
Livro digital:

UM BOM NEGOCIO?
A informação de que algumas das mais representativas empresas que atuam na

rede mundial de computadores estão se preparando para oferecer aos usuários
da internet acervos virtuais de livros, colocou o mercado editorial em alerta. E

não é para menos, falta esclarecer uma série de questões sobre como isso se dará
na prática, de que maneira serão garantidos os direitos autorais e o que pode

representar para os negócios

oda vez que aparece
uma novidade tecnoló-
gica, esta traz consigo o
medo de que as antigas

soluções pereçam. Com o
surgimento do videocassete e,

posteriormente do DVD, cogitou-
se que o cinema deixaria de existir.
No entanto, este continua firme e
forte e, para quem é fã da sétima
arte, nada se compara à projeção
em tela grande.

Neste momento, outra novi-
dade suscita dúvidas e polêmicas:
o acesso a livros por meio de bi-
bliotecas virtuais. Em pleno século
XXI, diante de uma infinidade de
recursos tecnológicos que evoluem
a cada dia, o livro em formato ele-

trônico (e-book) começa a despontar
como uma realidade inexorável.

Recentemente, a Microsoft
anunciou que vai digitalizar 100
mil obras da Biblioteca Britânica
e publicá-las na internet. Uma das
pioneiras e maiores livrarias on-
line do mundo, a Amazon também
pretende disponibilizar em seu site a
venda de páginas, trechos e capítulos
de livros. E, no início de novembro,
o Google inaugurou seu serviço de
livro on-line: o Google Book Search
- novo nome do Google Print ,
trocado, segundo a empresa, para
evitar mal-entendidos. Um serviço
que a empresa, cautelosa diante
das reações de editores do mundo
todo - representados por entidades

como as norte-americanas Authors
Guild e Associação Americana de
Editores -, faz questão de enfatizar
que funcionará, inicialmente, ape-
nas como ferramenta de busca.

Frente a esse cenário, que pare-
ce irreversível, o mercado editorial
brasileiro precisa se preparar para
encontrar uma fórmula que, ao
mesmo tempo em que permita o
acesso democrático ao conteúdo das
obras impressas, assegure, também,
os direitos autorais. A movimentação
nesse sentido já começou, com um
trabalho conjunto envolvendo a Co-
missão de Novas Tecnologias da Câ-
mara Brasileira do Livro (CBLTech)
e a Associação Brasileira de Direitos
Reprográficos (ABDR).
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Para o coordenador da CBLTech,
Eduardo Blücher, da editora Edgard
Blücher, a digitalização de livros é
inevitável e não há porque temer que
a obra no suporte papel seja substi-
tuída pelo é-book. O papel pode ser
um suporte perene, mas não é o
único. Os livros, principalmente os
voltados para a formação acadêmica
e técnica, tendem a ser convertidos
para outros formatos. "É um novo
canal, mais fácil, mais rápido e pode
ser mais barato, desde que tomadas
as devidas precauções", observa.

Ele ressalta que existem vários
formatos e plataformas tecnológi-
cas compatíveis com o livro eletrô-
nico, mas o principal entrave diz
respeito aos direitos autorais. "As
empresas que digitalizam as obras
têm de entender que o livro per-
tence ao autor", pontua Blücher.

"Caminhos para a solução::

Na opinião de Bruno De Carli,
diretor-executivo da ABDR, além
de auxiliar no combate à pirataria,
a digitalização de livros atende a
uma demanda do mercado, prin-
cipalmente do setor de ensino su-
perior, pela compra fracionada de
livros. "Queremos transportar para
o mundo virtual a famosa pasta do
professor", esclarece.

Segundo ele, a solução não
pode esbarrar em discursos dema-
gógicos como colocar todo o co-
nhecimento em rede, sem pagar
as partes interessadas. "Se concor-
darmos que é lícito roubar conhe-
cimento, então também podemos

dizer que é lícito roubar comida
para atender às necessidades de
quem passa fome", frisa.

Para o coordenador da CBLTech,
a questão da proteção dos direitos
autorais é delicada. "Se compli-
carmos demais, prejudicaremos o
usuário. A regularização visa ofe-
recer uma nova opção às pessoas
e combater a pirataria feita através
da fotocópia de livros", ressalta
Blücher, complementando que os
estudos da comissão estão adianta-
dos e apontam para que o conteúdo
seja oferecido por um portal ou por
lojas on-line. "Estes são os canais
naturais para os livros em formato
eletrônico", observa.

Na avaliação do diretor da
ABDR, a solução para a questão
dos livros eletrônicos está próxima
de ser resolvida, já que o modelo
de negócios está praticamente de-
finido e poderá ser lançado ainda
no primeiro semestre de 2006. "Es-
tamos trabalhando junto a nossos
parceiros tecnológicos para garan-
tir o recolhimento dos direitos e,
também, para que o conteúdo não
seja disseminado pela rede".

Entre os diversos gêneros de
obras, serão as de caráter acadê-
mico e de aperfeiçoamento pro-
fissional, acredita Blücher, as mais
rapidamente adaptadas ao meio
eletrônico. "Conforme o interesse
do mercado, crescerá a oferta de
livros", completa. Assim que esse
sistema para o e-book for aprovado
e disponibilizado pelas entidades,
segundo de Carli, o próximo passo
será garantir o acesso aos deficien-
tes visuais.
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Mercado promissor

Considerando que este pode ser
um meio para novas oportunidades
de negócios, algumas editoras já
estão se mobilizando para ingressar
no universo virtual. Miriam Gabai,
diretora da Callis, assinou contrato
com o Google para divulgar cerca
de 70 livros infanto-juvenis do ca-
tálogo da editora, entendendo que
esta pode ser uma ferramenta para
impulsionar as vendas. "Serão visua-
lizadas apenas algumas páginas da
obra, sem possibilidade de impres-
são, da mesma forma como é feito
pela Amazon", explica.

A Senac São Paulo também esta
estudando a possibilidade de aderir
ao projeto. "Tivemos uma reunião
com o pessoal do Google, durante
a Feira de Frankfurt deste ano, e o
sistema, à primeira vista, nos pare-
ceu bastante simples, interessante
e sem custo para os editores, fun-
cionando apenas como uma ferra-
menta de busca e de marketing",

explica Marcus Vinícius Barili Al-
ves, gerente corporativo da editora.
A proposta de contrato ainda está
sendo analisada pela área jurídica
da empresa, a fim de afastar qual-
quer implicação legal a respeito
dos direitos autorais.

Segundo Alves, por ser apenas
um serviço de busca, o Book Search
possibilita a consulta pela palavra-
chave e o site traz as publicações
encontradas na pesquisa on-line, com
acesso restrito.

Outra vantagem, identificada
por ele neste sistema, está no fato de
que o usuário, ao fazer a consulta,
é remetido a uma grade de livrarias
eletrônicas, nas quais o livro pode
ser adquirido. "Como não envolve
a comercialização e nem o download
das obras, não acarreta prejuízo aos
direitos autorais nem ao recolhimen-
to de royalties", salienta o gerente da
Senac, explicando que a editora
recebe uma senha de controle que
permite ou não a autorização de có-
pias ou o downloadde arquivos. "Mas

enquanto a questão autoral não for,-
solucionada e a tecnologia for em
PDF (Acrobat), que não é um sis-
tema seguro, nós não pretendemos
autorizar a compra de trechos".

Na opinião de Alves, o sistema
de livros eletrônicos beneficiará o
mercado como um todo, principal-
mente porque ajudará a combater a
cópia ilegal de livros. "Não podemos
admitir que, por um problema edu-
cacional, o desenvolvimento do País
seja apoiado em pirataria".

Ele- acredita que, com o acesso
digital, os estudantes também se-
rão instigados a procurar pela obra
inteira, deixando de se contentar
apenas com as ínfimas informações
das.cópias de trechos de livros. No
entanto, pondera que o acesso aos
livros, via biblioteca tradicional, ain-
da é o mais democrático e barato e
salienta que o Senac conta com uma
biblioteca modelo em seu Campus.

Caso assine o contrato com o
Google Book Search, a editora
abastecerá o sitécom as 550 obras de
seu catálogo em São Paulo, o que,
se estendido às outras publicações
do Senac pelo País, poderá atingir
a marca de 1.200 títulos.

Suzanna Florissi, da Special Book
Service (SBS), ainda não analisou
a questão, mas não descarta a pos-
sibilidade de participar no futuro.
"Essa novidade chegou mais rápido
do que imaginávamos. E as editoras
vão ter de aderir, de uma forma ou
de outra", observa a editora, acres-
centando que a empresajá tem uma
experiência na disponibilização de
trechos de suas obras. Com o objeti-
vo de diminuir os gastos com o envio
de amostras de material didático, a
SBS as oferece, gratuitamente, com
acesso restrito, para leitura e down-
load através de seu site.

"Os professores sempre nos soli-
citam esta amostragem para análise
do produto. Quando a quantidade
é grande, compensa o envio via
correio. Quando não, a amostra de
uma unidade do livro pode ser feita



pelo site, sem custos para a edito-
ra", esclarece Suzanna, informando
que a alternativa serve, ainda, como
uma eficiente ferramenta de mar-
keting. O material oferecido dessa
maneira também não diminui as
vendas das obras em papel. Exem-
plo disso é um dos guias de orienta-
ção para professores da editora, de
mais de 200 páginas, que também
pode ser obtido, sem custo, por
download. "Notamos que os profes-
sores acabam optando por comprar
o material, ao invés de imprimir e
encadernar", afirma Suzanna.

Renato Reichmann, diretor da Li-
vraria Científica Ernesto Reichmann,
também está estudando cuidadosa-
mente o mercado de livros eletrôni-
cos, antes de decidir se participa ou
não. Para ele, a matéria é complexa,
pois trata-se de um terreno não ma-
peado, com centenas de perguntas
a serem respondidas.

Embora veja com otimismo a en-
trada das editoras no mercado digi-
tal, Reichmann acredita que o livro
em formato eletrônico, protegido
contra á pirataria e com a garantia
do recolhimento dos direitos auto-
rais, só será viável em médio e longo
prazos, daqui a 5 ou 10 anos. "Se os
livros fossem disponibilizados ago-
ra em formato digital não haveria

como conter a pirataria", observa
o editor, acrescentando que as fer-
ramentas de proteção criadas hoje,
amanhã se tornarão obsoletas. Um
risco que, na sua opinião, o setor
editorial não pode correr.

"Algumas pessoas vêm o mer-
cado de livros como um sacerdó-
cio, mas não é assim que funciona.
Tanto o autor como as empresas
exercem atividades econômicas,
que envolvem inúmeras pessoas, e
todas precisam ser remuneradas",
enfatiza, destacando que a explora-
ção desse novo meio é válida, mas
precisa ser feita de forma organi-
zada. "Do jeito que está, sem uma
solução para todas essas questões,
desestabilizará as editoras".

::A proposta Google::
Com mais de 1,3 bilhão de pá-

ginas, respondendo cerca de 100

milhões de consultas por dia de
380 milhões de usuários em todo
o mundo - dos quais estima-se que
aproximadamente 18 milhões se-
jam brasileiros -, o Google é o mais
popular serviço de busca da inter-
net. E, também, a primeira empre-
sa, entre as demais que atuam na
rede mundial de computadores,
que já formatou projetos e está ne-
gociando contratos para disponibi-
lizar obras pela internet.

Marco Marinucci, gerente de
desenvolvimento de parceiros do
Google, afirma que o mercado edito-
rial brasileiro não tem o que temer,
já que o Google Book Search está
unicamente habilitado para as bus-
cas dos usuários e serve como uma
ferramenta de marketing para as
editoras. "Indicamos, em cada país,
onde o livro pode ser comprado. E
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isso é feito por meio de um link que
leva a livrarias on-line ou a pontos-
de-venda tradicionais, inclusive com
informações como mapas e indica-
ções, que podem ser visualizados
de acordo com a configuração do
equipamento do usuário", explica.

Segundo informa Marinucci, o
programa é livre para a participação
de todos: editores, usuários e pon-
tos-de-venda. E as editoras poderão
ter completo controle sobre seus
livros. "A missão do Google, que é
a de organizar a informação glo-
bal, não vai mudar. Adicionar mais
funções ao Google Book Search,
vai depender das solicitações que
recebermos dos nossos parceiros,
os editores". O gerente da empresa
acrescenta que o serviço pretende
ser uma plataforma para os editores
usarem na promoção de seus livros
e respeitará a lei de copyright.

Na verdade, ressalta Marinucci,
o Google tem dois projetos distintos
que estão sendo confundidos.

O primeiro é o Book Search for
Partners Program, no qual os par-
ceiros (editores) têm total controle
sobre suas obras. As editoras en-
viam o material a ser acessado pelos
usuários via Google - geralmente o

catálogo inteiro -, podendo contro-
lar o acesso por meio do servidor
e obter todas as estatísticas relevan-
tes. O programa tem por objetivo,
conforme destaca o executivo da
empresa, estimular o interesse do
usuário pela obras, o que tem um
grande potencial para alavancar
novas vendas.

"O acesso será apenas para lei-
tura das páginas que o sistema in-
teligente de busca (característica
que tornou o Google famoso em
todo mundo) considere ser o mais
relevante para a pesquisa específi-
ca, sem possibilidade de o usuário
imprimir, salvar ou comprar. A par-
tir daquela página localizada pelo
serviço, ele poderá acessar duas
páginas à direita e duas à esquerda
e nada mais", informa Marinucci,
complementando que o percentual
em relação ao total de páginas da
obra disponível para a busca é deci-
dido pelo editor.

O segundo projeto da empresa
é chamado Google Library e está,
inicialmente, trabalhando com os
acervos de cinco bibliotecas dos Es-
tados Unidos (Harvard, Stanford,
Michigan e a biblioteca pública de
Nova Iorque) e uma da Grã-Breta-

nha (Oxford). "Aqui a idéia é dis-
ponibilizar, para todos os usuários,
livros em domínio público, com
texto integral", explica Marinucci,
revelando que a empresa também
pretende incluir neste programa
obras que ainda não caíram em
domínio público, mas apenas a tí-
tulo de informação. "Por meio de
pesquisa o sistema vai indicar que
a palavra-chave existe, está em tal
obra e em que biblioteca pode ser
encontrada. Será apenas mostrada
uma linha, funcionando, basica-
mente, como um catálogo".

É exatamente a pesquisa relativa
a obras que não estão em domínio
público que está gerando um gran-
de debate nos Estados Unidos, por-
que esbarra em uma cláusula da lei
de direitos autorais vigente naque-
le país e que o executivo da Google
questiona:-"Mostrar apenas uma li-
nha do texto pode ser interpretado
como uso indevido do copyright?".
Para ele, esta discussão está restri-
ta à legislação norte-americana e,
em princípio, não representará um
problema em outros países.

Já a Microsoft, por meio de sua
assessoria de imprensa, informa
que lançará no próximo ano, em
caráter experimental e somente
nos Estados Unidos, o MSN Book
Search. Trata-se de um serviço que
pretende ser um abrangente index,
reunindo conteúdos de diversas
fontes, entre instituições de ensi-
no e bibliotecas, de todo o mundo,
de acesso público e garantindo os
direitos autorais. A empresa acres-
centa que já desenvolve trabalho
com a Open Content Alliance
(Aliança do Conteúdo Aberto), na
digitalização e publicação de mate-
riais impressos, como livros, textos
acadêmicos e periódicos.

Procurados pela reportagem de
Panorama Editorial, representantes,
da Yahoo! em São Paulo não se ma-
nifestaram sobre o seu projeto, até
o fechamento desta edição.
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Indagações::

Muitos detalhes a respeito desses
projetos ainda precisam ser melhor
esclarecidos para que o mercado
editorial, efetivamente, tenha sub-
sídios para orientar sua decisão
em aderir ou não a eles. Eduardo
Blücher informa que a GBLTech
já iniciou contatos com o Google
para discutir o assunto e estudar os
tipos de contratos propostos. "Pa-
rece uma ferramenta interessante,
mas ainda falta muita informação",
esclarece, acrescentando que as
editoras podem participar de qual-
quer processo para a disponibiliza-
ção do livro em formato eletrônico,
desde que se garanta o respeito ao
direito autoral.

Quanto ao acesso a obras de
domínio público via internet, Roger
Trimer, gerente editorial da Pearson
Education do Brasil, observa: "O
Capital, de Karl Marx, por exemplo,
já se encontra em domínio público,

mas as traduções mais recentes,
não". Apesar disso, reconhece que
o livro em formato eletrônico é um
grande caminho e entende que
gradualmente "serão encontradas
saídas". Esse novo suporte para as
obras, avalia, vai atender às necessi-
dades principalmente do leitor que
está acostumado a comprar livros.
E atenderá, também, à demanda do
público por títulos técnicos, cientí-
ficos e profissionais que, segundo
uma tendência mundial, adquire
cada vez menos obras inteiras.

Para Renato Reichmann, outro
entrave à disponibilização de obras
via internet é o fato de que nem to-
das as informações encontradas na
rede vêm de fontes confiáveis. Para
exemplificar, cita a Wikipédia - a
mais famosa enciclppédia virtual,
produzida pela Wikimedia Founda-
tion - que tem cerca de dois milhões
de artigos, escritos em 25 línguas, de
forma interativa, com a colaboração
de internautas espalhados em todo o

planeta. "Essa questão da auditagem
e da confiabilidade das informações
também precisa ser resolvida. A
convivência do setor mídia impressa
com a eletrônica vai acontecer, não
tem como ser evitada. Mas é preciso
encontrar um caminho sem tentar
atalhos", pontifica.

"Novas vertentes^:
Independentemente do Google,

a Editora Pearson decidiu trilhar
o seu próprio caminho: abriu sua
Biblioteca Virtual permitindo acesso
de estudantes e do público em geral
a seus livros universitários, de infor-
mática e de negócios, publicados
pelos selos Prentice Hall, Makron
Books e Financial Times/Prentice
Hall, entre outros. Por meio do site
da editora o interessado compra o
direito de consultar o livro e im-
primir parte de seu conteúdo por
10% do preço de capa. Os acessos à
Biblioteca Virtual são comercializa-
dos por meio de créditos mensais,

Text Box
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por título escolhido, e o valor pode
ser pago pela internet com cartão de
crédito ou por boleto bancário.

Dessa forma, a empresa acredita
poder reduzir a pirataria de livros,
democratizar o acesso às leituras es-
senciais e, ao mesmo tempo, aten-
der às necessidades específicas dos
leitores. Muitos estudantes acabam
recorrendo a cópias ilegais, preju-
dicando editoras, autores e o seu
próprio conhecimento, ao deixa-
rem de ter contato com o conteúdo
completo dos livros.

Inicialmente, a editora disponi-
bilizará cerca de 100 títulos do seu
catálogo. O usuário poderá con-
sultar livros on-line, inclusive obras
esgotadas, fazer pesquisas, anotações
e imprimir páginas personalizadas
com seus comentários, a partir de
qualquer computador com acesso

à internet. Ao optar por um título
da Biblioteca Virtual da Pearson o
interessado poderá adquiri-lo pos-
teriormente em formato impresso,
com desconto de até 20%, além
do abatimento no valor pago pelo
acesso virtual.

Qualquer pessoa pode adquirir
trechos específicos dos livros por
uma fração do valor total da obra e
por um período estipulado. Pode ter
acesso a 10% do conteúdo por 10%
do preço de capa. Páginas adicionais
também podem ser impressas por
R$ 0,15 a folha. Os direitos autorais
serão respeitados, com contratos
específicos e pagos por acesso.
Além disso, mantém convênios com
universidades para a utilização do
sistema por períodos semestrais, a
custos bem reduzidos, e para o en-
sino à distância (e-learning).

A expectativa da editora é co-
mercializar 1.000 licenças de uso
nos próximos três meses, com a
previsão de um grande aumento a
partir da volta às aulas em março
de 2006. "Sabemos que no mer-
cado acadêmico há maior neces-
sidade de acesso aos materiais de
ensino. Já não nos consideramos
editores, mas produtores de con-
teúdo para universitários", infor-
ma Trimer.

Seja por meio de sites próprios ou
de outras tecnologias já disponíveis
ou em processo de desenvolvimento,
parece que, com um acerto justo
entre as todas as partes, o livro em
formato'eletrônico está próximo de
se tornar uma realidade. Resta saber
de que maneira o mercado editorial
poderá tirar o melhor proveito deste
novo meio. •

Contra a pirataria
O combate à reprodução ilegal de livros, tema que

está entre as principais preocupações das editoras, é
uma das vantagens que o e-book, bem gerido, pode
trazer ao mercado. Enquanto isso não acontece, o setor
editorial toma outras providências.

Além da biblioteca virtual, a Pearson também
criou outras soluções para minimizar o problema: o
CD-Book e o livro customizado, ambos produzidos
sob medida para instituições de ensino. O primeiro é
um livro eletrônico em forma de CD-ROM, protegido
contra pirataria, que pode armazenar livros inteiros ou
combinações de capítulos de diversos livros, permitin-
do a impressão do conteúdo. Possibilita, ainda, buscas
e inclusão de multimídia, agiliza o estudo e favorece
cursos à distância.

Já o livro customizado é uma opção para os estu-
dantes e instituições que preferem o texto em papel.
Em convênio com as instituições de ensino, o livro-
texto é montado sob medida para cada curso, entre os
títulos do catálogo da Pearson. Dessa forma, reduz-se
a necessidade de comprar vários livros, facilitando o
processo de análise e permitindo a inclusão de textos
adicionais e comentários.

No Rio de Janeiro, a Lexykon Informática, selo de
produtos eletrônicos da editora Nova Fronteira, está

lançando três dicionários via internet: Webster, Por-
to/Lexykon e Caldas Aulette. Os produtos são pagos e
podem ser obtidos de duas formas: por download de
software renovável (em sistema semelhante ao de alguns
antivírus existentes no mercado); e aquisição de um CD-
ROM executável, que, depois de instalado, faz a ligação
com o banco de dados na internet. O formato, explica
Félix dos Santos, diretor da empresa, diferentemente do
CD-ROM tradicional, é seguro contra a pirataria e os
hackers; a cobrança pela utilização dos produtos, via
licença anual ou definitiva, garante o recolhimento dos
direitos autorais.

Segundo levantamento feito pela Editora Pearson, o
Brasil possui hoje cerca de quatro milhões de alunos
universitários e apenas 1,5 milhão de livros são vendi-
dos por ano para este público. Pesquisa realizada pela
ABDR, em 13 das principais universidades brasileiras,
indicou que dois bilhões de páginas de livros são copia-
das ilegalmente no País, sendo que aproximadamente
226 milhões só em São Paulo. A pesquisa revelou ainda
que 99% dos estudantes entrevistados já tiraram cópia
de algum livro e outros 84% copiam trechos indicados
pelos próprios professores. A maioria das obras atingi-
das pela pirataria pertence às áreas técnicas, científicas
e profissionais.
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