
Livros na tela
do computador
Biblioteca virtual é estratégia para aumentar
número de leitores e reduzir pirataria

POR ANDERSON GURGEL

O mercado editorial de livros está
intensificando ações tanto para ga-
nhar novos leitores como para coibir
e diminuir a cópia ilegal. Para isso,
campanhas de fomento a leitura na
mídia e parcerias com universidades,
criando projetos diferenciados como
edições personalizadas, bibliotecas
virtuais e CD-Books foram lançadas.
Entre estas, o conceito de biblioteca
virtual é o que chama mais a atenção,
pois exige grandes investimentos em
tecnologia para transpor as obras para
o universo virtual e garantir que elas
não serão pirateadas.

É preciso, primeiro, definir o que

são bibliotecas virtuais. Existem dois
modelos atualmente na rede mundial
de computadores. Uma delas, a mais
comum, é a biblioteca on-line, que é, na
verdade, um site ou portal que traz in-
formações sobre o acervo de bibliotecas
físicas, como as das universidades. Não
é possível fazer consulta pela internet.
O segundo modelo é a biblioteca virtual
propriamente dita, onde os livros estão
digitalizados e podem ser acessados
pelo leitor, mediante pagamento de
uma assinatura.

Apesar de ainda não estar difundida
entre os editores brasileiros, a biblio-
teca virtual começa a ganhar adeptos,
principalmente para livros técnicos e
universitários. Guy Gerlach, diretor-
presidente da Pearson Education do
Brasil, diz que a biblioteca virtual é a
"menina dos olhos" da empresa. Segun-
do ele, a idéia surgiu da necessidade de
buscar alternativas para o aumento da
pirataria e das cópias ilegais de obras
no ensino superior. O projeto surgiu
depois da Pearson já ter implantado
ofertas de livros personalizados e CD-
Books e começou com a digitalização
de obras que fazem parte do catálogo
da editora. "Os livros e CD-Books são
ações complementares, mas a biblioteca
virtual é um avanço na estratégia de
fomentar leitores e diminuir a pirataria,
pois tem mais recursos de segurança
e permite maior interatividade com o
leitor", afirma Gerlach.

Atualmente, o faturamento com o
sistema é pequeno, mas Gerlach acre-

dita que, nos próximos cinco anos, ele
pode representar de 20 a 40% do total.
O entusiasmo é justificado. O sistema
usado pela editora, criado pela Seven
Systems, gera imagens de cada página
do livro. A partir dessa digitalização, o
software permite o acesso à obra em
um modelo semelhante a uma locação.
Gerlach explica que, com um investi-
mento de 10% do valor de capa, o leitor
tem acesso à obra por um prazo de
até 30 dias corridos. "São valores que
variam de R$ 5,00 a R$ 12,00 e ainda
permitem que o usuário crie planilhas
no arquivo e faça comentários ao longo
dos seus estudos", diz. O serviço ainda
permite acessar o mesmo livro e as
anotações em outros computadores e
também dá direito a imprimir até 10%

Na biblioteca virtual,

os livros são digitalizados

e podem ser acessados

e lidos na internet

do total de páginas do livro, além das
observações pessoais colocadas junto.
A biblioteca virtual da Pearson, ainda,
oferece a opção de impressão de mais
40% do total do livro a valores de R$
0,15 por página.

Guy Gerlach não revela o inves-
timento da Pearson com a biblioteca
virtual, mas dá algumas dicas. "Não
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podemos dar números exatos, mas cada
hora de programação custa R$ 50,00
e já gastamos mais de 15 mil horas.
Estamos falando de algo em torno de
R$ 1,5 milhão", revela. Segundo ele, os
100 livros que serão digitalizados até
o final do ano representam outros R$
2,5 milhões em investimento.

PARCERIAS E SEGURANÇA

Alguns convênios que estão em aná-
lise com grandes instituições permitirão
outros descontos aos estudantes, como

"locações que poderão ser semestrais".
Entre as escolas que estão analisando o
produto estão a ESPM de São Paulo e do
Rio de Janeiro. Atualmente a biblioteca
virtual da Pearson conta com 70 títulos
de administração financeira, marketing
e informática. A meta é alcançar em
breve cerca de 120 obras disponíveis.

Projeto da Pearson surgiu
para diminuir a cópia ilegal

de livros e fomentar a
leitura no ensino superior

"Vamos medir o interesse do mercado
e, com mais investimentos, poderemos
acrescentar outros 100 livros no ano
que vem", revela Gerlach. O grande
desafio, acrescenta o executivo, é a
segurança. "Investimos em um modelo
que garantisse o máximo respaldo aos
direitos autorais, inclusive esse é o
motivo que gera a demora no acréscimo
de mais obras ao sistema."

Segurança é justamente o que mais
preocupa outras editoras que estão

Blücher, da CBL: setor precisa de postura
"pró-ativa" para internet e novas tecnologias

estudando o conceito de biblioteca
virtual. Marcus Vinícius Barilli Alves,
gerente da Editora Senac São Paulo,
comenta que a empresa está avaliando
as melhores tecnologias para oferecer
o serviço, mas ainda não está comple-
tamente convencido da confiabilidade
dos modelos oferecidos no mercado.
Ele questiona principalmente a capa-
cidade desses softwares garantirem a
segurança dos conteúdos intelectuais
publicados. "Acho que ainda não tem

Além das editoras

Sebrae constrói uma biblioteca com artigos para empreendedores

Existem outras iniciativas que não são de

editoras para abrir bibliotecas virtuais, O portal

do Sebrae, por exemplo, já conta com uma

biblioteca na internet desde o início de 2004.

Geraldo Magela de Souza, analista da divisão

nacional do Sebrae, explica que a proposta de

criação desse produto surgiu a partir de um mo-

delo criado pela unidade regional da instituição

na Paraíba. "Eles criaram a Biblioteca Digital

do Empreendedor e, como a idéia se mostrou

muito boa, foi nacionalizada", explica.

O objetivo desse projeto é contribuir para

o aprendizado contínuo do empreendedor

e auxiliar na competitividade dos pequenos

negócios, além de compartilhar o conhecimento

adquirido pela experiência. Os trabalhos são

enviados para o site pelo próprio autor e são

disponibilizados para download. São principal-

mente artigos de especialistas em negócios e

também arquivos de áudio dos programas de

rádio do Sebrae.

A biblioteca on-line registrou cerca de 4,5

mil acessos, em maio de 2004, seu primeiro mês.

Até dezembro do mesmo ano o acumulado foi

de 307 mil acessos, sendo que foram feitos 360

mil downloads de textos disponíveis. Em 2005,

no acumulado até setembro, já foram registrados

mais de 500 mil visitas e 813 mil downloads. "O

fato de o número de downloads ser maior que

o de acessos mostra que, quem está acessando,

está tendo um aproveitamento grande dos con-

teúdos, baixando até mais de um arquivo" explica

Souza. Um ponto importante, reforça ele, é que

urna das principais preocupações do Sebrae era

com o pagamento de direitos autorais. Como

parte do conteúdo vem de adesões, foi criado

um modelo que, antes do envio dos artigos, o

colaborador tem que preencher uma página de

aceite das condições legais propostas. "Como

toda a operação é gratuita, não há pagamento

de direitos e o autor pode também publicar seu

material em outros meios", finaliza.



mecanismo que proteja os direitos au-
torais com total segurança", reforça.

Para ele, a evolução dessas pro-
postas passa a buscar modelos que
atendam às necessidades de respeito
aos direitos autorais e à segurança
da informação na rede. Dentro disso,
Alves aposta no modelo que está sendo
desenvolvido pela Câmara Brasileira
do Livro (CBL) para a criação de uma
plataforma que integre produtos de vá-
rias editoras. "Estamos acompanhando
todos os estudos que estão sendo feitos
e avaliando o melhor momento para
lançar o nosso serviço na internet",
completa Alves.

Faturamento da biblioteca

virtual da Pearson é pequeno,

mas em cinco anos poderá

representar 40% do total

Quem está à frente do projeto da
CBL é Eduardo Blücher, coordenador
de estudos de novas tecnologias da
entidade. Para ele, o mercado editorial
tem que aprender rápido com os erros
cometidos pela indústria da música.
"Eles perderam a chance de capitanear

DIVULGAÇÃO/SENAC

Alves, da Editora Senac: problema maior
com biblioteca virtual é a segurança

as novidades na área de tecnologia
musical", comenta. Em função disso,
estão sendo feitos todos os estudos
para que o setor esteja adequado ao
mundo virtual o mais rápido possível. A
preocupação do trabalho em desenvol-
vimento é de dar ao setor livreiro uma
postura "pró-ativa" no que se refere à
internet e às novas tecnologias.

"Rapidamente queremos dominar
serviços como e-book, e-learning,
publicações sob demanda e, também,
bibliotecas virtuais", reforça Blücher.
Para isso, o grupo liderado por ele
estuda ações para criar um modelo
satisfatório desse último item. O pri-
meiro ponto fundamental para esse
trabalho é a porta de entrada que é,
obrigatoriamente, a digitalização do
livro. Mas o modelo em avaliação pela
CBL quer ir além desse pré-requisito.
A proposta que está em estudo, e que
tem o apoio da ABDR, é a de criação de
uma plataforma do livro eletrônico.

Em outras palavras, seria uma
solução que permitisse que um deter-
minado leitor pudesse comprar livros
ou mesmo capítulos de livros de várias
editoras no mesmo local, de maneira
integrada. "Nenhum professor vai
querer montar uma pasta de textos
com material de uma só editora, por
isso é fundamental oferecer condições
para criar produtos de várias fontes",
explica Blücher. "A plataforma seria
como um condomínio de várias editoras,
sendo que cada uma delas teria sua
independência resguardada em termos
comerciais, mas integradas por uma
infra-estrutura comum."

O modelo funcionaria como um
portal com máxima segurança para
transações comerciais e com total
respeito à Lei do Direito Autoral. Se o
modelo em estudo hoje for implemen-
tando na íntegra, a plataforma poderá
ser lançada, ainda no ano que vem, com
uma abrangência de 50% do universo
dos livros universitários. Fazem parte
do grupo de estudo dessa tecnologia

as editoras Pearson, Saraiva, Forense,
Thompson, Guanabara-Koogan, Blücher
e Atlas. Para Eduardo Blücher esse
modelo pode ser decisivo no processo
de combate à pirataria.

Outra empresa que já possui uma
biblioteca virtual é a Saraiva. Henrique
Farinha, diretor de publicações eletrô-
nicas da editora, explica que o projeto
desenvolvido pela empresa segue um
conceito diferente dos concorrentes.

Editoras de livros não podem

cometer os mesmos erros

da indústria fonográfica

com a internet

São dois portais: o SaraivaJur e o Sa-
raivaUni. O primeiro possui 120 mil
usuários e atende ao público jurídico,
formado por advogados, juizes, pro-
motores, professores e estudantes.
Já o SaraivaUni é um site de conteúdo
aberto que oferece material de apoio
aos professores universitários, com
informações gerais e espaços para que
professores possam deixar matérias
para seus alunos.

O SaraivaJur é dividido em dois



Volume de material

publicado na biblioteca

virtual da Saraiva tem mais

de 6 milhões de páginas

segmentos: um com notícias e infor-
mações gerais (aberto) e outro com
atualizações periódicas, que é fechado
e funciona por assinatura. Na área
restrita, explica Farinha, há material
com a movimentação de 42 tribunais.
São cerca de 50 pessoas da Saraiva que

trabalham produzindo conteúdo para
essa biblioteca, o que já gerou cerca
de 1,8 milhão de textos de emendas,
jurisprudências e doutrinas de ele-
mentos da lei. "Temos um volume
de material que, se fosse publicado,
geraria mais de seis milhões de páginas
sobre comentários e atualizações de
códigos", explica. Há promoções para
quem compra obras de autores da
área jurídica da Saraiva, o que permite
descontos e promoções no acesso a
essas informações.

As assinaturas da biblioteca virtual
da Saraiva são personalizadas. O assi-
nante do portal compra as atualizações

das obras jurídicas que ele possui ou
tem interesse, pagando 20% do valor
do livro impresso do tema escolhido
para ter acesso às atualizações. Se-
gundo Farinha, o SariavaJur é ainda
muito recente e as assinaturas não
cobrem todos os custos. "O SaraivaUni
não tem um produto, é só um serviço
de apoio e seus custos não são altos,
mas é um bom canal de fidelização",
garante Farinha. u

Nota da Redação: O diretor do Google no
Brasil, Alexandre Hohagen, foi procurado,
mas sua assessoria informou que este as-
sunto só pode ser tratado pela matriz, que
não retornou os pedidos de entrevista.




