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Cenário Sistema que permite imprimir um único
volume acirra disputa entre Amazon e editoras

Impressão sob
demanda é round
na guerra do e-book

JEFF CHIU/AP

Dane Neller, principal executivo da On Demand Books: máquinas que levam até cinco minutos para imprimir um livro

Brad Stone
Bloomberg Businessweek

Há um gritante anacronismo no
centro da maioria das instalações
dedicadas ao atendimento de en-
comendas da Amazon.com: corre-
dores e mais corredores de livros
antigos. A Amazon estoca esses vo-
lumes para os muitos clientes que
ainda preferem os prazeres tangí-
veis de ler em papel. Mas a empresa
é inflexível quanto ao aumento da
eficiência, e tem à mão uma ma-
neira fácil de eliminar algumas
dessas prateleiras: a impressão sob
encomenda. Com uma impressora
de capacidade industrial e um ar-
quivo de livros digitais fornecido
pela editora, a Amazon pode facil-
mente esperar o momento em que
um cliente clica na tecla “faça seu
p e d i d o” para imprimir um livro.
Essa tecnologia é defendida por
aqueles que querem enxugar a di-
visão de livros — e pode se revelar
um ponto de conflito no hiperten-
so mundo editorial.

O setor de livros não está nem
um pouco ansioso para abraçar
qualquer nova mudança violenta.
O lançamento do Kindle, em 2007,
e a insistência da Amazon em ofe-
recer um preço acessível ao cliente
para os novos lançamentos, de
US$ 9,99 por título, desencadea-
ram uma briga em várias frentes.
Os esforços das maiores editoras
para contornar a estratégia de pre-
ço da Amazon atraíram a atenção
do Departamento de Justiça dos
Estados Unidos, que recentemente
abriu um processo antitruste con-
tra a Apple e cinco editoras de li-
vros em torno de seu suposto con-
luio para elevar os preços dos li-
vros eletrônicos. [Três editoras en-
cerraram o processo com acordo.]
A questão da impressão sob enco-
menda passou a um segundo pla-
no com o desenrolar desse drama
em torno dos livros eletrônicos.

Mas executivos das maiores edi-
toras de livros de Nova York, que
pediram para não ter seus nomes
citados devido ao monitoramento

legal a que está sujeito o setor, di-
zem que a Amazon pede a eles re-
gularmente que autorizem a im-
pressão sob encomenda para seus
títulos mais antigos, de venda mais
lenta. Até o momento, eles recusa-
ram, movidos pela suspeita de que
a Amazon vai empregar sua capa-
cidade de imprimir sob encomen-
da para inclinar ainda mais em seu
favor os fatores econômicos da ati-
vidade de publicação de livros.

Pedir às editoras que migrem
para a impressão sob encomenda
“é, em grande medida, assumir o
controle do setor”, diz Mike Shatz-
kin, fundador da consultoria Idea
Logical, que presta serviços a edi-
toras de livros sobre questões digi-
tais. “Acrescenta alguma margem
de lucro, mas também enfraquece
o restante do mundo editorial.”

A impressão sob encomenda
existe há mais de uma década. Em
1997, a maior atacadista de livros
dos Estados Unidos, atualmente
conhecida como Ingram Content
Group, inaugurou uma divisão
chamada Lightning Source para
atender editoras que quisessem
imprimir um número limitado de
exemplares de determinados li-
vros. Em 2005, a Amazon adqui-
riu uma provedora concorrente
de impressão sob encomenda, a
BookSurge, e começou a oferecer
às editoras a opção de comple-
mentar seus estoques com exem-
plares impressos sob encomenda
quando os volumes físicos de um
título se esgotam. Atualmente
chamada CreateSpace, a subsidiá-
ria da Amazon atende, principal-
mente, editoras pequenas e auto-
res que bancam suas próprias edi-
ções. A tecnologia aprimorou-se
com o passar do tempo, e os livros

impressos sob encomenda são
atualmente indistinguíveis da
maioria dos volumes.

As editoras preocupam-se com
a possibilidade de que uma migra-
ção generalizada para a impressão
sob encomenda possa, a exemplo
do surgimento dos livros eletrôni-
cos, abalar seu centenário modelo
de negócios. Empresas como a
Random House e  a Simon & Schus-
ter levaram décadas investindo em
cadeias de suprimentos próprias,
armazenando livros em depósitos
gigantescos e desenvolvendo a in-
fraestrutura de transportes neces-
sária para enviar esses volumes pa-
ra as lojas em poucos dias. Se a im-
pressão sob encomenda tornar-se
uma prática generalizada, as edi-
toras poderão reduzir seus custos
fixos e resolver o eterno problema
da devolução dos livros não vendi-
dos pelas lojas.

Mas isso, ao mesmo tempo, co-
locaria em dúvida quase todos os
outros aspectos sobre a forma pela
qual as grandes editoras operam,
uma vez que sua remuneração é
baseada na linha de serviços que
prestam, desde a orientação edito-
rial até a armazenagem e distribui-
ção. A tecnologia da impressão sob
encomenda dificultará para as edi-
toras a tarefa de justificar a manu-
tenção da maior parte do preço de
atacado de um livro.

Um dos dirigentes editoriais de
Nova York diz que mesmo permitir
que títulos sejam impressos sob
encomenda pela Amazon, quando
há escassez, é desaconselhável,
uma vez que poderá estimular a
empresa a encomendar menor nú-
mero de livros impressos. E dispor
de um estoque ilimitado dará à
Amazon mais uma vantagem em
relação a varejistas como a Barnes
& Noble, que as editoras querem
manter em operação como um
contrapeso à onda avassaladora
do comércio eletrônico. Outro alto
executivo de uma grande editora
de Nova York diz que a confiança
na Amazon é muito pequena para
estudar a possibilidade de intro-

No último trimestre do ano pas-
sado, a HarperCollins Publishers,
uma divisão da News Corp., tor-
nou-se a primeira editora de peso a
integrar o catálogo da On Demand
Books, oferecendo cerca de 5 mil
volumes mais antigos. Mas as má-
quinas ainda dispõem de uma se-
leção muito restrita de títulos de
sucesso, e isso tem limitado seu po-
der de atração. “O catálogo é enor-
me, mas é esmagadoramente de
domínio público”, diz Dane Neller,
principal executivo da On De-
mand Books, referindo-se a livros
mais antigos, que já não são prote-
gidos por direitos exclusivos de
publicação. “Essa é uma conse-
quência da relutância das editoras
em mudar sua atual cadeia de su-
primentos, correndo o risco de tu-
multuá-la, embora esperemos e
acreditemos que isso vá mudar.”

À medida que a transição di-
gital subverte o setor, a resistên-
cia à impressão sob encomenda
poderá arrefecer. Editoras de
menor porte que já se distancia-
ram da impressão e armazena-
gem de seus próprios livros di-
zem que a mudança vale muito
a pena. “Em vez de pôr todos os
livros em um armazém, você li-
bera fluxo de caixa para investir
em pesquisa e desenvolvimen-
t o”, diz Laura Baldwin, presiden-
te da editora de livros técnicos
O’Reilly Media, que aderiu à im-
pressão sob encomenda no ano
passado, desvencilhando-se de
US$ 1,6 milhão em custo de es-
toque. “Você pode investir no fu-
turo técnico da atividade edito-
rial, em vez de acumular livros
impressos no armazém.” (Tradu -
ção de Rachel Warszawski)

Esforços das editoras
para contornar
estratégia de preços da
Amazon já renderam um
processo antitruste

dução desses serviços de impres-
são sob encomenda.

A Amazon não é a única empre-
sa que tenta conduzir relutantes
grandes editoras rumo a um futu-
ro baseado na impressão sob enco-
menda. No fim da década de 90, o
veterano presidente da Random
House, Jason Epstein, teve a visão
de uma máquina semelhante a um
caixa automático capaz de produ-
zir livros difíceis de encontrar. Em
2003, ele criou a empresa On De-
mand Books para desenvolver a
ideia. Atualmente, sua Espresso
Book Machine, fabricada pela Xe -
rox ao custo de aproximadamente
US$ 100 mil, está disponível em al-
gumas dezenas de livrarias distri-
buídas pelos Estados Unidos. A
máquina leva de quatro a cinco
minutos para baixar e imprimir
uma brochura de alta qualidade.

Adoção de antivírus pago ainda é dúvida para usuário
S e g u ra n ç a
Juliana Colombo
De São Paulo

É fato conhecido que o usuá-
rio brasileiro está cada vez mais
conectado à internet. Somente
no ano passado mais de 15 mi-
lhões de computadores foram
vendidos no Brasil — incluindo
PCs para uso em casa e no escri-
tório — um movimento de ven-
das que só perde para os Estados
Unidos e a China, segundo da-
dos da consultoria IDC.

As empresas costumam inves-

tir fortemente na proteção das
informações, mas o consumidor
que compra um PC para usar em
sua casa também está preocupa-
do em resguardar os dados dos
ataques cada vez mais sofistica-
dos dos criminosos virtuais?

Um levantamento da consul-
toria Frost & Sullivan mostra que
a preocupação existe, mas o con-
sumidor ainda tem dúvidas se
vale a pena pagar por um antiví-
rus, ou se as versões gratuitas
desses programas, disponíveis
na internet, dão conta do recado.

“Apesar de quase 90% dos cer-
ca de 2 mil entrevistados ter con-

siderado a segurança um tema
importante, pode-se afirmar que
o mercado de usuários residen-
ciais brasileiro ainda está muito
imaturo, principalmente no que
diz respeito ao conhecimento
das ferramentas e se a melhor op-
ção é contratar um serviço priva-
d o”, diz Izabela Januário, analista
de mercado da Frost & Sullivan.

Mais da metade (52,9%) dos en-
trevistados disseram que preferem
não pagar pelo serviço. E, quando
buscam um software, as indica-
ções dos amigos mais próximos
são as principais referências.

Softwares gratuitos não são

necessariamente piores que os
programas pagos. A diferença é
que, em geral, eles têm menos
funções — até como estímulo
para que o usuário teste o
software durante algum tempo
e compre uma versão mais com-
pleta. Apesar disso, a maioria
dos antivírus gratuitos conta
com algum tipo de suporte ao
cliente e atualizações. O proble-
ma é o desconhecimento disso
por parte do usuário. “Por não
estar pagando, o consumidor
acha que isso não existe, ou não
f u n c i o n a”, diz Célia Sarauza, ge-
rente de pesquisa da IDC.

Na prática, muita gente acaba
adotando um antivírus gratuito,
sem se preocupar em mantê-lo
atualizado, o que abre brechas
de segurança. Não por acaso, o
Brasil está entre os cinco países
mais “atacados” por vírus e ou-
tros códigos perigosos. “Só
quando há algum problema de
perda de dados é que o usuário
final, busca uma solução paga”,
afirma a analista da IDC.

A previsão da Frost & Sullivan
é de que o segmento residencial
de segurança da informação
cresça 12,4% no Brasil neste ano.
As cifras saltariam de R$ 88 mi-

lhões para R$ 154 milhões em
investimentos das empresas pa-
ra cobrir a demanda crescente.
No ano passado, o crescimento
foi de 15,1%, no Brasil.

Diversas companhias disputam
o mercado de segurança digital,
quase todas internacionais. No es-
tudo, destacam-se nomes como
McAfee, Symantec, Trend Micro,
Panda Security e Kaspersk y. O
mercado é concentrado. Juntas,
McAfee e Symantec (dona do anti-
vírus Norton), representaram
pouco mais de 70% das vendas do
segmento de segurança para
usuários residenciais em 2011.

Currículo de presidente do Yahoo causa polêmica
PAUL SAKUMA/AP

A companhia de investimento Third Point quer a demissão de Scott Thompson

I n t e r n et
Nick Turner e Dina Bass
Bloomberg, de San Francisco e Seattle

O Ya h o o está sobre pressão da
companhia de investimento Third
Po i n t , um de seus maiores acionis-
tas, para demitir o executivo-chefe
Scott Thompson, que não corrigiu
informações falsas sobre sua for-
mação em seu currículo.

A Third Point, que está em busca
de maior representatividade no
conselho do Yahoo por acreditar
que a companhia está sendo mal
gerenciada, disse que a compa-
nhia deveria “desligar o sr. Thomp-
son imediatamente”, depois da
descoberta de que ele não tem for-

mação em ciências da computa-
ção, como diz em seu currículo. O
Yahoo está avaliando o assunto.

A discrepância foi anunciada
pela empresa de investimento no
dia 3, e a companhia vem fazendo
reclamações de que o Yahoo não
está dando a resposta adequada.
A disputa é mais um capítulo dos
desafios da empresa de internet
para voltar a crescer e conter a
perda de usuários. Em janeiro, o
Yahoo tirou Thompson do eBay
para substituir Carol Bartz, que
foi demitida por não conseguir
reforçar a companhia na briga
com o Google e o Fa c e b o o k .

Para Janice Bellace, professora
de ética nos negócios da Whar-
ton School, da Universidade da

Pensilvânia, é muito claro se
uma pessoa tem, ou não, uma
graduação. Um problema desse
tipo, diz ela, parece ser uma
mentira deliberada, que teria
como objetivo criar uma falsa
impressão. “O conselho [do
Yahoo] certamente deveria estar
olhando a capacidade do execu-
tivo de liderar a companhia e o
exemplo que ele dá aos outros
funcionários”, afirma.

Apesar de Thompson colocar
em seu currículo uma graduação
em ciências da computação no
Stonehill College, a instituição só
começou a oferecer o curso quatro
anos depois da data em que ele
afirma ter se formado, disse na se-
mana passada o executivo-chefe

da Third Point, Daniel Loeb, em
carta ao conselho do Yahoo.
Thompson tem graduação em
contabilidade na Stonehill.

No dia 3, o conselho do Yahoo
informou que avalia o assunto e
que fará um anúncio oficial aos
acionistas. Em seu primeiro pro-
nunciamento sobre o tema, a
companhia afirmou que o pro-
blema no currículo de Thomp-
son foi um erro “não intencio-
nal”, e  que “isso não altera de ne-
nhuma forma o fato de o sr.
Thompson ser um executivo alta-
mente qualificado com um his-
tórico de sucesso à frente de
grande companhias de tecnolo-
g i a .” A Third Point detém 5,8% de
participação no Yahoo.
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Text Box
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