamen
tais para constituir um público expressivo 
para o livro digital. "O tablet, mais caro 
e mais pesado, é um aparelho multiuso, 
e sua tela retroiluminada toma cansati
va a leitura prolongada. O e-reader é 
outro animal", define Roberto Feith. 
editor da Objetiva. "Quem lê no Kindle 
lê mais. Esperamos que o aparelho se 

incorpore à cultura do leitor brasileiro, 
como aconteceu nos Estados Unidos, 
onde as pessoas levam o Kindle a todo 
lugar", diz o americano David Naggar, 
vice-presidente de conteúdo do Kindle. 
que esteve no Brasil para o lançamento 
do site. 

Já havia modelos de leitor ou e-rea
der disponíveis no país, mas não com a 
qualidade do Kindle ou do Kobo. O pri
meiro, no modelo vendido no Brasil, é 
enxuto: tela em preto e branco com tec
nologia e-ink. que não tem reflexo e 
emula a página do livro convencional. O 
preço sugerido no Brasil é de 299 reais. 
O Kobo. por 399 reais, tem tela colorida 
e interação com redes sociais, para o lei
tor que deseje comentar o livro com os 
amigos. Ao contrário do Kindle, que só 
permite a aquisição de livros da Amazon, 
o Kobo pode comprar de várias livrarias 
(mas não da concorrente Amazon). "Ca
so o usuário não esteja satisfeito com 
nossos serviços, poderá tranquilamente 
mudar de fornecedor. Afinal, é ele o do
no de sua biblioteca de e-books", diz 
Sergio Herz, CEO da rede Cultura. 

O livro eletrônico, até agora, respon
de por uma fatia pouco significativa do 

mercado editorial nacional. Para a maio
ria das editoras brasileiras, as obras em 
formato digital mal ultrapassam 2% do 
total de livros vendidos. Segundo levan
tamento da Câmara Brasileira do Livro, 
em 2011 o comércio de livros físicos 
movimentou 4 bilhões de reais, contra 
apenas 868000 reais dos eletrônicos. 
Dez livrarias ou sites nacionais já ven
dem e-books — inclusive o iBook Store, 
da Apple, lançado em outubro, que. ape
sar de vender até livros brasileiros em 
dólar, deu uma discreta animada no 
mercado. A falta de dispositivos de lei
tura, porém, tem sido determinante para 
o baixo desempenho da literatura eletrô
nica. Os concorrentes, agora, têm de se 
preparar para a concorrência pesada da 
Amazon. "A entrada de lojas digitais no 
país aquece o mercado para a produção 
e compra de mais livros eletrônicos. Nós 
já melhoramos o site para reagir à che
gada das empresas internacionais", diz 
Ricardo Garrido, diretor de operações 
do iba, que vende livros, jornais e revis
tas em formato digital — e pertence ao 
Grupo Abril, que edita VEJA. 

A Amazon é um trator. Sua política 
de preços agressiva diminuiu as mar
gens de lucro das editoras americanas e 
contribuiu para o fechamento de livra
rias. Para conquistar clientes — e ven
der Kindles —, a loja virtual comerciali
zava livros por preços menores que os 
praticados pelas próprias editoras. A in
dústria brasileira tomou precauções: em 
acordos individuais ou em grupo, as edi
toras trataram de limitar contratualmen
te o desconto que a Amazon pode dar 
sobre o preço de capa (para usar a ex
pressão consagrada pelo velho livro em 
papel). Com variações de editora para 
editora, o desconto aceito ficou na faixa 
de 5% a 10% (no lançamento do site. 
pelo menos um best-seller saiu com des
conto maior, ajustado depois que a edi
tora protestou). Esses acertos atrasaram 
a chegada da empresa — as negociações 
se arrastavam desde 2009. Mas a Ama
zon não é apenas uma livraria: nos Esta
dos Unidos, o site vende tudo. de gela
deiras a lagostas vivas — e até livros em 
papel. Está previsto que faça o mesmo 
no Brasil, mas ainda sem data para am
pliação. "Eu vim ao Brasil para falar só 
de e-books", diz Naggar. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 50, p. 126-127, 12 dez. 2012. 




