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A expectativa da revolução edito-
rial trazida pelos livros digitais
fez um grupo de seis editoras se
movimentar para entrar de vez
nesse mercado. Objetiva, Re-
cord, Sextante, Intrínseca, Roc-
co e Planeta criaram em parceria
uma empresa de distribuição de

e-books que espera faturar até o
fim de 2011 cerca R$ 12 milhões.
As negociações que culminaram
com a criação da Distribuidora
de Livros Digitais (DLD) come-
çaram no fim do ano passado.

A nova empresa funcionará co-
mo uma plataforma que vai esto-
car de forma digital os livros das
editoras clientes. “Quando um
leitor adquirir um livro numa li-
vraria digital, ele vai receber um
link para baixar diretamente da
plataforma. Isso será feito de tal
maneira que nem a plataforma
terá acesso aos dados de identifi-
cação desse leitor, nem a livraria
ao conteúdo do livro”, explica

Sérgio Machado, da Record.
A empresa não vai vender para

o consumidor final. Os e-books
serão comercializados inicial-
mente para livrarias que têm loja
fixa, como Cultura e Saraiva e,
depois, vendidos para as vir-
tuais, como Gato Sabido, Ama-
zon e Apple.

A meta da distribuidora é ofe-
recer até o fim de 2010 pelo me-
nos 500 títulos digitais. A partir
do ano que vem, a empresa pre-
tende incluir mensalmente uma
média de 300 títulos ao acervo.
Qualquer editora pode se tornar
cliente da DLD. Algumas já estão
confirmadas, como a Bertrand,

Bestseller, José Olympio, Pru-
mo e Verus, além das editoras
que integram a sociedade. “A
DLD é apenas uma distribuido-
ra, como tantas que existem hoje
trabalhando com livros impres-
sos”, diz Roberto Feith, da Obje-
tiva. A empresa, segundo ele, vai
oferecer serviços de hospeda-
gem e logística virtual, além de
garantir a “proteção contra a pi-
rataria” e a “ integridade do pro-
cesso para toda a cadeia”.

Embora cada editora tenha o
direito de determinar o preço da
edição digital, os sócios da DLD
estimam uma redução de até
30% no valor do e-book em com-

paração com a edição de papel.
Para definir o tamanho do mer-

cado que vão abocanhar nos pró-
ximos anos, as editoras que fun-
daram a nova distribuidora de li-

vros digitais tomaram como pon-
to de partida os dados do Sindica-
to Nacional dos Editores de Li-
vros e da Câmara Brasileira do
Livro, além de pesquisas interna-
cionais. No Brasil, a informação
mais recente é de 2008, quando
as editoras de obras gerais vende-
ram 63,5 milhões de exemplares.
A empresa calcula que pelo me-
nos 10% desse total migre para
e-books. “Nos Estados Unidos
existem profissionais que acredi-
tam que no final de 2012 25% dos
livros serão consumidos em for-
mato digital”, diz Feith.

Outra expectativa da DLD é
que até o fim do próximo ano 150
mil e-readers estejam disponí-
veis no Brasil. A previsão é de
que esse mês a Apple comece a
vender sua criação, o iPad, ofi-
cialmente no Brasil.

Primeira cervejaria do
País será reativada
Unidade da AmBev em Petrópolis será reaberta para fabricar a Bohemia;
investimento na fábrica, inaugurada em 1853, é estimado em R$ 40 milhões

Editoras se unem e criam distribuidora de livros digitais

DIVULGAÇÃO

MARCOS PEREIRA
SÓCIO DA EDITORA SEXTANTE
“Sobre cópias ilegais no mundo
digital, nos parece impossível
garantir que não existirão. É uma
batalha imensa que preocupa
todo o mercado, mas as
tecnologias têm evoluído.”

● Experiência
O memorial da cerveja que será
criado em Petrópolis terá um
centro de experiência cervejeira,
onde, segundo a empresa, será
possível conhecer “curiosidades
e segredos” da bebida.

● Pirataria

Expectativa. Empresa quer tornar a unidade um centro de referência na produção da bebida

O MERCADO RECONHECE
QUEM GANHA O PRÊMIO
DE MÍDIA ESTADÃO.

Estão abertas as inscrições para o prêmio mais importante
do mercado de comunicação do País. Se você é estudante
ou profissional de mídia, inscreva sua monografia ou seu case.
Para mais informações sobre inscrições, ligue 3167-0020.

O prêmio que marca a carreira do mídia.
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A AmBev anunciou ontem a
reativação da primeira fábrica
de cerveja do Brasil, em Petró-
polis (RJ). A indústria, que vai
fabricar a marca Bohemia, vai
gerar 120 empregos diretos e,
embora a empresa não divul-
gue o valor do investimento, a
prefeitura da cidade serrana
informa que será de R$ 40 mi-
lhões.

As obras já foram iniciadas. A
previsão é de que o empreendi-
mento entre em operação em de-
zembro deste ano, com ampla
campanha nacional de divulga-
ção, segundo adiantou o diretor
de marcas premium da empresa,
Pedro Earp.

Segundo ele, o projeto da cer-
vejaria de Petrópolis vai muito
além da fabricação de cerveja e
está inserido no planejamento
de investimentos totais de R$ 2
bilhões da AmBev em 2010 na
ampliação de capacidade das fá-
bricas. O objetivo, de acordo
com Earp, é resgatar a cultura
cervejeira de Petrópolis e fazer
com que a unidade se torne um

centro de referência na produ-
ção da bebida no Brasil, passan-
do a fazer parte do roteiro turísti-
co da região serrana do Rio.

A fábrica da Bohemia na cida-
de foi fundada em 1853 e funcio-
nou até 1998. A reativação teve o
apoio do governo do Estado do
Rio e da prefeitura local.

Segmento premium. Segundo
o diretor da AmBev, o tipo Pre-
mium representa hoje 5% do
mercado de cerveja no Brasil. A
marca Bohemia é líder nesse seg-
mento. Earp afirma, ainda, que
esse mercado tem potencial pa-
ra alcançar participação de 15% a
20% do mercado total de cerve-
jas do Brasil.

Nas instalações da cervejaria

serão produzidos 100 mil hecto-
litros de Bohemia por ano, além
de edições especiais da marca.
Na fábrica de Petrópolis, segun-
do Earp, será criado ainda um
memorial de cerveja, que vai con-
tar com o maior acervo da Améri-
ca Latina. No local, o público po-

derá participar de degustações e
harmonizações com as cervejas
da Ambev.

Earp admite que a realização
da Copa do Mundo vai aquecer
ainda mais o mercado de cerveja
no País, mas afirma que o lança-
mento do projeto da Bohemia

não tem nada a ver com a proxi-
midade do início do evento es-
portivo.

Além da fábrica que será reati-
vada, a Ambev possui outras oito
unidades de negócios no Rio.
São três fábricas e cinco centros
de distribuição.

Empresa espera
chegar a 2011 com
faturamento de R$ 12
milhões e mais de 10 mil
títulos disponíveis
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