
Para atender a uma demanda
crescente das instituições de ensino
superior e como forma de evitar a
reprodução ilegal de suas obras,
editoras apostam no mercado
de títulos customizados, tanto em
papel quanto em meios digitais.
Para os estudantes, a principal
vantagem é o custo menor de
acesso aos conteúdos

Aida hoje, a não ser que compre todos os livros,
i estudante brasileiro se depara com poucas
saídas para ter em mãos os trechos indicados
pelos professores nas bibliografias dos cursos

universitários e de pós-graduação. A mais tradicional
delas é recorrer ao acervo das bibliotecas, onde fre-
qüentemente é preciso fazer reserva para retirar os tí-
tulos mais procurados. Outro caminho, cada vez mais
utilizado e absolutamente institucionalizado no ensino
superior, é a cópia - quase sempre ilegal, é bom que
se diga - do material contido nas famosas "pastas do
xerox", encontradas na maioria das faculdades.

Saída financeiramente viável para o aluno, mas um
dos mais graves problemas enfrentados pelas editoras
científicas, técnicas e profissionais (CTP), principais
fornecedoras de obras de referência para as instituições
de ensino. Segundo estimativas da Associação Brasileira
dos Direitos Reprográficos (ABDR), as perdas do seg-
mento com as fotocópias não autorizadas são maiores
que o faturamento somado de todas as editoras.

No entanto, o surgimento dos livros customizados
como alternativa à pirataria, uma modalidade de edi-
ção que vem ganhando escala, pode reverter o quadro,
conciliando os interesses dos alunos, das organizações
acadêmicas e dos editores universitários. Feita a pedido
das instituições educacionais, a publicação de obras
com conteúdo selecionado não chega a ser novidade.
Editoras universitárias vêm atuando neste ramo há
algum tempo para atender às encomendas de suas
mantenedoras.

O fato que promete esquentar os negócios é a ex-
pansão progressiva do ensino superior no Brasil, que
somou mais de quatro milhões de alunos matriculados
em 2004 . "Para qualquer estudante, e especialmente
para o professor, é impossível acompanhar as aulas
tendo como base apenas uma obra, ao mesmo tempo
em que é custoso comprar todos os livros. A oportuni-
dade de mercado está no crescimento da demanda",
avalia Roger Trimer, gerente editorial da Pearson
Education do Brasil.



Entre os pontos positivos na hora de adotar um
livro customizado, o baixo custo certamente é o maior
atrativo para todos os personagens envolvidos no
processo. Para os alunos, de acordo com Trimer, a
redução no valor das obras pode chegar a 80%. "Em
vez de gastar 50 reais na compra de apenas um título,
o estudante consegue ter em mãos uma publicação
por 10 reais, com todas as informações necessárias
para seu curso." Patrícia La Rosa, gerente editorial
da Thomson Learning, segue o raciocínio com outro
exemplo: "A customização permite ao aluno comprar
somente um livro, no lugar de três".

Por outro lado, nas editoras do CTP a economia se
dá, principalmente, porque as encomendas em geral
dispensam a produção de novos conteúdos. "Neste
sentido, é um negócio interessante. O gasto maior
acaba ficando por conta das despesas com a gráfica
e com o papel", aponta Patrícia. A viabilidade econô-
mica da impressão customizada também depende, é
claro, do volume encomendado. "Os custos só ficam

mite, com restrições, a cópia parcial das obras. A re-
produção de até 10% do conteúdo pode ser feita para
uso privado, e sem que ninguém obtenha vantagens
financeiras com o expediente. Não é o caso, está claro,
das copiadoras que atuam neste setor, freqüentemente
instaladas dentro das instituições. O argumento para a
anuência, defendem-se os dirigentes, é de ordem eco-
nômica, pois a fotocópia se apresenta como uma alter-
nativa barata que beneficia o estudante.

Roger Trimer pondera que em comparação com a
cópia pirata, o preço por página de uma obra custo-
mizada é menor. "E trata-se de uma alternativa legal",
defende o gerente da Pearson, cobrando uma fisca-
lização dos limites legais da reprodução de livros. E
espera uma mudança de comportamento por parte
dos estudantes: "Sabemos que o combate à pirataria é
difícil, mas acreditamos que o livro customizado seja
um caminho para mudar a cultura que acha que é
preciso uma montanha de cópias xerox para cursar
uma faculdade".

mais acessíveis nos pedidos acima de mil exemplares.
Quando é preciso, buscamos os autores que rJossam
produzir novos textos para cobrir os objetivos didáticos
da instituição", completa o gerente da Pearson.

A contribuição para combater a prática das fotocó-
pias nas instituições acadêmicas e de pesquisas é, na
opinião de Enoch Bruder, diretor-presidente da ABDR,
um dos principais benefícios das obras customizadas.
"Vejo no crescimento da customização uma forma efi-
ciente de inibir a reprodução ilegal de livros dentro
das instituições. Com isso, encontramos um caminho
para acabar com um dos grandes fantasmas do merca-
do editorial brasileiro", destaca Bruder, segundo quem
a indústria nacional de livros registra, anualmente, pre-
juízos de até 400 milhões de reais com a pirataria.

Na base do problema, reconhece o presidente da
ABDR, está a própria lei de direitos autorais, que per-

A gerente da Thomson faz coro e lembra que o
uso de cópias ilegais não é ruim apenas para o editor.
"Afeta negativamente também os autores e a indústria
gráfica. Apenas o copiador ganha", avalia Patrícia. Luiz
Herrmann Júnior, presidente da Editora Atlas, também
espera que a customização se transforme em um instru-
mento de combate à pirataria. Para ambos, na verdade,
os editores devem pensar em outras formas de persona-
lizar a produção editorial. As apostas, no caso, concen-
tram-se na adaptação deste modelo de negócio, ainda
incipiente, às novas ferra-
mentas tecnológicas, como
a distribuição controlada
de conteúdo pela internet e
outros meios digitais.

Sobre este tema em par-
ticular, Herrmann antecipa
que o mercado editorial já
faz planos para 2007, quan-
do espera oferecer soluções



funcionais que permitam
uma maior interação com
o usuário final dos títulos
que a editorajá produz sob
demanda. Como um dos
focos de atuação da Atlas
é justamente o meio aca-
dêmico, apenas uma obra

customizada foi publicada até agora, em parceria di-
reta com uma universidade.

"O livro customizado, impresso nos parques grá-
ficos, ainda está nascendo no Brasil, mas não deve
ter vida longa. Ele está apenas servindo como ata-
lho para um projeto que vai permitir a impressão
de títulos diretamente nas instituições de ensino",
indica o presidente da Atlas, segundo quem, até
agora, dez editoras já estão trabalhando em parceria
para lançar este empreendimento no ano que vem.

Na Thomscín, os pedidos pela internet já fazem
parte da rotina. "Temos um sistema que oferece como-
didade ao professor, que tem acesso exclusivo a um site,
a parür do qual ele monta seu livro de acordo com seus
interesses", informa Patrícia, acrescentando que até a
capa pode ser personalizada, para o caso das pequenas
turmas dos cursos de pós-graduação.

Na Pearson, a customização de títulos impressos
divide as atenções com duas soluções digitais. Uma
delas é o CD-Book, um livro eletrônico em forma
de CD-ROM que pode armazenar obras inteiras ou
combinações de capítulos, de maneira ainda mais efi-
ciente que o livro em papel. Seu conteúdo pode ser
impresso, mas um sistema de segurança impede có-
pias ilegais. "O CD-Book também tem utilidade para
instituições interessadas em cursos a distância, já que
pode ser acessado em rede", destaca Trimer

A outra proposta da Pearson é a Biblioteca Vir-
tual, um site voltado para estudantes e professores
que podem acessar o conteúdo inteiro de um vasto
catálogo, pagando pelo trecho escolhido 10% do
valor do livro impresso. O número de horas de con-
sulta depende do número de páginas da obra. "Na
Biblioteca Virtual, um livro pode ser 'alugado' por
30 dias, diretamente pela internet. O interessado
também pode imprimir parte do conteúdo", informa
o gerente da Pearson.

A despeito das soluções virtuais, ele insiste em falar
sobre a possibilidade de colocar no papel as informa-
ções compradas, por uma questão cultural. "Mesmo
com as vantagens dos produtos digitais, a obra em pa-
pel ainda faz parte de uma cultura muito arraigada.
O leitor quer carregar o conteúdo debaixo do braço",
brinca Trimer.

Na opinião do presidente da ABDR, o segmento
também precisa discutir a participação do livreiro e
do distribuidor, elos importantes na cadeia produtiva
do livro, no modelo comercial das obras customiza-
das. Para Bruder, o mercado deve encontrar alterna-
tivas que acomodem todos os parceiros. "Eles têm um
papel importantíssimo na difusão dos livros. Não po-
demos dar as costas para eles."

O mercado editorial tem, ainda, de promover
ações educativas, institucionais e econômicas para in-
tegrar todos os elos da cadeia. Bruder entende que,
mesmo havendo uma demanda pela venda fraciona--•
da de livros pela internet, livreiros e distribuidores
podem encontrar oportunidades paralelas ao nicho
customizado. "Uma alternativa para eles é negociar
reduções de custos na hora de vender exemplares
para as bibliotecas universitárias, por exemplo."

Na ponta do lápis, as vantagens da customização
vão além das contas de somar e dividir e das novas
tecnologias. Para os professores, um livro feito sob de-
manda pode agrupar de uma só vez, além da biblio-
grafia principal, tópicos das aulas, listas de exercícios
e textos acadêmicos de sua escolha. A adoção de um
material padrão faz, ainda, com que as informações
apresentadas pelo docente em sala de aula sejam mais
bem distribuídas entre os estudantes, avalia o gerente
da Pearson.

"Para as instituições é importante que o estudante
saia de lá formado e tendo apreendido todo o conteúdo",
pondera Trimer. Opinião semelhante tem Bruder,
que considera o customizado um estímulo para
o estudante ampliar
seus conhecimentos,
inclusive consumindo
mais livros. "Afinal,
ele deve se perguntar:
que grau de quali-
dade eu quero para
minha formação?",
finaliza o presidente
da ABDR.
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