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Notas e análises. Acompanhe as
notícias de tecnologia no site do Link
www.estadao.com.br/link

Bruno Capelas

Depois de guardar documen-
tos, ouvir música e assistir a
filmes por streaming, sem
precisar armazenar o conteú-
do no computador, chegou a
hora dos livros. É esse o con-
ceito por trás dos serviços ofe-
recidos por empresas como
Scribd e Oyster.

Chamado de “Netflix dos li-
vros” pela revista Wired, o
Scribd lançou seu streaming de
livros há cerca de um mês. Por
US$ 9 mensais, o usuário ganha
acesso ilimitado a um acervo de
40 milhões de títulos, que tem
clássicos, publicações indepen-
dentes, e, recentemente, rece-
beu o reforço do catálogo de
uma editora bastante tradicio-
nal nos EUA, a Harper Collins.
“Queremos ser parceiros de ou-
tras grandes em breve.”, explica
Trip Adler, CEO do Scribd, em
entrevista ao Link.

Disponível no mundo todo, o
sistema se destaca por ser multi-
plataforma. O usuário pode co-
meçar a ler no computador e, ao
sair de casa, continuar no celu-
lar. Dois poréns: a maior parte
do acervo (e a mais saborosa)
está em inglês. E, assim como
acontece com os filmes no Net-
flix, não espere achar por lá novi-
dades como O Chamado do Cuco,
de J.K. Rowling. O catálogo, em-
bora amplo, tem muitas lacu-
nas uma vez que o Scribd ainda
não tem acordos com a maior
parte das grandes editoras.

Em um mês de serviço, o livro
mais lido no mundo no Scribd é
brasileiro: O Alquimista, de Pau-
lo Coelho, em sua versão em in-
glês. No Brasil, porém, o posto
pertence a The Vampire Diaries:
The Awakening.

O Oyster conta com cerca de
100 mil livros em seu acervo,
também é parceiro da Harper
Collins e custa US$ 9,95 por
mês, mas está disponível só nos
EUA e para iOS. O serviço tem
como diferencial o engajamen-
to social, permitindo dar e rece-
ber dicas de leitura dos amigos.

Pagando a conta. O streaming
de livros parece interessante
porque custa aproximadamen-
te o preço de dois e-books, mas

oferece aos usuários um núme-
ro maior de leituras. Mas como
esse sistema pode dar lucro?

“Pagamos às editoras quando
os usuários leem uma parte con-
siderável da publicação. Quan-
do o livro é lido por inteiro, elas
recebem o valor integral de um
e-book”, diz Adler.

Dessa maneira, apenas pou-
cos usuários custam ao siste-
ma mais que US$ 8,99 por mês.
“O serviço se paga de uma for-
ma mais simples do que pare-
ce”, explica o CEO, uma vez
que a maior parte dos acessos
corresponde a folheadas e con-
sultas rápidas dos usuários –
em média, os usuários fo-
lheiam 4,5 livros para cada volu-
me lido até o final.

Para o empresário, “o Scribd
faz os leitores se sentirem nu-
ma biblioteca, como se ler um
livro atraísse a leitura de um pró-
ximo”, sendo vantajoso para es-
critores e editoras. Paulo Coe-
lho, por exemplo, já twittou so-
bre o serviço, dizendo leu vá-
rios livros pelo Scribd.

Nem todos pensam assim.
Duda Ernanny, que criou a Xeri-
ph, distribuidora brasileira de li-
vros digitais, acha o modelo
pouco viável. “Se todos pude-
rem ler os títulos ao mesmo
tempo, livrarias e editoras po-
dem acabar, e são elas que sus-
tentam o mercado. Além disso,
um serviço desses teria de pa-
gar um absurdo em direitos au-
torais para tornar disponível
um acervo desse tamanho.”

Para Sonia Jardim, presiden-
te do Sindicato Nacional dos
Editores de Livros, “é um mode-
lo bom para livros técnico-
científicos, combatendo a cul-
tura da cópia que reina hoje
nas universidades”. Mas, para
ela, “deveria existir um limite
de títulos que podem ser acessa-
dos ao mesmo tempo. Senão, os
autores receberão muito pou-
co”, diz.

Próxima página. O Scribd exis-
te desde 2006 como uma plata-
forma de livros e textos muito
popular entre universitários.
Para o novo projeto, o empresá-
rio busca parcerias com edito-
ras, dentro e fora dos EUA.

“O Brasil é importante para

nós em termos de tráfego. Que-
remos logo chegar aí, com tex-
tos em português e mais auto-
res brasileiros”, diz Adler.

Hoje, muitos dos livros em
português no acervo do Scribd
são colocados de maneira ilegal
pelos usuários. “Levamos o di-
reito autoral a sério. Nosso ne-
gócio só funciona se as editoras
ganham, e livros ‘piratas’ não fa-
zem parte disso”, responde o
empresário. “Toda vez que reti-
ramos um livro por estar ilegal,
contatamos a editora para tê-lo
no nosso acervo, porque há inte-
resse do público.”

Serviços de leitura
online querem ser
‘Netflix dos livros’

● E-reader
Dispositivo eletrônico utilizado
para a leitura de textos digi-
tais (PDF, ePub ou outros).
Exemplo: Kindle, Nook e Kobo

● E-book
Livro adaptado ou criado para
ser lido por e-readers

● Streaming
Execução de arquivos de mí-
dia (músicas, vídeos ou tex-
tos) pela nuvem

● Nuvem
Computação em nuvem é o
conceito que permite o acesso
a arquivos armazenados em
servidores pela web

● PDF
Padrão aberto de arquivo cria-
do pela Adobe para textos,
imagens e gráficos

● ePub
Formato aberto usado para
livro digital que – diferente do
PDF – aceita edições e tem
formato adequado ao e-reader

Biblioteca eletrônica. Scribd e Oyster assinam parcerias com grandes editoras e usam acervo compartilhado por usuários para
criar opções de streaming; mediante pagamento mensal, pode-se acessar um catálogo de milhões de obras no celular, tablet ou PC

O streaming de livros não é
a única novidade surgida

no mercado editorial digital
nos últimos tempos. Em par-

ceria com a Claro e a Oi, a dis-
tribuidora de livros digitais Xe-

riph lançou seu próprio serviço
de biblioteca digital, no qual é
possível ter acesso simultâneo
a três livros por semana, com o
pagamento de R$ 3,99. Para ter
acesso a um quarto livro, é preci-
so devolver um volume que já
esteja emprestado.

“Com essa operação, numa
base de 120 milhões de clientes,
podemos levar o livro a lugares
que não têm uma livraria num

raio de 30 quilômetros, como é
o caso de algumas cidades no
interior do Rio de Janeiro, por
exemplo”, explica Duda Er-
nanny, fundador da empresa.
“Queremos crescer ainda mais,
com anuência das editoras, que
estão sendo corajosas e tentan-
do se reinventar.”

Segundo Ernanny, “as edito-
ras ainda são as donas da maté-
ria-prima do nosso serviço, e ou-
vi-las é muito importante, bem
como aos consumidores”. Pro-
curadas pela reportagem, Oi e
Claro não revelam os números
de usuários nem de livros lidos
pelosprogramas, por considera-
rem os dados estratégicos.

Outro modelo recém-chega-
do ao mercado, mas bastante co-
nhecido dos brasileiros, é o dos
clubes dos livros, retomado pe-
lo eReatah. Disponível para iOS
e Android, o serviço tem um lei-
tor digital próprio, com forma-

to específico, e deixa os usuá-
rios baixarem entre dois e qua-
tro livros por mês em seus pla-
nos de assinatura. O acervo do
eReatah tem 85 mil títulos, e
funciona de modo similar ao do
Círculo do Livro, editora brasi-
leira bastante popular nas déca-
das de 1970 e 1980, que oferecia
edições a preços acessíveis,
mas obrigava seus afiliados a
comprar no mínimo um livro
por mês.

Talvez seja cedo para saber
como estará o cenário da leitura
nos próximos tempos. O merca-
do local é incipiente. Em 2012,
foram vendidos 228 mil livros,
gerando receita de R$ 3,6 mi-
lhões. Entretanto, os novos mo-
delos de leitura, quando soma-
dos às bibliotecas livres de direi-
to autoral e à venda de e-books
de maneira tradicional, ajudam
a incrementar o potencial dos
livros eletrônicos no País. / B.C.

Clube do livro e bibliotecas são
revisitados no formato digital
Claro Leitura, eReatah
e Oi Bookstore usam
conceitos tradicionais
para popularizar hábito

da leitura nas telas
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Como funciona

Preço

Títulos

Idiomas

Pode ser lido offline

Onde ler Smartphones

Tablets

Notebooks

Desktops

E-readers

SIM

US$ 8,99/mês US$ 9,95/mês

40 milhões 100 mil 

Vários Inglês

SIM

Streaming de livros

SCRIBD OYSTER

No caso do Scribd, é possível ler 
os livros em várias plataformas 
ao mesmo tempo sem 
interromper a leitura

Usuário tem acesso ilimitado a 
quantos livros quiser 

SIM SIM

Para pegar um quarto 
livro, é preciso devolver 
um dos três 
emprestados antes

R$ 3,99/semana R$ 3,99/semana

4 mil 4 mil

Português Português

Biblioteca paga

OI BOOKSTORE CLARO LEITURA

Assinante tem acesso a três 
livros por semana

SIM

Livros são compatíveis só 
com app da empresa. 
Usuário pode ler mesmo 
se cancelar a assinatura

US$ 15 (2 livros/mês)
US$ 22,5 (3 livros/mês)
US$ 30 (4 livros/mês)

100 mil

Inglês

Clube 
do livro

EREATAH

Assinante pode baixar 
quantidade determinada 
de livros por plano

Gratuito

1,3 milhão

50 idiomas

Biblioteca 
gratuita

OPEN LIBRARY 

Livros sob domínio público 
disponíveis para leitura 
online ou download

DEPENDE

O serviço também tem 
obras com direitos 
reservados para leitura 
somente online

SIM

Formato do livro deve 
ser compatível com o 
seu e-reader ou 
aplicativo de leitura

Varia de acordo 
com o livro

2 milhões (ESTIMADO)

42 

Livraria 
digital

Usuário compra 
títulos individuais

AMAZON, 
SARAIVA ETC.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B10.




