
Fica difícil responder se no país
o livro digital é caro porque ainda
não é popular ou se ainda não é
popular porque é caro. A compa-
ração entre o mercado brasileiro e
o americano mais uma vez ajuda a
achar a resposta. Um dos entraves,
aponta Ednei Procópio, da Câma-
ra Brasileira do Livro, é a conexão
com a internet: fora dos grandes
centros urbanos, o serviço ainda é
precário, o que impede venda digi-
tal em maior volume.

Outro fator é o número de títulos
publicados. Dois anos atrás, quan-
do o Brasil ainda engatinhava no
mercado de e-books, com apenas
5 mil obras publicadas em portu-
guês, os Estados Unidos já ultra-
passavam a marca de 1 milhão na
versão digital. Em abril de 2011,
menos de quatro anos depois do
lançamento do seu próprio leitor
digital, a Amazon anunciou que já
vendia mais livros na versão ele-
trônica do que em papel.

No Brasil, dos 300 mil títulos
impressos disponíveis atualmente,
apenas 5% tem uma versão digi-
tal. Mas o cenário está mudando.
A oferta de livros em português
triplicou em menos de dois anos,
atingindo a marca de 16 mil obras
em 2012. Dos 10 títulos em papel

mais vendidos no Brasil, oito já es-
tão disponíveis na versão digital.

Entretanto, boa conexão de in-
ternet e grande quantidade de tí-
tulos oferecidos não são os únicos
motivos para fazer do livro digital
um sucesso de vendas. Também
em 2011, quando a Amazon anun-
ciou que na Grã-Bretanha a venda
de livros digitais havia superado a
venda de impressos, a obra mais
vendida custava pouco mais de
R$ 1, enquanto o segundo coloca-
do saía por pouco mais de R$ 3. Os
britânicos apostaram em reduzir o
preço para ampliar o volume ven-
dido.Por aqui, a opção foi diferente.

Caso o preço dos e-books no
Brasil fosse menor, na faixa de
R$ 6 a R$ 7, mesmo Anderson
Guerreiro, 20 anos, entusiasta dos
livros impressos, cogitaria trocar
a leitura em páginas de papel pela
telas dos e-readers.

– A diferença de preço teria de
ser acima de 50% – calcula.

Mesmo trabalhando cercado de
computadores, em um centro de
processamento de dados, Guerrei-
ro não abre mão de viver rodeado
de livros de papel.

– Só se o livro digital ficar bem
mais barato vou migrar para o
e-book – enfatiza.

Acaba nas pequenas editoras o
papel de tentar mudar esse pano-
rama. É o caso da KBR, com sede
no Rio de Janeiro, que colocou
todos os livros digitais do seu ca-
talogo à venda por R$ 1,99. O pre-
ço é promocional, mas o teto de
cobrança por uma obra na versão
digital será R$ 7,99, garante Noga
Sklar, dona da editora. A estratégia
garantiu que 20 livros da KBR es-
tivessem entre os cem títulos mais
vendidos pela Amazon nas três
primeiras semanas de venda.

Preços à parte, uma coisa é cer-
ta: quem se sente desvalorizado é
o leitor brasileiro.
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Se a produção do livro ele-
trônico é mais barata, por-
que a redução de custo não
se reflete no valor do produ-
to no Brasil? Para quem ven-
de, a resposta está no peso
dos impostos.

– Não é o livro que é caro.
O Brasil é caro. O sistema
tributário no país é muito
injusto. Se importar cem
Kobos, preciso pagar o im-
posto de todos antes mesmo
de vender o primeiro – ar-
gumenta Sergio Herz, presi-
dente executivo da Livraria
Cultura.

Apesar de não divulgar
a quantidade de aparelhos
vendidos neste primeiro
mês, Herz considera “muito
positiva” a recepção do Kobo
no mercado brasileiro. O ob-
jetivo agora é popularizar o
produto. Para isso, o empre-
sário conta com a aprovação
do projeto de lei do senador
Acir Gurcacz (PDT-RO) que
dá ao e-book e ao equipa-
mento de leitura digital o
status de livro, garantindo a
isenção de impostos. Hoje,
a legislação nacional equi-
para e-readers e e-books a
quaisquer equipamentos
eletrônicos. Só de Imposto
sobre Produtos Industriliza-
dos (IPI), por exemplo, a ta-
xa é de 15%. Depois de ficar
mais de um ano e meio pa-
rado em duas comissões do
Senado, o projeto de lei tenta
resolver esse impasse.

–Sem os impostos, o pre-
ço do Kobo vai cair 50%
– calcula Herz.

O projeto já foi aprovado
na Comissão de Educação,
Cultura e Esporte do Sena-
do e encaminhado, em ou-
tubro, para a Câmara dos
Deputados.

Se aprovado e sanciona-
do, aparelhos como Kindle
e Kobo não serão tributa-
dos, assim como já ocorre
com os livros tradicionais,
jornais, periódicos e o papel
destinado à impressão des-
ses exemplares.

OPÇÕES
Compare dois modelos
de e-readers:

KOBO
(Livraria Cultura)

● Peso: 185 gramas
● Capacidade para
30 mil livros
● Tela fosca, sem luz
de fundo nem reflexo
● Tela sensível ao toque
● Bateria dura até um mês com meia
hora de leitura diária eWi-Fi desligado
● Parte traseira com textura que ajuda
a segurar com uma só mão
● Ajuste de tipos e tamanhos de letras

KINDLE
(Amazon)

● Peso: 170 gramas
● Capacidade para
1,5 mil livros

● Tela fosca, sem luz de fundo
nem reflexo
● Bateria dura até um mês com meia
hora de leitura diária
● Dicionários embutidos (português
brasileiro, inglês, espanhol, francês,
italiano e alemão)
● Teclado virtual que permite anota-
ções no texto
● Ajuste de tipos e tamanhos de letras

LEITURA NA TELA
Os e-books mais vendidos
em duas redes no Brasil:

Cultura*
1 - Obras de Machado
de Assis (Machado de
Assis)
2 - O Hobbit (J. R. R.

Tolkien)
3 - Crônicas de Gelo e Fogo – A guer-
ra dos Tronos (George R.R.Martin)
4 - ÉTudo tão Simples (Danuza Leão)
5 - Dois Sonhos (Fiodor Dostoievski)
*De 17 a 23/12/2012

Amazon**
1 - A Arte da Guerra
(Sun Tzu)
2 - As Grandes His-
tórias da Mitologia
Greco-Romana (A.S.Franchini)
3 - O Hobbit (J.R.R.Tolkien)
4 - Fábulas Chinesas ( Márcia Sch-
maltz e Sergio Capparelli)
5 - Cinquenta Tons de Cinza ( E.L.
James)
**De 6/12 a 4/1

Triplicam títulos no país,
mas preços custam a cair

E-book tem
imposto de
eletrônico

NOGA SKLAR
Dona da editora KBR

Algumas editoras avaliam
que vender o livro barato é
desvalorizar o autor. Na minha
opinião, o que desvaloriza o
autor é não ser lido.

Projeto pretende reduzir
tributo sobre livro digital

Cercado por computadores, Anderson diz que trocaria livros impressos se preços da versão digital caíssem
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