
Na era digital, o livro reina soberano
Tecnologia desenvolvida por Gutemberg no século 15 ainda não conseguiu ser superada pela revolução online
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Em plena era digital, o livro
de papel e tinta continua sobe-
rano. A tecnologia surgida nos
últimos anos para publicação
e distribuição de conteúdo já
abalou seriamente indústrias im-
portantes, como a fonográfica e a
de mídia impressa. As editoras,
no entanto, permanecem imunes
ao trator da internet, mesmo
nessa época em que o onipre-
sente Google ameaça levar para
a rede todo o conhecimento da
humanidade já impresso. Tanto
que a 19a Bienal Internacional
do Livro de São Paulo, marcada
para começar na quinta-feira, 9,
espera receber público recorde
de 800 mil pessoas, todas inte-
ressadas basicamente em com-
prar volumes produzidos com a
velha técnica desenvolvida por
Gutemberg no século 15.

À exceção de obras de re-
ferência, como dicionários e
enciclopédias, e dos periódicos
científicos, que já encontraram
seus lugares na internet e nas

coleções de CD-ROM, os livros
parecem ter a vida garantida
por longos anos em seu formato
tradicional. "Publicações de
consulta devem migrar para os
meios eletrônicos. Já as obras
que são lidas do começo ao fim,
como os romances, tendem a
ficar no papel", diz Eduardo
Blucher, coordenador do Estudo
de Novas Tecnologias da Câmara
Brasileira do Livro (CBL). "Nin-
guém vai deitar na rede com o
laptop para ler Paulo Coelho."

Uma crônica de Millôr Fer-
nandes, chamada L.I.V.R.O., aju-
da a entender como a tecnologia
recente ainda não conseguiu
modificar o hábito de leitura. A
sigla, no texto de Millôr, significa
Local de Informações Variadas,
Reutilizáveis e Ordenadas. Apre-
sentado ironicamente como no-
vidade pelo autor, o tal L.I.V.R.O.
"representa um avanço fantásti-
co na tecnologia", pois "não tem
fios, circuitos elétricos, pilhas"
e "não precisa ser conectado a

nada, nem ligado". "Basta abri-
lo!", escreve.

Por essas e outras facili-
dades que nenhum aparelho
eletrônico conseguiu até hoje
reproduzir e já houve até
um leitor digital que imitava o
cheiro do papel -, o livro se
mantém firme. "No horizonte
visível, não há chance de que o
livro, em seu formato tradicio-
nal, seja destruído", diz Jézio
Gutierre, editor executivo da
Fundação Editora Unesp, ligada
à Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp). Há cinco anos, a
editora, especializada em títulos
acadêmicos, começou a digita-
lizar e a vender parte de seu
acervo no formato eletrônico.
"A demanda por enquanto é
irrelevante", afirma Gutierre.

IMPRESSORA PESSOAL
A informação ganha rele-

vância quando se destaca que
o público da Editora Unesp é
formado essencialmente por

Gutierre: sem chance de que
o formato tradicional seja destruído

estudantes universitários, que
normalmente possuem acesso à
internet e são jovens - - portan-
to, mais abertos a experimentar
novidades. "Embora a procura
hoje seja baixa, há uma demanda
potencial para o livro eletrônico.
Acredito que as próximas gera-

ções terão mais familiaridade
com a tela do que com o papel",
diz o editor.

Um grande produtor de papel
no Brasil, a Votorantim Celu-
lose e Papel (VCP), confirma
que a demanda por papel para
livro no Brasil permanece em
alta. "No mundo desenvolvido,
o que se verifica é um avanço
do papel reprográfico, próprio
para impressoras e copiadoras",
diz Sérgio Vaz, diretor de novos
negócios da empresa. "Isso signi-
fica que, de alguma maneira, há
uma substituição da gráfica pela
impressora pessoal." Em outras
palavras: hoje as pessoas impri-
mem por si próprias informações
que antes só estavam disponíveis
nos livros de referência.

As tentativas de criação de
um leitor digital foram todas
malsucedidas. A última aposta
nesse segmento foi da Sony, que
lançou na virada do ano, no Ja-
pão, um aparelho que pretende
ser o iPod do mundo literário.
Até agora, as empresas que en-
traram nesse mercado só colhe-
ram fracassos. Uma reportagem
da agência Associated Press,
do final de fevereiro, resume
o atual estágio desse mercado
nos Estados Unidos: "Apesar
do hype, a demanda por livro
eletrônico é pequena".

Mesmo as enciclopédias e
os dicionários vêm conseguin-
do manter seus mercados, a
despeito da digitalização e da
oferta de conteúdo gratuito na
internet - - a Wikipedia, grátis e
escrita pelos próprios usuários,
é o mais recente fantasma do
setor. A enciclopédia Barsa,
desde 2004 controlada pela edi-
tora espanhola Planeta, vendeu
no ano passado 52 mil coleções
de 22 tomos de papel. Desde
1997, os livros vêm acompa-
nhados de uma versão digital em
CD-ROM (agora também há um
DVD-ROM), além da existência
do site, que é atualizado diaria-
mente. "A Barsa foi a primeira a
sair em CD-ROM, mas nunca nos
desvinculamos da edição impres-
sa", diz a diretora de treinamento
e marketing da Barsa Planeta,
Sandra Cabral. "O CD-ROM
permite que o estudante consiga
ver a erupção de um vulcão, mas
depois de ter lido sobre o assunto
no papel. O livro é a única mídia
que prende e permite reflexão",
afirma a executiva.

CURVA ERRÁTICA
Em 1997, quando a internet

começou a se popularizar no



Brasil, a enciclopédia teve seu
pior ano em vendas: 25 mil obras,
contra o auge de 75 mil obtido
tempos antes. Explica-se o com-
portamento errático da curva: no
princípio, as pessoas achavam
que a web poderia responder a
qualquer pergunta, a qualquer
tempo. Com a percepção de que
o mundo virtual é desorganiza-
do e carece de confiabilidade,
houve um refluxo. "Hoje temos
argumentos para combater a in-
ternet", diz Sandra. A Wikipedia
ainda não entrou no radar de
ameaças da Barsa, pois não é
citada pelos potenciais compra-
dores da enciclopédia, segundo
a executiva.

O dicionário Aurélio, compra-
do no final de 2003 pelo grupo
paranaense Positivo, também
faz a dobradinha papel/digital.
A empresa não divulga os nú-
meros de vendas, mas acabou de
lançar uma versão eletrônica do
Miniaurélio, o tradicionalíssimo
dicionário em formato pequeno
para estudantes. Ele só poderá
ser adquirido juntamente com o
livro, em um pacote que a edi-
tora batizou de 2x1. O produto
estréia na Bienal.

Quem também fará seu
debute durante o evento é a
Giz Editorial, uma pequena
empresa que exemplifica um
efeito positivo do avanço da
tecnologia para o mundo das
letras: a facilidade de publi-
cação de títulos na internet.

A Giz é um projeto do editor
Ednei Procópio, que tem uma
década de experiência no mer-
cado. Por R$ 1,5 mil, a empresa
profissionaliza e coloca à venda
em formato digital obras de
autores anônimos, que certa-
mente teriam seus trabalhos
barrados na seleção realizada
pelas grandes do mercado.

Se quiser e se puder
pagar um adicional - o autor
pode ter seu livro impresso, na
quantidade que preferir. "Nós
pegamos a obra em estado bruto
e fazemos o trabalho de diagra-
mação, revisão, a capa. O livro
vai para a rede e fica pronto para
ser impresso", diz Procópio, que
sonha em captar um best-seller
durante os 11 dias de Bienal.
"Existe um exército de autores
que não conseguem lançar suas
obras. De cada cem livros que
chegam às editoras, só dois são
publicados. Vamos oferecer o
serviço para os outros 98."

O que de fato ameaça as
editoras é uma tecnologia tão
velha quanto a televisão: a
fotocópia. A queda-de-braço
entre os estudantes universi-
tários e as editoras de livros
acadêmicos é antiga e parece
ainda não ter uma solução de-
finitiva - - embora, nos últimos
anos, a restrição à cópia tenha
crescido nas faculdades. A As-
sociação Brasileira de Direitos
Reprográficos (ABDR), mon-
tada pelas editoras para tentar

Gerlach: não às cópias indiscriminadas

resolver a questão, estima que
metade do faturamento das em-
presas se esvai nas famigeradas
máquinas de xerox.

Como alternativa à cópia de-

sautorizada, a Editora Pearson
criou uma Biblioteca Virtual.
Cerca de 180 livros do seu acer-
vo de 250 já estão digitalizados
e à disposição de estudantes

que se propõem a pagar, grosso
modo, 10% do valor de capa de
cada obra para ter acesso a ela
na internet. O usuário tem direi-
to ainda a imprimir até 50% das
páginas do livro. A Pearson está
assinando convênios com facul-
dades - a primeira foi a ESPM

para divulgar o sistema.
"Fazemos parte do grupo que
acha que o aluno não pode fazer
cópias indiscriminadamente",
diz o presidente da Pearson no
Brasil, Guy Gerlach. "Ao mesmo
tempo, entendemos que a reali-
dade financeira de muitos deles
não permite que comprem o
livro inteiro. A Biblioteca Virtual
pretende ser uma solução viável
para essa realidade."

Diário belga testa papel eletrônico
Um grupo de 200 leitores do

jornal econômico belga De Tijd
vai participar, a partir do mês
que vem, de uma experiência
única no mundo: durante três
meses, eles receberão o diário
em um leitor eletrônico portátil e
sem fios. O equipamento que vai
permitir a façanha é o ER 0100,
mostrado ao mundo em dezem-
bro pela holandesa iRex Techno-
logies (uma empresa nascida a
partir da gigante Philips).

Leve (390 gramas) e peque-
na (16,3 centímetros por 12,2
centímetros), a máquina utiliza
a tecnologia de papel eletrônico,
que garante boas condições de
leitura sob qualquer luminosi-
dade. Carrega um processador
Intel de 400 MHz e um cartão

de memória de 224 megabytes,
suficiente para arquivar um mês
das edições do jornal. A tela, su-
perfina, é formada por pequenas
cápsulas, brancas e pretas, que
reproduzem a textura do papel
em 16 tons de cinza. A versão
atual do aparelho não permite
que ela seja torcida ou dobrada,
mas a intenção é de que o papel
eletrônico seja flexível em um
futuro próximo.

O conteúdo do De Tijd (que
quer dizer O Tempo em flamen-
go, uma das três línguas oficias
da Bélgica) poderá ser carregado
diariamente no computador, via
conexão USB, ou sem fio, via
tecnologia WiFi. "O conteúdo
será o mesmo do jornal im-
presso, incluindo as fotos e os

Leitor eletrônico portátil: capacidade para arquivar um mês de edições

gráficos, misturado com mate-
rial publicado no site, como as
cotações das ações e dos fundos
de investimentos", diz Peter
Bruynseels, gerente do projeto
no periódico.

A experiência, segundo ele,
vai servir para medir a viabilida-
de da distribuição eletrônica do
título. Se for bem recebido pelos
leitores, o aparelho que permite
a leitura deverá ser vendido,
inicialmente, por € 400. O pre-
ço, é claro, poderá baixar caso
a máquina se popularize. "Se o
projeto se mostrar útil e finan-
ceiramente viável, estaremos
tecnicamente aptos a oferecer o
jornal dessa maneira muito rapi-
damente", afirma Bruynseels.

Os anunciantes da publicação
impressa vão pegar carona na
experiência. Na transposição dos
anúncios para a versão eletrôni-
ca, os leitores terão a possibili-
dade de, com um toque na tela,
acessar diretamente o site das
empresas patrocinadoras.

O projeto está sendo bancado
pelo Instituto Interdisciplinar
para Tecnologia de Banda Larga
(IBBT), ligado ao governo belga.
Além do De Tijd e da iRex, parti-
cipam da experiência a operadora
de telefonia Belgacom, a agência
interativa belga i-Merge e a em-
presa de marketing digital Hyper-
vision, também da Bélgica. (J P N)

Leitor de jornal impresso vale cem vezes mais
Do ponto de vista financeiro

e tomando por base as empresas
que atuam nos Estados Unidos, um
leitor de jornal impresso eqüivale
a cem leitores da edição online. A
conclusão é do consultor de mídia
norte-americano Vincent Crosbie,
da Borrell Associates. O estudo foi
apresentado na segunda-feira, 27,
para executivos do setor reunidos
em Paris pela Associação Mundial
de Jornais (WAN).

Cada leitor de edição impres-

sa representa entre US$ 500 e
US$ 900 de faturamento anual,
segundo Crosbie. Por sua vez,
cada usuário dos sites dos jornais
significa menos de US$ 8 em caixa
no mesmo período. "A indústria
dos jornais precisa imediata-
mente aumentar o faturamento
no online ou está condenada a
morrer", disse o consultor.

Ele calcula que a receita pu-
blicitária dos sites desses títulos
precisa crescer entre 40% e

1.600% por ano para compen-
sar a queda na circulação dos
impressos, que está entre 2%
e 16% ao ano nos Estados Uni-
dos. "Muitos jornais tentaram
cobrar pelo acesso ao site, mas
descobriram que as pessoas não
pagam por isso. Então, a saída
é aumentar o faturamento com
publicidade." No ano passado,
os periódicos norte-americanos
atraíram US$ 4 bilhões em anún-
cios em seus sites. (JPN)
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