
O faturamento combinado do
Grupo A deve chegar a R$ 115
milhões neste ano. E apesar do
grupo ainda se manter basica-
mente familiar, há um movi-
mento grande de empresas ao
redor. “Há várias editoras fe-
chando, outras se juntando.
Nossa estratégia, por enquanto,
é fazer parcerias”, explica
Adriane Kiperman Rojas, dire-
tora editorial da holding. Com a
velocidade de circulação de co-
nhecimento, a executiva afir-
ma que não é possível uma edi-
tora de livros se manter isola-

da. “O mercado brasileiro tem
muitas especificidades, é difícil
para as grandes editoras que de-
cidem entrar sozinhas”, diz ela.
“Como explicar, por exemplo,
para um americano, o modelo
de consignação, comum no
país”, lembra Adriane, ressal-
tando outras especificidades,
como os descontos de 45% a
50% nos livros.

O Grupo A representa no
país, por exemplo, a Bookman e
aMcGraw-Hill, além de ter par-
ceria comempresas para a publi-
cação de títulos técnicos, como
a Microsoft. A holding também
representa no país o Coachin-
gOurselves, umprogramade de-
senvolvimento de gestores cria-

do sobre o princípio de aprendi-
zado reflexivo em grupo.

A estreia com livros médicos
A empresa nasceu em 1973, co-
mo Artmed Editora, dedicada,
inicialmente, à comercialização
de livrosmédicos. Em 1997, lan-
ça o selo Bookman, voltado a pu-
blicações nas áreas de ciências
exatas, sociais e aplicadas.
Em 2000, com o crescimento

dosnegócio, entraramnoquadro
societário da Artmed a BNDES-
Pare aCRPParticipações.Naépo-
ca, foi feita a incorporaçãodaEdi-
tora Artes Médicas. Em 2010, a
Artmedpassou a se chamarGru-
poA, iniciando uma nova fase de
expansão dos negócios. ■ R.O.

Afinal, o livro vai acabar? Imagi-
ne se os editores ganhassem um
real cada vez que ouvissem esta
pergunta. Mas em tempos de ta-
blet, celulares inteligentes e li-
vrosdigitais, a dúvida sobre o fu-
turo das editoras tradicionais não
émera especulação de jornalista.
AdrianeKipermanRojas, direto-
ra editorial da holding Grupo A,
sabe disso e opta pela saída bem
humorada quando é contestada
sobre a sobrevivência de seu ne-
gócio. “Não soudo tipo saudosis-
ta,mas o livro é umamídiamui-
toboa.Não temque ligar. Funcio-
na na praia. Funciona até se fal-
tar luz. Para uma série de coisas
o livro ainda é a melhor opção”,
brinca a executiva. Paralelamen-
te, porém, o Grupo A, que nas-
ceunadécada de 1970 comoArt-
med, para atender o segmento
de livrosmédicos, busca reinven-
tar-se para não perder as novas
oportunidades domercado.

E isso começa
por mudanças in-
ternas. “Não nos
po s i c i on amo s
mais como uma
empresa editorial,
mas sim como
uma empresa de
educação”, afirma
Celso Kiperman,
quecomseupai,HenriqueKiper-
man, e sua irmã, Adriane, admi-
nistra o Grupo A.

Para focar em serviços, várias
ações foram tomadas. A empresa
é representanteexclusiva noBra-
sil da americana Blackboard, es-
pecializada em novas tecnologias
para a educação. No ano passado,
adquiriu tambémdois sites:Medi-
cinaNET, um portal de conteúdo
médico, com foco na atualização
profissional e AccessMedicine,
portal para consulta e referência
médica, que tem como base o
clássicoda literaturamédica inter-
nacional, o Harrison — Medicina
Interna. Além disso, conta com
outros serviços como o GSI Lear-
ning, uma plataforma de treina-
mento corporativo.
“Odesafiodas editorasnosdias

de hoje não é sómigrar o conteú-
do tradicional para o e-book, é
criar soluções integradas emedu-
cação”, diz Celso. “Estamos de-
senvolvendoconteúdocomoanti-
gamente,o revolucionário éagre-
gar serviços a esse conteúdo”,
completa Adriane.
A executiva admite que a in-

dústria do livro didático está so-
frendo para migrar o material
para a plataforma digital, mas
diz que é mito que esse conteú-

do é mais barato do que o tradi-
cional, como se imagina. “Na
áreamédica, por exemplo, esta-
mosmuito avançados nessa mi-
gração. Por isso, sabemos que o
maior custo é o de desenvolvi-
mento. Mas temos outros custos
como traduzir, revisar, ilustrar,
fazer animação. Nada disso é ba-
rato”, explica Adriane.

Desde 1995, todosos livros lan-
çados pela editora tem versão di-
gital. “Fazemos a migração antes
de serem lançadas as novas ferra-
mentas de leitura, como o ta-
blet”, diz Adriane. Dos cerca de 2
mil títulos da empresa, 700 já es-
tão disponíveis em e-book.

Xerox, o concorrente
Ummodelo de negócio tradicio-
nal no país é a pedra no sapato
das editoras que trabalham no
commercado dematerial didáti-
co, o xerox da faculdade. “Nos
Estados Unidos, esse negócio
não existe. Eles têm o mercado
de livros usados, porque lá tem
a cultura de adoção do material

indicadopelo pro-
fessor. O aluno
tem que comprar
o l ivro”, diz
Adriane. Como
uma editora pode
concorrer com a
pasta do profes-
sor, que fica estra-
tegicamente posi-

cionada no xerox da faculdade?
OGrupo A lançou, juntamen-

te com outras três editoras —
Atlas, Gen e Saraiva —, a Minha
Biblioteca. Trata-se de uma pla-
taforma de livros técnicos e
científicos, onde o professor po-
de criar sua pasta com os títulos
pertencentes às editoras partici-
pantes. O conteúdo é vendido
fracionado, como no xerox,
mas de forma legal. E estes capí-
tulos ficam disponíveis on-line,
para leitura em tablet, computa-
dor ou celulares.
Nos negócios doGrupoA, ape-

nas 30% do conteúdo é nacio-
nal. Um dosmotivos disso é que
a inovação empesquisa científi-
ca não vem do Brasil. “Mas em
áreas como odontologia, nós ex-
portamos conhecimento”, diz.
Uma das saídas encontradas pe-
la editora é a produção colabora-
tiva de conteúdo, buscando o
conhecimento onde ele está. Is-
to funciona para a área científi-
ca e também para a técnica. No
ano passado, lançou a Editora
Tekné, dedicada à educação pro-
fissional técnica de nível médio
e tecnológica. “Convidamos
professores escolas técnicas que
fazem um trabalho diferenciado
para produzir material.” ■

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br
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Parcerias como estratégia

Editora se reinventa e concilia
o livro impresso comoon-line
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




