
Após mais de dez anos de baixa nas vendas,
autores, editoras e instituições de ensino
desenvolvem novos caminhos para a reprodução
de livros técnico-científicos

Diego Braga Norte

Q
ual seria a situação de
uma editora diante de um
mercado consumidor que
cresceu mais que o dobro
nos últimos dez anos? Ex-

celente ou desanimadora? Por mais im-
provável que possa parecer, o momento
é de desânimo. Apesar do significativo
aumento de instituições de ensino supe-
rior e o conseqüente aumento no número
de estudantes, a quantidade de livros téc-
nico-científicos vendida caiu vertigino-
samente: quase 50% no decênio de 1994
a 2004. Considerando-se o número de

títulos universitários vendidos por aluno
durante o período de um ano, a queda é
ainda mais drástica. Durante a mesma
década, o consumo per capita anual
despencou de 17,4 para quatro livros,
segundo dados da Câmara Brasileira
do Livro (CBL), do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) e do Ministério
da Educação.

São muitos os fatores que contribuí-
ram para a diminuição de títulos comer-
cializados. Editoras e especialistas do
setor apontam alguns mais importantes.



Um deles é, previsivelmente, de caráter
econômico. Não são raros os casos de
estudantes que padecem de dificuldades
financeiras para adquirir todos os títulos
exigidos pela bibliografia do curso, além
da carência de tempo para ler, já que mui-
tos estudam à noite e trabalham durante
o dia. Além disso, são poucos os livros
utilizados por completo nas salas de aula,
geralmente os professores e os alunos
necessitam apenas de trechos, capítulos.
E os títulos disponíveis nas bibliotecas
nunca poderão atender a absolutamente
todos os alunos da instituição.

O resultado dessa soma de fatores é
o triunfo do xerox, o meio mais prático
e barato para adquirir o conteúdo dos
livros de forma fracionada e ao longo
do tempo de duração do curso.

De acordo com levantamentos do
setor editorial, atualmente o mercado
informal - e ilegal - de cópias xerocadas
de livros fatura anualmente cerca de R$
385 milhões. O valor chega a ser igual
ou até superior ao que as próprias edito-
ras de obras técnico-científicas faturam.
Diante de um verdadeiro impasse, o
mercado editorial resolveu contra-atacar.
Percebendo a existência real e iminente
de uma demanda por consumo fracio-
nado de conteúdo, editoras, autores e
entidades de classe buscam e criam
novas ferramentas para se reintegrarem à
realidade atual do mercado. E mais uma
vez confirma-se o velho bordão: a crise
gera oportunidade.

Sócio-fundador da Microsiga, em-
presa que fornece softwares para gestão
empresarial, Ernesto Haberkorn também
é autor de livros técnicos e professor
em cursos universitários. Foi com sua
experiência de autor e professor que
iniciou o projeto Controle de Impressão
de Publicações (CIP). Foram investidos
cerca de R$ 150 mil para a criação do
CIP, que nada mais é do que um software
engenhoso e tecnologicamente simples.

Com ele, a instituição compra o conteú-
do do livro em CD - o preço é R$ 400 - e
instala o programa. A instalação vem com
um código que dá direito a uma cota padrão
de dez mil cópias, que saem a um custo de
R$ 0,04 cada. Com o conteúdo em mãos,
de forma legal, as faculdades imprimem

os capítulos necessários para seus cursos.
"Só se combate a pirataria com condições
melhores. Nesse caso o fator principal é
o preço. O custo base é o xerox, então a
alternativa tem que bater o preço do xerox",
acredita Haberkorn. Fica a cargo da insti-
tuição de ensino cobrar ou não do aluno.
À medida que os créditos se esgotarem, a
instituição pode comprar mais e utilizar o
mesmo CD e o mesmo programa.

Em conversas informais com colegas
professores e autores, Haberkorn perce-
beu que a aprovação foi generalizada
e garante que está disposto a fornecer
sua tecnologia para autores e editoras
que se interessarem. As cópias ilegais
dos xerox muitas vezes causam des-
conforto no meio acadêmico. "Como
autor sinto-me lesado, como professor,
sinto-me mal. Até como aluno eu me
sentia mal" - confessa Haberkorn.
"Acabo de concluir o mestrado e passei
pelo mesmo problema. O professor pe-
dia, por exemplo, cinco páginas de um
livro importado que custa R$ 500 e eu
recorria ao xerox", admite.

Sendo as cópias ilegais o grande
problema enfrentado por autores e
editoras, a Associação Brasileira de
Direitos Reprográficos (ABDR) não
poderia ficar de fora do assunto. A as-
sociação, que reúne algumas das mais
importantes editoras de livros didáticos
e técnicos do país, procura há algum
tempo uma saída para o setor. Como
primeira tentativa, implantaram em
2004 um programa de vendas de livros
para bibliotecas universitárias a um
preço cerca de 40% abaixo do valor de
capa, e com possibilidade de pagamento
parcelado. Não deu certo. Enquanto as
vendas caminhavam num ritmo lento, o
número de alunos crescia a olhos vistos.
A segunda empreitada foi oferecer às
faculdades a opção de montarem suas
próprias apostilas, comprando conteúdo
diretamente das editoras. Também não
deu certo. As faculdades enfrentaram o
mesmo dilema das editoras: temiam que
suas apostilas, bibliografias e conteúdos
programáticos fossem copiados e repro-
duzidos por outras instituições.

A terceira e aparentemente derradeira
estocada nasce com força. O projeto

Pasta do Professor (PDP) é uma ini-
ciativa conjunta da ABDR com 14
editoras. Nomes de peso como Saraiva,
Pearson, Artmed, Atlas, Guanabara e
outras se uniram em torno do mesmo
objetivo comum: diminuir as cópias
ilegais e, claro, alavancar as vendas.
Segundo o advogado Dalton Morato
Filho, consultor jurídico da Associação,
o grande trunfo da Pasta do Professor
foi convencer que parte da culpa pelo
reinado do xerox vem da atuação das
próprias editoras. Elas simplesmente

não têm um produto capaz de compe-
tir com as cópias ilegais. Possuem os
livros, mas não disponibilizam seus
conteúdos de acordo com a necessidade
e a demanda dos alunos e professores,
principais alvos consumidores. As
editoras participantes concordaram em
disponibilizar via internet suas obras
para a pasta do professor. A confiança
das editoras reside no fato de que o sis-
tema de software utilizado pelo projeto
é, segundo seus criadores, tão seguro
quanto um site de banco. Para Dalton,
todos os envolvidos ganharão com a
novidade. Autores e editoras ganharão
com os direitos comerciais, instituições
de ensino e alunos terão conteúdo sem-



pré atualizado e os donos de copiadoras
enfim poderão vender cópias legais,
livrando-se assim da possibilidade de
multas e até detenções.

O processo de funcionamento da pasta
do professor segue os seguintes passos: o
responsável pela disciplina seleciona no
sistema as obras disponíveis para definir
a bibliografia. Definidos os títulos, eles
são incluídos em uma pasta virtual no
site www.pastadoprofessor.com.br. O
professor informa aos seus alunos o nome
de sua pasta eletrônica. No ponto-de-ven-
da, os alunos pedem a reprodução total
ou parcial do conteúdo da pasta, pagam
e levam consigo o material impresso.
Os valores dos conteúdos são definidos
individualmente pelas editoras, e os va-
lores de impressões são definidos pelos
pontos-de-venda, abrindo assim uma livre
concorrência de oferta e procura. Outra
vantagem é que os conteúdos das pastas
virtuais podem ser impressos em qualquer
empresa copiadora participante, oferecen-
do bem mais opções para os alunos.

O projeto está funcionando em
caráter experimental nas Faculdades
São Luiz, na Faculdade de Economia
e Administração da USP, ambas de
São Paulo, e na Faculdade de Direito
de Vitória. Segundo o coordenador
do projeto, Bruno de Carli, o sistema
é inovador. "A vantagem da Pasta do

Professor é a unificação de uma mesma
plataforma operacional para diferentes
editoras, faculdades e pontos-de-venda.
Essa plataforma eletrônica é muito con-
fiável e única no mundo".

Para o aluno secundarista do
curso de Economia da FEA
USP, Daniel Kindi, o xerox
só poderá ser combatido se

for derrotado na questão econômica.
"Quando as copiadoras aumentam o
valor do xerox aqui na FEA, há muita
revolta e protestos. A diferença de cen-
tavos pode parecer pouco, mas afeta o
bolso de muita gente", conclui.

Já para Gisele Cristina Pereira, coor-
denadora de Publicações Eletrônicas da
Editora Atlas, a pasta do professor tem
tudo para dar certo. "A maioria de nossos
autores gostou da idéia. Estão confiantes",
diz . "Com as cópias ilegais, as partes
produtivas, autores e editoras, são as
mais lesadas. A venda fracionada pode
combater e até resolver o problema". Para
solucionar a questão de direitos autorais
sobre as futuras vendas fracionadas,
a editora está negociando com seus
autores o pagamento de um percentual
correspondente à quantidade de páginas
reproduzidas pela PDP.

Mas, se a solução em conjunto não
é logo viabilizada, algumas instituições

partem para projetos próprios. O Grupo
Anhanguera Educacional—detentor de 19
unidades de ensino superior distribuídas
em 15 cidades paulistas e uma em Goiás
- iniciou em 2005 o Programa Livro-
Texto (PLT), que faz uma intermediação
entre o aluno e as editoras. Com mais
de 48 mil estudantes, o Grupo consegue
negociar tiragens especiais - edições
customizadas — a excelentes preços com
grandes editoras. O resultado é que alguns
títulos chegam custar para os alunos cerca
de 80% mais barato. A iniciativa do Grupo
não é novidade, a ABDR já havia ten-
tando implantar um sistema semelhante.
A diferença entre os programas é que o
programa livro texto está dando certo,
com aprovação maciça dos alunos.

Cada livro do projeto contém uma
compilação dos capítulos que serão
utilizados no ano letivo, ou o texto in-
tegral do livro - se assim for planejado.
Atualmente, a instituição oferece o pro-
grama nas áreas de Direito, Marketing,
Administração, Letras, Informática,
Engenharia e Saúde. Para o professor
Adauto Damásio, gerente do progra-
ma, a solução encontrada pelo Grupo
Anhanguera é ainda melhor do que
a oferecida pela Pasta do Professor,
da ABDR. Ele acha o projeto Pasta
do Professor limitado, econômica e
pedagogicamente. "Ao arcar com os
custos de papel, impressão e tinta, o
aluno vai pagar mais pelas cópias da
pasta do professor", acredita. Nego-
ciando diretamente com as editoras,
Adauto garante que os livros-texto do
Anhanguera saem mais baratos. "Com
minha experiência como professor,
posso afirmar que a maioria dos alunos,
ao fim do semestre ou do ano letivo,
acaba jogando fora os textos avulsos
de xerox. Com o livro-texto isso não
acontece e os estudantes podem ir
constituindo uma biblioteca básica ao
longo do curso", acredita.

Se as soluções para resolver, ou
amenizar os problemas com as cópias
ilegais ainda engatinham, ao menos o
debate em torno delas parece esquentar.
Fato que só contribui para a constituição
do pensamento crítico sobre o assunto,
essencial para o combate à pirataria. •
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