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Cteep lucra 7,8% a mais em 2012

A chegada da gigante norte-
americana Amazon ao Brasil,
no final do ano passado, deixou
em alerta o mercado editorial
do país. Grandes e pequenas edi-
toras começaram a rever seu
modelo de negócio para acele-
rar a migração de seus livros de
papel para o formato de
e-book, em condições de com-
petir com os produtos estrangei-
ros que começam a invadir o
país com preços mais acessíveis
que os nacionais. Se nos Estados
Unidos, um livro eletrônico ra-
ramente é lançado com valor
acima de US$ 10, no Brasil, as
editoras ainda mantém a políti-
ca de dar pequenos descontos
para a obra digital, cujo preço
pouco diferencia-se da versão
em papel.

A Paralela, selo da Compa-
nhia das Letras, no entanto, ca-
minha na direção de resolver es-
ta questão. Com base na expe-
riência americana, a empresa
lançou recentemente o roman-
ce erótico “Por que você é mi-
nha”, de Beth Kery em um for-
mato inusitado para o mercado
editorial contemporâneo. A
obra é a primeira publicação se-
riada do país exclusivamente pa-
ra e-book. Trata-se de uma es-
pécie de folhetim digital, com
oito partes, que será lançada a
cada 15 dias. “Nos EUA, o ro-
mance foi lançado no mesmo
modelo, mas com intervalos de
uma semana”, conta Lilian Zam-
bon, editora da Paralela.

O preço é o destaque: R$ 2,99
cada uma das edições. Com va-
lor mais baixo, o livro entrou na
lista dos mais vendidos da Ama-
zon nos últimos 18 dias.

“Às vezes a pessoa compra

um livro de R$ 35, porque gos-
tou da capa e da orelha, mas ao
ler, vê que não era bem o que es-
tava esperando. Com este forma-
to de venda, queremos incenti-
var a compra inicial, de forma
econômica”, diz Lilian.

A editora explica que não se
trata de enganar o comprador,
mas deixar mais claro o valor
exato das páginas que está pa-
gando. “Reduzindo o preço e
ampliando as semanas espera-
mos aumentar a quantidade de
leitores”, diz. Lilianafirma que
apesar em uma semana nas lo-
jas, a obra já é um sucesso, por-
que vendeu 500 exemplares.

“No Brasil, se um autor ven-
der 100 mil livros, é um suces-
so. Dentre os e-books, temos

autores que venderam 12 mil li-
vros”, explica.

A ideia da Paralela é ter ou-
tros títulos no mesmo formato.
Mas enquanto outras editoras
ainda buscam formas de redu-
zir o preço dos livros eletrôni-
cos, pequenas editoras veem no
formato digital o meio ideal pa-
ra expandir negócios e lançar
novos autores. Ontem, na lista
dos 100 livros mais vendidos da
Amazon, 26 tinham preço até
R$ 5. Quem explica bem esse fe-
nômeno é a editora, escritora e
cronista Noga Sklar, fundadora
da KBR Digital, especializada na
publicação e conversão de li-
vros digitais em português. Sua
editora tem três livros na lista
dos 100 mais vendidos desde

que estreou no Brasil, em de-
zembro. "Vendemos 4 mil li-
vros na Amazon. O diferencial é
o preço agressivo, que grandes
editoras não conseguem fazer”,
explica. “Vendemos livros a R$
1,99 porque a ideia é divulgar
novos autores, que antes não ti-
nham espaço.” De acordo com
Noga, nos EUA o preço médio
de um e-book é US$ 8. “Faze-
mos nossos lançamentos com
valor até R$ 7,99”, conta.

Outra editora que conseguiu
colocar livros na lista dos mais
vendidos da Amazon é a Samba
Books, lançada há dois pelo es-
critor Márcio Poletto. “Como so-
mos exclusivos, temos royalties
de 75% sobre o valor da ven-
da”, diz. ■

NogaSklar

A Cteep teve lucro líquido de R$ 843,5 milhões em 2012, queda de 7,8%

ante o ano anterior, informou a empresa de transmissão de energia

controlada pelo grupo colombiano ISA. Considerando o lucro líquido de

R$ 647,6 milhões no acumulado do ano até setembro, o resultado no

último trimestre de 2012 foi de R$ 195,9 milhões , ante R$ 164 milhões

um ano antes. A receita líquida anual recuou 2,8%, para R$ 2,8 bilhões,

enquanto o Ebitda teve alta de 1,2%, a R$ 1,47 bilhão.
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Cia das Letras lança ebook em
folhetim para reduzir preço

"Vendemos 4 mil livros na

Amazon. O diferencial é o preço

agressivo, que as grandes

editoras não conseguem fazer.

Vendemos livros a R$ 1,99 porque

a ideia neste primeiro momento é

fazer reputação e divulgar novos

autores, que antes não tinham

espaço nas editoras tradicionais.

“Fazemos nossos lançamentos

com valor máximo de R$ 7,99”

FundadoradaeditoraKBR
Digital

Editora lança obra em oito partes de R$ 2,99 cada uma delas para concorrer no online

Vendade livrosdigitaispelaAmazon.comajudaeditorasmenores
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 fev. 2013, Empresas, p. 18.




