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Nesse momento embrionário
de um novo mercado, as edito-
ras podem escolher a estratégia
que quiserem frente aos leitores
digitais, menos fingir que eles
não existem e correr o risco de
ver a sua indústria tomada por
agentes externos.

“Todo editor precisa estar
ciente dos desenvolvimentos da
publicação digital e entender
como podem impactar a longo
prazo os seus planos”, defende a
diretora de contratos e direitos
autorais da Little, Brown Group
Book, Diane Spivey. A editora
britânica publica os livros da es-
critora Stephanie Meyer, res-
ponsável pela saga Crepúsculo.

“As coisas estão mudando
muito rápido e, a menos que as
editoras fiquem informadas e fa-
çam seus próprios planos, as ini-
ciativas virão de setores mais no-
vos, como os de telefones móveis
e internet, que estão famintos
por conteúdo literário”, afirma.

Para ela, nas áreas de ficção
e não-ficção narrativa, não
deve acontecer uma completa
canibalização dos livros im-
pressos num futuro imediato,
mas gradualmente existirão
leitores antigos, não novos con-

vertidos, passando para os dis-
positivos digitais. Nas obras
educacionais e de referência,
em especial, os leitores mais jo-
vens fizeram uma guinada para
a leitura na internet, diz.

Nova era de Gutemberg
Em relação à última grande re-
volução na distribuição de textos
longos, estamos em livros digi-

tais no mesmo momento em que
Johannes Gutemberg chegou e
apresentou a sua prensa. A com-
paração é de Silvio Meira, pro-
fessor da Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE) e criador
do Centro de Estudos e Sistemas
Avançados do Recife (Cesar).

“Durante um tempo, fica todo
mundo discutindo a máquina.
Mas isso é irrelevante”, diz. “O
importante são as mudanças es-
truturais.” O livro de Gutemberg
ajudou a matar impérios. Agora
os impactos podem ir da ortope-
dia ao redesenho da indústria do
livro, afirma Meira. “Vai mudar
radicalmente, só não sei como.”

Poucos imaginam que tudo
vai ser como antes, em especial
frente aos aspectos econômicos
da questão. O longo processo da
transformação de árvores em
papel, impressão e distribuição é
muito custoso e complexo em
comparação com a entrega dire-
ta em arquivo digital, que além
do mais pode ser reproduzido
infinitamente. Uma estimativa
feita pela revista americana Mo-
ney Magazine, um livro de John
Grisham com preço de capa de
US$ 27,95 gastava, com papel e
impressão, US$ 2,83, cerca de
10%, além de mais US$ 2,80 com
o distribuidor, um intermediário
entre a editora e o varejista. ■

Novos setores ameaçam editoras
Momento de fazer os próprios planos para livros digitais é agora, defende a responsável pela série Crepúsculo

Tomando o exemplo da
prensa de Gutenberg,
a discussão deve se
centrar nas mudanças
estruturais, não nas
máquinas que serão
responsáveis por elas

...DIANE SPIVEY

Diretora de contratos e direitos
autorais da Little, Brown Group Book

TRÊS PERGUNTAS A...

Política de preços deve
mudar com o tempo

A editora britânica Little, Brown
Group Book é responsável por um
dos maiores fenômenos literários
recentes e por trazer de volta
à luz as sagas de vampiros com
a série Crepúsculo, de Stephane
Meyer. Para não perder seu
momento de sucesso, a diretora
de contratos e direitos autorais,
Diane Spivey, acompanha de
perto a evolução da leitura digital.

As propostas feitas
por empresas como a
Amazon são interessantes
a autores e editores?
Os editores precisam considerar

Divulgação

cuidadosamente os diferentes
modelos que estão disponíveis
hoje e que estarão no futuro.
Há perigo de os trabalhos
literários perderem valor ao
serem acessados digitalmente, e
precisamos proteger os interesses
dos autores que investem tempo
e talento, e dos editores, que
investem habilidades e dinheiro
para trazer as obras ao público.

Você concorda com
um preço comum a
todos os livros digitais?
É difícil ditar modelos de preços
neste ponto do desenvolvimento,
mas, quando o mercado se
assentar, haverá preços variáveis
de acordo com o tipo do livro
e se ele é novo ou de catálogo.

Preços fixos podem estragar
o modelo atual e não prover
o valor a um best-seller para
que compensem os fracassos?
Há argumentos para ter preços
premium para novos livros, com
reduções à medida que fiquem
velhos - ou o reverso, com preços
promocionais de lançamento e
depois mais altos. E se justifica
também pagar mais por um
livro especializado necessário
para apenas alguns indivíduos.

Kimberley French/Bloomberg

Saga de sucesso nas livrarias e salas
de cinema, Crepúsculo está disponível
também em versão para leitura digital
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