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A expansão do livro digital já está em andamento. E começa a impor novos modelos e exigir 
outras competências, com vantagens, desafios e pressões de mercado até então inexistentes. A 
opinião é do diretor da Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa), o português 
José Afonso Furtado, que fez ontem a conferência “Metamorfoses da edição na era digital”, no I 
Seminário Brasileiro sobre Livro e História Editorial, que acontece até amanhã na Fundação Casa 
de Rui Barbosa. Furtado analisa essas mudanças sob uma perspectiva da economia de edição, 
sem optar nem por uma defesa apaixonada do livro eletrônico nem por uma visão apocalíptica, 
que aponta para o fim da publicação impressa.  
 
— Não haverá uma substituição do livro tradicional, mas uma reorganização do mercado — disse 
ele ao GLOBO, na segunda-feira.  
 
Desse modo, Furtado aponta várias vantagens que o livro digital traz em relação ao impresso, 
como a rapidez de produção de conteúdos e a enorme capacidade de armazenamento. Ele 
ressalta, porém, que a edição eletrônica só é vantajosa em determinados segmentos e propõe, no 
lugar de uma análise baseada na oposição entre livro impresso e eletrônico, a compreensão do 
mercado editorial como heterogêneo.  
 
— O que verificamos é que há segmentos em que essas vantagens das tecnologias digitais não 
transportam nada de novo para o livro impresso. Pelo contrário, até neste momento estão a 
patinar as casas que apostaram, por exemplo, na edição digital de livros como romances — 
afirmou o diretor, que também foi presidente do Instituto Português do Livro e da Leitura.  
 
Passagem de uma filosofia de produtos para uma de serviços: tendência  
 
Já nos segmentos das revistas científicas, das obras de referência e da literatura profissional, a 
edição digital traz vantagens evidentes. De acordo com dados de 2002, citados por Furtado, 
existem no mundo mais de dois mil editores no segmento de publicações científicas, médicas e 
tecnológicas, que publica 1,2 milhão de artigos por ano em cerca de 16 mil revistas. A tendência, 
segundo ele, é que essas publicações passem a existir somente na versão on-line. Seus grandes 
compradores são as bibliotecas, que têm enfrentado um sério problema nos últimos anos: o 
aumento nos preços dessas publicações, que subiram cerca de 55% de 1998 a 2003.  
 
Outro desafio que poderá surgir com a expansão do livro digital é o aparecimento de uma nova 
forma de exclusão, já que a leitura na tela exige outras competências. E no campo dos negócios e 
contratos, há a tendência da passagem de uma filosofia de produtos para uma de serviços, em 
que se paga para ler um artigo, mas o download não é permitido. Além disso, segundo Furtado, 
também assistimos a uma fragmentação dos conteúdos, em que as editoras passam a vender 
cada vez mais partes de um livro:  
 
— Qualquer dia estamos a pagar para ler uma citação.  
 
O I Seminário Brasileiro sobre Livro e História Editorial é promovido pela Fundação Casa de Rui 
Barbosa e pela UFF, com o apoio da Capes, do caderno Prosa & Verso e de outras instituições. 
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