
Várias escolas da rede pública do
Estado de São Paulo ficaram sem
livro didático no início do primei-
ro semestre. Problemas de logísti-
ca do fornecedor, que entregou o
material a partir de abril, teriam
provocado o atraso. O caso é con-
siderado pontual pelo governo fe-
deral, mas não minimiza o prejuí-
zo aos alunos. Nada disso ocorre-
ria se, em vez de encomendar os li-
vros e aguardar por meses a entre-
ga, a escola pudesse baixar os con-
teúdos em seu servidor e disponi-
bilizá-los aos estudantes por meio
de tablets, por exemplo. Sonho?
Não pelos planos do governo.

A produção de conteúdos para
tablets deve fazer parte do edital
de licitação do Plano Nacional do
Livro Didático (PNLD) de 2014,
cujos livros serão entregues ainda
em 2013. Ao menos é o que espe-
ram as principais editoras fornece-
doras do governo, que, mais do
que migrar seus conteúdos im-
pressos para versões digitais, dis-
putam a criação de conteúdos in-
terativos adequados às novas de-
mandas da educação. “O foco é
sair do ensino de massa, para um
ensino individualizado. E as no-
vas tecnologias vão permitir is-
so”, diz Tadeu Terra, diretor de
mídias digitais da Pearson Brasil.

O movimento no país é mais
lento se comparado ao da Coreia
do Sul, que deve investir US$ 2 bi-
lhões nos próximos quatro anos
para substituir os livros didáticos
por conteúdo digital via tablet. Po-
rém, os planos aqui são mais auda-
ciosos. Está em jogo não só o orça-
mento atual do PNLD, de R$ 1,3 bi-
lhão para 2012, mas também o po-
tencial de aumentos dos recursos
para a educação, com as discus-
sões sobre novo Plano Nacional
de Educação, que está na Câmara
e deve ser votado ainda neste
ano. A expectativa é que as verbas
passem de 5% do Produto Inter-
no Bruto para 7% pelo menos.

As maiores editoras de livros di-
dáticos se preparam para essa de-
manda, que já ocorre por parte
dos colégios particulares. A Abril
Educação, que engloba as edito-
ras Ática e Scipione, está testando

o potencial deste mercado com
o livro Cidadão de Papel, de Gil-
berto Dimenstein, o primeiro a
ter versão para tablet. Segundo
Ana Ralston, diretora de tecno-
logia da empresa, foram dois
meses para desenvolver o pro-
duto, que tem mais de 200 re-
cursos interativos integrados. A
obra é usada em algumas esco-
las em aulas de cidadania para o
ensino médio e é uma maneira
de a editora ver qual será a acei-
tação para o formato.

Em 2012, a Abril acredita que
cem dos seus 3 mil títulos didáti-
cos terão formato digital. Por
enquanto, a demanda se limita
aos grandes colégios particula-
res, principalmente de São Pau-
lo, mas Ana espera que dentro
de dois anos o governo também
comece os processos de compra
deste tipo de material. “Vai ha-
ver uma ampliação da avaliação
dos conteúdos digitais”, diz.

No mercado de livros didáti-
cos em papel, a Abril Educação
é hoje a principal fornecedora
do PNLD, com 558 títulos, um
contrato de cerca de R$ 270 mi-
lhões. Os esforços da empresa,
agora, se concentram no prepa-
ro para a demanda por digital.

Outra grande editora, a Positi-
vo, também caminha nessa dire-
ção. Ela vai lançar ainda este ano
conteúdos para tablet. Todas as
2,4 mil escolas conveniadas ao
sistema Positivo de ensino pode-
rão usar o material em 2012 e, se-
gundo Emerson Santos, diretor
geral da editora, por enquanto
não é cobrado valor adicional pe-
lo material. “As novas edições já
nasceram pensadas para a plata-
forma digital”, diz. “Os alunos
hoje vivem em um mundo mais
interativo, é preciso estimular o
uso de conteúdo digital”.

Para o PNLD, Santos acredita
que a maior dificuldade para o
governo não seja a tecnologia, e
sim o modelo de ensino, que
precisa ir além do convencio-
nal. “Ninguém ainda tem a res-
posta sobre o que vai aconte-
cer, mas a preocupação exis-
te”, afirma. Hoje, a Positivo é a
quarta maior fornecedora do go-
verno, com 114 títulos disponi-
bilizados em 2011, no valor to-
tal de R$ 27,1 milhões. ■
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“Vai haver uma ampliação
da avaliação dos conteúdos
digitais para os próximos anos
no mercado de educação”

Divulgação

O Ministério da Educação confir-
mou que o governo estuda implan-
tarum programa de educação digi-
tal com uso de tablets em conjun-
to com o material tradicional do
Plano Nacional do Livro Didático
(PNLD). O primeiro passo para is-
sofoi a medida provisória, publica-
da em maio. que dá benefícios fis-
cais aos tablets feitos no país, vi-
sando reduzir em até 36% os pre-
ços e tornando-os mais acessíveis.

Segundo levantamento feito pe-
lo BRASIL ECONÔMICO com as dez
maiores editoras de material didá-

tico do país, sete já têm projetos
de migração e criação de conteú-
do digital para tablets. A Saraiva
informou por meio de sua assesso-
ria de imprensa que não tem proje-
tos e duas editoras não responde-
ram. A FTD, que vendeu R$ 162,9
milhões ao PNLD, lança no segun-
do semestre seu primeiro catálo-
go de livros de literatura digitais.
“Trabalhamos com projeto em li-
vro didático pensando no longo
prazo, porque o desafio é desen-
volver conteúdos específicos para
a nova mídia, com linguagem dife-
renciada”, diz Antônio Luiz Rios,
superintendente da empresa.

E ela não é a única de olho nes-
te mercado. A Editora Moderna,

Governoprepara
a trocadematerial
didáticopor tablet

Das dez maiores

Editais para compra de material escolar de 2014 preveem
conteúdo digital. Editoras organizam-se para atender à demanda

Emerson Santos
Diretor-geral da
Editora Positivo

“Acredito que, em três anos,
a maioria das escolas do país
já estará utilizando material
didático em formato digital”

Carolina Pereira
e Regiane de Oliveira
redacao@brasileconomico.com.br

FTD, Moderna e Melhoramentos
estão entre as que têm versões
para tablets de seus conteúdos
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Nas escolas particulares,
novas tecnologias fazem

parte da aula. Preocupação
dos professores é evitar que
equipamentos, como tablets,
sejam apenas um modismo.

Por falta de recursos o
ambicioso programa “Um

Computador por Aluno” ainda
não deslanchou. Lançado pelo
governo federal em 2008 teve a
adesão de apenas 119 municípios.

● ●

Enquanto as editoras ainda estu-
dam as melhores formas de traba-
lhar com o conteúdo do ensino bá-
sico nos tablets, as faculdades saí-
ram à frente, por causa do poten-
cial atrativo da nova mídia no ima-
ginário dos alunos. A Estácio, que
atua em 16 estados, vai distribuir,
a partir do dia 12 de agosto, cerca
de 6 mil equipamentos myPad,
da marca Semp Toshiba. Os equi-
pamentos estarão disponíveis pa-
ra alunos que ingressam em Direi-
to nas faculdades do Rio de Janei-
ro e do Espírito Santo e em Gastro-
nomia do Rio e São Paulo. No mer-
cado, o preço deste tablet varia
de R$ 1,3 mil a R$ 1,6 mil.

O material didático da Estácio
é composto por capítulos inte-
grais de obras de cada disciplina,
fruto de uma parceria com a Asso-
ciação Brasileira dos Direitos Re-
prográficos. E a distribuição do
material digital avança rapida-
mente. A meta da instituição é
que, em até quatro anos, todos os
alunos ingressantes tenham o
conteúdo via tablets, diz Pedro
Graça, diretor de marketing. Foi
feita uma parceria com a Claro pa-
ra que os estudantes possam aces-
sar gratuitamente as páginas da
instituição quando estiverem
usando internet 3G pré-paga.

A Faculdade Paulista de Pesqui-
sa e Ensino Superior (Fappes) ad-
quiriu tablets da marca Coby para
os cerca de 500 alunos que de-
vem ingressar no curso de Admi-
nistração neste semestre. Segun-
do Leandro Berchielli, diretor ge-
ral da Fappes, o custo do produto
é diluído por um ano, garantido
pela fidelidade do aluno. “Ao fa-
zer a matrícula, os estudantes dei-
xam cheques para os 12 meses de
estudo”, diz. A vantagem é que,
ciente da fidelidade, a faculdade
pretende trocar os equipamentos
periodicamente, seguindo o avan-
ço da tecnologia. ■ R.O.

➤

segunda maior no ranking de for-
necedores do PNLD, também tra-
balha na adaptação do conteúdo
digital aos tablets, além de já ter
no mercado produtos como o Mo-
derna Plus, um material híbrido
que une papel e conteúdo digital.

Segundo Eduardo Cardoso Jú-
nior, diretor de tecnologia educa-
cional da Aymará, que quer conso-
lidar a venda de livros para o go-
verno, não há como dissociar a
tecnologia dos projetos pedagógi-
cos. “O advento dos tablets mate-
rializou essa integração, mas não
acreditamos que os livros em pa-
pel vão acabar. Só ganharão uma
função diferente no futuro”, diz,
ressaltando que a editora também

conta com projetos para tablets.
Por enquanto, de acordo com

Breno Lerner, superintendente
da editora Melhoramentos, a de-
manda por livros em formato di-
gital, como os dicionários da li-
nha Michaelis, ainda é pequena
e surgiu no último semestre.
"Cerca de 15 escolas já se interes-
saram, mas há seis meses o nú-
mero era zero, o que mostra a rá-
pida mudança do mercado", afir-
ma. A Melhoramentos fornece di-
cionários para o PNLD e vende
estas obras nas lojas da Apple e
no Android Market para down-
load. Segundo Lerner, o aplicati-
vo do dicionário de português fi-
cou entre os dez mais baixados

da loja da Apple no ano passado.
“Mais do que discutir o forma-

to, temos que analisar a mudança
pedagógica que é necessária para
de fato fazermos uma revolução.
Muitas empresas estão apenas
usando os tablets como leitores di-
gitais”, afirma Tadeu Terra, dire-
tor de Mídia Digital da Pearson do
Brasil. A empresa trabalha com a
criação de ambientes virtuais de
aprendizado, de olho em promo-
ver a autonomia do estudante.
“Os principais desafios para a utili-
zação tablet hoje é, além do custo,
ainda elevado, a existência de ban-
da larga que suporte a operação, e
a capacitação dos professores”.
Neste ano, 7,8 mil alunos de unida-

des parceiras da Pearson usam no-
tebooks, netbooks e tablets.

Lucratividade
A inovação, porém, preocupa
as editoras. Segundo Arnaldo Sa-
raiva, diretor da Nova Geração,
estima-se que para cada R$
1.000 que uma editora fature ho-
je com livro de papel, vai fatu-
rar, no máximo, R$ 200 venden-
do conteúdo digital. “Em 2012,
vai haver uma debandada geral
para a educação digital”, afir-
ma. Saraiva diz que o “negócio
editorial didático encontra-se
numa encruzilhada”, porque
90% da receita vem do
PNLD. ■ C.P. e R.O.

Henrique Manreza

Faculdades
querem sair
na frente

➤

editoras, sete migram para livro digital

LEIA MAIS

Modelo de negócio
ainda é desafio para
as empresas, pois as
versões digitais de
livros didáticos são
mais baratas que
as convencionais

Bibliotecasdeescolaspúblicas
tambémganharãoversão

digitalde livrosapartirde2014
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