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A importância da infraestrutura e da cultura:
o exemplo do Pandemia



Dois eixos: Infraestrutura e Cultura
Nós vivemos uma crise de responsabilidade em diferente níveis de nossa 
sociedade. Uma crise enfrentada com recursos diversos em termos de 
infraestrutura e cultura dependendo do país que vivemos. 

O exemplo da Pandemia:

Os países mais capazes para o enfrentamento da crise sanitária são os que 
possuem infraestrutura para tratamentos hospitalares, testagem e vacinação em 
massa e uma cultura de respeito às normas de higiene e distanciamento social.

No Brasil, passamos a marca dos 266 mil mortos pela Pandemia. 



As iniciativas de infraestrutura e de cultura de 
informação que tanto nos orgulham

Faz 20 anos, o Brasil nos orgulha 
por sua infraestrutura de 
informação científica publicada em 
periódicos, considerando:

● Investimento massivo em 
assinaturas

● Desenvolvimento de 
plataformas e políticas de 
acesso aberto

Periódicos científicos eletrônicos



A infraestrutura de aquisição de periódicos eletrônicos alterou sob 
vários aspectos os hábitos de pesquisa e leitura

A expectativa do novo fascículo e 
leitura dos sumários correntes ...

foi substituída pela busca constante 
em bases de dados

Há 20 anos

https://s3.amazonaws.com/libapps/customers/285/images/googlescholarAlert2.jpghttps://www.researchgate.net/profile/Jesus_Culebras/publication/334030399/figure/fi
g3/AS:773960266424320@1561537915056/Ejemplar-de-Current-Contents-de-1991
.ppm

Contudo, alterações restritas aos 
periódicos científicos



E os e-books?



Infraestrutura e cultura pouco desenvolvidas

E-books

Poucas instituições possuem 
RECURSOS A leitura de um livro em formato 

eletrônico é mais desafiadora



A leitura em dispositivos móveis pode auxiliar no 
hábito de uso e-books por trazer conforto à leitura

Fonte da imagem: amazon.com



Por que estamos falando sobre este assunto hoje?

A Pandemia alterou o ritmo antes 
relativamente lento de priorização do 
formato eletrônico na aquisição de livros.



Modelos de negócio



Pelo menos quatro elementos caracterizam o 
modelo de negócio

Disponibilidade do título em formato eletrônico para aquisição institucional

Modalidade de aquisição:

● Compra
● Assinatura
● Misto

Modalidade de seleção dos títulos:

● Pacote
● Título a título ("Pick and choose")

Modalidade de acesso:

● Sem DRM

● Com DRM

1

2

3

4



Disponibilidade do título em 
formato eletrônico para 
aquisição institucional
Elementos dos Modelos de negócio 1/4



Sim?

SEM possibilidade de 
aquisição para acesso 
institucional

COM possibilidade de 
aquisição para acesso 
institucional

Título 
disponível 
em e-book 

Modalidade 
de acesso 
institucional?



E-books para 
acesso em 
modalidade 
institucional COM possibilidade de 

aquisição para acesso 
institucional

Contudo…
Quem possui recursos?



Modalidades de aquisição
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Modalidade de aquisição

Compra Assinatura Misto

Recurso de 
capital

Recurso de 
custeio

Pode ser um
ou outro



Compra

Fonte: 
https://conteudo.imguol.com.br/blogs/186/files/2018/09/casapropria-1024x683.jpg



Acesso perpétuo: cria uma cultura de leitura de 
e-books com uma infraestrutura permanente 

Compra

Fonte: 
https://www.napratica.org.br/ebooks-na-pratica-gratuitos-carreira-e-mercado-de-trabalho/



Misto: sonho por um ano Realidade dura



Cria uma cultura de leitura de e-books com uma 
infraestrutura limitada

Fonte: 
https://www.napratica.org.br/ebooks-na-pratica-gratuitos-carreira-e-mercado-de-trabalho/

Realidade dura



Assinatura

Fonte: https://i.ytimg.com/vi/mB_ZrwMk3lc/maxresdefault.jpg



Cria uma cultura de leitura de e-books com uma 
SEM infraestrutura

Fonte: 
https://www.napratica.org.br/ebooks-na-pratica-gratuitos-carreira-e-mercado-de-trabalho/

X



Quando o filme de terror vale a pena?
Fonte: 
https://i.ytimg.com/vi/mB_ZrwMk3lc/maxresdefa
ult.jpg

Áreas com publicações caras que se atualizam muito 
rapidamente

A área é tão dinâmica que:

- não requer INFRAESTRUTURA 
de informação;
- requer SERVIÇO de informação.

Assinatura



Quando o filme de terror vale a pena? 
(2) Fonte: 

https://i.ytimg.com/vi/mB_ZrwMk3lc/maxresdefa
ult.jpg



Modalidades de seleção de 
títulos
Elementos dos Modelos de negócio 3/4



Modalidade de seleção dos títulos

Pacotes Pick and 
choose

Muitos títulos
Menor custo por título

Poucos títulos selecionados
Maior custo por título



Acervos impressos antes da internet
(Uso seguia distribuição de Pareto)

Antes da Internet a cauda 
era curta.

As restrições do espaço 
físico impunham limites 
severos ao número de 
títulos que se podia 
disponibilizar

20% das obras de 
uma biblioteca 

concentravam 80% 
do uso

(Distribuição de 
Pareto)

Sem Pacote!
Regra 80/20!

Livros ocupando espaços
físicos limitados



Acervos eletrônicos
Visibilidade não mais limitada ao espaço das estantes

Outras possibilidades de 
descoberta de informações 
que alteraram os padrões 
de uso:

● indexação do texto 
integral;

● aplicação de algoritmos 
de relevância de 
resultados;

● sistemas de 
recomendação.

Fonte: https://miro.medium.com/proxy/1*UEIb9b7VT0u5NMBeZajxjg.png

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:PageRanks-Example.svg



Acervos eletrônicos
(Com pacote, o uso tende a seguir uma
 distribuição em forma de Cauda Longa)

O espaço virtual é mais 
amplo que o físico

Com muito mais títulos 
disponíveis, ainda 
verificamos uma 

concentração de uso.

Mas essa concentração 
é BEM MENOR do que 

80%

E-books ocupando espaços
virtuais amplos

Com Pacote!
A cauda é longa!

ANDERSON, C. A cauda longa: do mercado de massa para o mercado de nicho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

Fonte: https://www.technollama.co.uk/whatever-happened-to-the-long-tail



Modalidade de seleção dos títulos

Pacotes Pick and choose



O exemplo da UFRGS com livros de uma grande 
editora internacional

Antes da internet: 
décadas de história

5.316
títulos de livros

Depois da internet:
últimos anos

51.018
títulos de e-books



Modalidades de acesso
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Gestão de Direitos Digitais (DDD)
Digital Rights Management (DRM)

Consiste em restringir a difusão por cópia de 
conteúdos digitais, ao mesmo tempo em que se 
asseguram e administram os direitos autorais e suas 
marcas registradas, pelo ângulo do proprietário dos 
direitos autorais.
O resultado:

Capacidade 
LIMITADA de anotar, 
marcar e grifar

ou
Capacidade LIVRE  de 
anotar, marcar e grifar 
enquanto a assinatura 
estiver em vigor



Modalidade de acesso (1): permissões versus 
restrições

Sem DRM Com DRM
Com permissões de:

- Acesso on-line
- Acesso off-line
- Download
- Impressão
- Marcação

Com algum tipo de  restrição:

- Acesso on-line
- Acesso off-line
- Limite de acessos simultâneos
- Download
- Impressão
- Marcação

Alta 
dependência de 
conectividade



Modalidade de acesso (2): formato do arquivo

Sem DRM
frequentemente o quase 
universal PDF

Com DRM
extensões variadas lidas em 
plataformas específicas



Característica do livro

Conteúdo Didático Não didático

Obsolescência Lenta Rápida
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Pacotes Pick and choose
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O que não pode acontecer: obsolescência e modalidade de aquisição 1
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CIRCUNSTÂNCIA



Estrutura de financiamento

Nossa expectativa para os e-books nas instituições públicas

Investimento semelhante (e que 
tanto nos orgulha)

Estrutura de fornecimento
● Preço justo para um consórcio 

(diferente da soma da demanda de 
todas as instituições)

● Disponibilidade e manutenção dos 
títulos nas plataformas

● Aquisição perpétua para títulos que 
obsolescem mais lentamente 

● Acesso offline e leitura realizado em 
plataformas amigáveis e 
convergentes



https://bibliotecasedevaneios.com.b
r/?p=524

Slide disponíveis 
em: 

https://bibliotecasedevaneios.com.br/?p=524
https://bibliotecasedevaneios.com.br/?p=524


Considerações específicas 
sobre o preço do livro 
didático

O trabalho editorial vai 
muito além do parecer

Altos valores
● Custo de 

produção!
● Margem de lucro 

de editoras e 
plataformas?


