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LIVRO DIGITA
Cada vez mais gente baixa livros para

PDAs ou eReaders, como o da Sony

O Google não vai acabar com

LUCIANA VICÁRIA

O ambicioso programa de pesquisa
de livros do Google lançou seus

tentáculos sobre o mercado editorial.
O maior buscador da internet quer ser
também a maior biblioteca virtual do
mundo. Para isso, começou a indexar
livros e documentos históricos. A idéia
é escanear as obras e torná-las dispo-
níveis para os 350 milhões de internau-
tas que acessam o Google.

Mais de 15 mil obras em domínio pú-
blico já estão na íntegra no site
books.google.com, entre elas romances
e documentos históricos. Logo que o
buscador anunciou o serviço, a Univer-
sidade Harvard se propôs a contribuir
com 40 mil volumes. A Universidade
Stanford e a Universidade de Michigan
encaminharam parte do acervo de 7,4
milhões de livros. A Biblioteca de No-
va York cedeu cópias de todos os li-
vros não protegidos por direitos auto-
rais. A meta do buscador é indexar to-

dos os 140 milhões de livros ou docu-
mentos de domínio público, disponíveis
em bibliotecas públicas de 120 países.

O Google Book Search gerou dois ti-
pos de reação. A primeira foi a imita-
ção. A Microsoft criou o MSN Book
Search, e o Yahoo! segue a mesma li-
nha. A Amazon.com, maior site de ven-
das do planeta, resolveu aperfeiçoar
um serviço parecido que oferece há três
anos. A segunda reação foi o ataque.
O portal falhou ao comunicar os ob-
jetivos da nova ferramenta e gerou uma
confusão que foi parar na Justiça. O
Author's Guild, associação americana
que reúne 8 mil escritores, abriu um
processo contra o Google acusando-o
de desrespeitar os direitos autorais.

A entidade teme que aconteça com
o mercado editorial o mesmo que ocor-
reu com o mercado fonográfico, devas-
tado pela troca on-line de arquivos. As
editoras se recusam a permitir que to-
dos os seus livros sejam escaneados,
ainda que o Google garanta que jamais
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deixará um internauta ler todo o con-
teúdo, mas apenas o trecho onde estão
os termos pesquisados. Outra manifes-
tação veio da Europa. Como o Goo-
gle mobilizou apenas bibliotecas ame-
ricanas para o lançamento, o presiden-
te da Biblioteca Nacional Francesa,
Jean-Noel Jeanneney, criticou o domí-
nio do idioma inglês no serviço de bus-
ca. O Google recuou e, em julho do ano
passado, abriu o projeto para França,
Itália, Holanda e Espanha.

Boa parte desses temores se revelou
infundada. O livro mais buscado pelo
Google Book Search é Don Quixote, em
espanhol, e não uma obra em inglês.
Em vez de estimular a pirataria, o ser-
viço vem turbinando as vendas. Milha-
res de internautas procuraram livros do
cardeal Joseph Ratzinger quando ele
foi proclamado papa. As vendas aumen-
taram dez vezes por causa da presença
no Google. Além disso, o Google de-
cidiu fornecer às editoras informações
sobre o número de acessos. Dessa for-
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Sergey Brin (acima, na frente) e Larry
Page, do Google, tiveram a idéia do Book
Search antes de criar o próprio buscador

de sites. Agora, usam scanners
robotizados (à dir.) para indexar o

conteúdo de milhares de livros. O sistema
é útil para estudantes. À esquerda,

alunos na Bienal do Livro em São Paulo

os livros
ma, elas podem dirigir os investimen-
tos para temas mais atraentes.

A nova ferramenta também muda a for-
ma como os internautas atingem a in-
formação. Até agora, os buscadores ofe-
reciam como resposta sites de enciclopé-
dias públicas, como a Wikipédia, portais
de conteúdo ou blogs. Com a busca nos
livros, o usuário chega à fon-
te primária. "Cria-se o hábi-
to de pesquisar em livros",
diz Yara Ruscio, do Portal do
Leitor (www.portaldoleitor.
com.br), site que promove
a troca de informações e de-
bates sobre leitura.

O buscador também abre
espaço para autores inician-
tes. Alguns já publicam pri-
meiro as obras na internet
para depois imprimi-las. O
livro Universidade Hacker,
de Henrique César Ulbrich, começou
só na internet, com livre distribuição.
Depois de 4 mil downloads, o autor
criou a primeira versão em papel. Ho-
je, o livro está na oitava edição e teve
mais de 20 mil exemplares vendidos.

Para o Google, todo conteúdo é bem-
vindo. "Livros são escritos para ser des-

10%
do valor do

impresso é o
que cobram
as editoras

pelo aluguel
virtual do livro

cobertos. O desafio é criar ferramen-
tas para a descoberta dos textos. O
Google é um desses instrumentos", diz
Jack London, criador da Armazém Di-
gital, mistura de livraria convencional
com um centro de impressão de livros.
Algumas editoras, como a Pearson bri-
tânica e a brasileira Giz Editorial, já
esboçaram tentativas de digitalizar seu
acervo. Isso porque muitos leitores se
interessam pelo aluguel virtual de
obras, pagando cerca de 10% do va-
lor do exemplar impresso. Os livros vir-

tuais podem ainda ter ane-
xos como vídeos, áudios ou
salas de discussão.

As editoras que traba-
lham com livros didáticos
descobriram que o forma-
to digital pode ser uma for-
ma de brigar com as cópias
ilegais. Hoje, elas faturam
R$ 340 milhões no Brasil,
mas acreditam que pode-
riam ganhar o dobro se não
fossem as cópias xerox. Al-
gumas editoras oferecem o

acesso por 30 dias ao conteúdo. E uma
boa saída para os alunos que têm de
ler apenas um capítulo de um livro de
mais de 200 páginas. Outra opção são
os CD-books, que contêm capítulos de
mais de uma obra. Com eles, o preço
fica até 50% mais baixo em compa-
ração às obras impressas.

O projeto do Google pode significar
a transformação no próprio objeto li-
vro. Assim como a música no forma-
to MP3 fez explodir o mercado de to-
cadores digitais, a popularização do
conteúdo dos livros digitais estimula
a busca por leitores eletrônicos. Ca-
da vez mais usuários de palms pre-
ferem baixar livros volumosos para ler
no aparelhinho. Principalmente obras
de consulta, como a Bíblia ou o Có-
digo Penal. A Sony lançou o eReader,
que tem as dimensões de um livro fi-
no. Ao contrário dos monitores comuns,
a tela não cansa os olhos.

O Google Book Search ainda não foi
lançado em português, mas a empre-
sa já recebe livros publicados no Bra-
sil. A editora Senac encaixotou seu
acervo de 660 obras e despachou pa-
ra Mountain View, sede do Google, na
Califórnia. Lá, os livros serão escanea-
dos por um leitor digital com capaci-
dade para reconhecer o texto de cem
páginas em dez minutos. No Brasil, o
Google espera indexar 200 mil livros
antigos fora de catálogo. "O impacto
cultural vai ser enorme. Imagine ter to-
do o conteúdo de todas as bibliotecas
do mundo em um único catálogo vir-
tual", diz Marco Marinucci, diretor de
Parcerias Estratégicas do Google. •
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