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ReportagemEspecial

À LUZ DA PREFERÊNCIA
Livro digital busca
conquistar leitores
CADU CALDAS

E
ra imensa a expectati-
va dos consumidores
com o lançamento no
Brasil dos e-readers –
aparelhos para leitu-

ra de livros digitais – Kobo Touch,
pela Livraria Cultura, no começo
de dezembro, e Kindle, da Amazon,
poucos dias depois.A concorrência
entre grandes livrarias prometia
acirrar a disputa, aquecer o merca-
do e derrubar preços.

Quase um mês mais tarde, não
foi o que ocorreu. Por enquan-
to, os leitores estão sendo mais
atraídos pela novidade do produ-
to do que pela economia que pode
proporcionar.

É o caso da professora de inglês
Juliane Garcia, 28 anos, que se reú-
ne uma vez por mês com seus alu-
nos em um clube de leitura, onde a
regra é ler na plataforma digital.

– Às vezes, é complicado achar
obras impressas em inglês. Com
um e-reader eu acho qualquer
exemplar, de maneira quase ins-
tantânea – comenta.

Juliane também encontra outras
facilidades:

– Posso levar um monte de li-
vros para a praia sem ocupar es-
paço na mala. Nem sinto falta do
cheirinho do papel.

O preço não tão atrativo de um
livro digital – além do custo do
próprio e-reader – é apontado co-
mo um dos motivos para a opção
eletrônica não deslanchar no país.
Se depender da situação atual do
mercado, vai demorar para que
ocorra uma mudança. Levanta-
mento feito por ZH mostra que,
para comprar oito dos 10 títulos
de ficção mais vendidos do país na
versão para o Kindle, o brasileiro
economizaria apenas 0,42% em
comparação ao que gastaria com
livros de papel. Nos Estados Uni-
dos,a economia seria de 44,4%.

A pesquisa foi realizada verifican-
do o custo dos livros digitais em du-
as grandes redes de livrarias e o va-
lor das edições em papel divulgados
em sites de comparação de preços.

Poucos títulos nacionais, acesso precário
à internet e tributação pesada fazem do
e-book um produto ainda caro no Brasil
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Professora de
inglês, Juliane
vê no e-reader

a facilidade
de ter obras
estrangeiras

que não
encontra

impressas
no Brasil

Em infográfico, entenda a diferença de
preços entre livros digitais e impressos.
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Quando a cotação é feita com
o Kobo, da Livraria Cultura, o re-
sultado é ainda pior: o livro digital
vendido pela rede é 10,6% mais ca-
ro do que o livro de papel.

No caso dos leitores digitais, os
e-readers, a constatação é a mesma:
o leitor brasileiro paga bem mais
caro pelo mesmo produto. O Kindle
custa R$ 299 no Brasil, mais do que
o dobro que os americanos pagam:
US$ 69 (cerca de R$ 140),em média.

Economia bem
menor no Brasil

O Kobo custa por aqui R$ 399
ante US$ 149 (cerca de R$ 300) nos
Estados Unidos. Assim, basta um
leitor americano comprar os seis
primeiros livros da lista de mais
vendidos para o investimento no
equipamento valer a pena.A partir
do sétimo livro, já está economizan-
do. No Brasil, o cálculo semelhante
aponta uma economia bem menor.
Seria preciso ler 369 obras para a
compra do e-reader valer a pena.

Mesmo alheia a esses cálculos,Ju-
liane percebeu na prática que os títu-
los nacionais não são muito baratos.

O preço alto no Brasil é pressiona-
do em grande parte pelas editoras,
responsáveis por estipular o valor de
capa no país. Nos Estados Unidos, a
redução do preço veio graças à força
de um outro personagem na história:
o escritor,que,em certos casos,pode
negociar a exposição de sua obra di-
retamente com as livrarias virtuais.

– O mercado americano é mais
maduro do que o nosso. Lá a nego-
ciação direta empurrou o preço do li-
vro para baixo,obrigando as editoras
a fazerem o mesmo – explica Ednei
Procópio,integrante da Comissão do
Livro Digital da Câmara Brasileira
do Livro e dono da editora Livrus.
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