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Interferência digital traz 
democracia da distribuição 

Não é segredo que a publicação digital alte

rou pe rmanen temen te o cenário editorial 

no mundo. De todas as enormes mudanças 

que provocou em termos de produção e impressão, 

a mais difícil é a democracia da dis t r ibuição. An

tes , os edi tores t inham monopólio virtual sobre a 

distribuição, principalmente por meio das livrarias. 

Hoje, ao pressionar o botão "enviar", um editor -

ou microedi tora - pode distr ibuir sua obra para o 

mundo inteiro, de forma gratuita, sem o conflito de 

ter de levar em conta os custos de impressão, arma

zenamento e remessa, ou o problema de convencer 

o consumidor ou o agente comprador governamental 

a guardá-la em algum local. 

O resultado é a mudança astronômica do número 

de livros publicados anualmente. Nos Estados Unidos, 

saltou de 100 mil, em 2000, para 3,2 milhões em 2010. 

Os autores independentes sempre tiveram os meios de 

produzir livros (o que são os manuscritos iluminados 

da Idade Média, livros publicados de "forma autôno

ma"?), porém, o custo da ampla distribuição foi muito 

alto para a vasta maioria. O trabalho dos editores era, 

sobretudo, de distribuição (o aspecto do comissiona

mento, da seleção de obras para publicação e da edição 

era basicamente o ato de cuidar e manter arquivos e 

acervos culturais - o dinheiro estava na distribuição, 

que, presumivelmente, levou às vendas). 

Isso significa que os editores tradicionais terão 

muito mais concorrentes de agora em diante. O lado 

negativo é que os pontos de venda do setor de varejo 

digital recebem uma enxurrada de dezenas ou cente

nas de novos títulos por mês e muitos são vendidos 

por valores irrisórios - alguns por menos de US$0,99 

ou o equivalente a apenas R$ 1,00 ou R$ 2,00 cada. 

Isso não sugere que essa imensa quantidade de livros 

seja de alta qualidade (de fato, a vasta maioria seria 

considerada inadequada para um edi tor t radicio

nal). Contudo, a presença 

desses livros no mercado 

torna mais desaf iadora a 

descoberta de títulos de pri

meira linha (algo que pode 

ser auxiliado por meio da 

implementação apropriada 

de metadados). 

A c u r t o p r a z o , é im

provável que os ed i tores 

notem o impacto em suas 

r ece i t a s . No e n t a n t o , ao 

longo da década, os chama

dos editores convencionais 

serão forçados a reavaliar 

seus próprios modelos de 

negócios e a reafirmar seu papel no 

ecossistema editorial. Resumindo, os 

editores não podem mais admitir que 

um autor não tenha outra opção a não 

ser trabalhar com eles e que existe 

um monopólio virtual no acesso à 

distribuição - exceto quando houver 

razões financeiras muito convincen

tes para "fazê-lo por conta". 

É importante observar que isso 

vai bem além do escri tor solitário 

que atua no Grande Romance Bra

sileiro. Isso afeta edi tores da área 

técnica, médica, educacional e teoló

gica; enfim, todos. O mais perspicaz 

desses editores pensará em formas 

de agregar valor ao fluxo de traba

lho editorial e definir assim novos 

modelos de negócios antes que os 

concorrentes se tornem numerosos 

demais para serem detidos. 
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