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RESUMO 

 

Os livros digitais facilitam o acesso aos livros, por meio de fatores como a diminuição de 

barreiras geográficas e financeiras, constituindo um importante instrumento para a promoção 

do acesso ao conhecimento no século XXI. Como forma de combater a pirataria na rede, os e-

books são protegidos por digital rights management (DRM), uma trava tecnológica que 

permite que os titulares de direitos autorais protejam seus direitos por meio do controle do 

que os usuários conseguem fazer com os arquivos digitais. O DRM pode determinar variáveis 

como em quais circunstâncias, quantas vezes, por quanto tempo e em quais plataformas o um 

arquivo pode ser acessado. Essa trava, por sua vez, é protegida por leis anticircunvenção que 

proíbem que os usuários a alterem ou a removam. Em regra, essas leis não exigem que a 

arquitetura dos sistemas de DRM observe os mesmos limites e exceções impostos ao direito 

autoral. Por conta disso, é possível que os sistemas de DRM estabeleçam novas regras para o 

uso de trabalhos artísticos, que ultrapassam a proteção conferida pelas leis de propriedade 

intelectual. No mercado de livros digitais, tais regras têm um impacto particular na 

concorrência. Uma vez que as livrarias usam diferentes sistemas proprietários de DRM em 

seus livros digitais, compatíveis com um número limitado de dispositivos de leitura, o leitor 

enfrenta problemas de interoperabilidade para adquirir e-books em uma loja diferente daquela 

em que seu dispositivo de leitura foi comprado. Essa baixa interoperabilidade vincula os 

leitores a um determinado ecossistema e aumenta os efeitos de rede, custos de mudança e 

barreiras à entrada nesse mercado, propiciando a concentração. Como resultado, as livrarias 

são capazes de exercer um grande poder sobre o fluxo de informações nesse mercado, 

minando o potencial dos e-books para difundir o conhecimento e promover a leitura. Assim, 

esta pesquisa examina como os sistemas de DRM e as normas anticircunvenção afetam a 

concorrência no mercado de livros digitais e como essa dinâmica concorrencial, por sua vez, 

impacta no acesso aos livros. A análise inicia-se com a descrição do mercado de livros 

digitais e avança à discussão teórica, consistente na revisão da literatura especializada sobre 

direito autoral, direito da concorrência e acesso ao conhecimento. Sob uma perspectiva de 

desenvolvimento como liberdade, conclui-se que a revisão das leis anticircunvenção é 

essencial para fomentar a concorrência nesse mercado, garantir a autonomia dos indivíduos e 

concretizar o potencial dos e-books para a expansão do acesso ao conhecimento. 

 

Palavras-chave: acesso ao conhecimento; digital rights management; direito autoral; direito 

concorrencial; DRM; e-books; livros digitais. 
  



 

ABSTRACT 

 

Digital books facilitate access to books, through factors such as the reduction of geographical 

and financial barriers, serving as an important instrument for promoting access to knowledge 

in the XXI century. To prevent works from being pirated online, e-books are protected by 

digital rights management (DRM), a technological lock that allows copyright holders to 

protect their rights by controlling what users can do with their digital files. DRM can 

determine variables such as under what circumstances, how many times, for how long, and on 

which devices a file can be accessed. This lock, in turn, is protected by anti-circumvention 

laws that prohibit users from changing or removing it. As a rule, these laws do not require the 

architecture of DRM systems to comply with the same limits and exceptions that apply to 

copyright. As a result, it is possible for DRM systems to establish new rules on the use of 

artwork beyond the legal protection afforded by intellectual property laws. In the digital book 

market, such rules have a particular impact on competition. Since booksellers use different 

proprietary DRM schemes on their digital books, compatible with a limited number of reading 

platforms, readers face interoperability problems in acquiring e-books from a different store 

than the one in which the reading device was bought. This low interoperability locks readers 

into a particular ecosystem and increases network effects, switching costs and barriers to entry 

in this market, leading to concentration. As a result, bookstores are able to exercise great 

power over the flow of information in this market, undermining the potential of e-books to 

spread knowledge and promote reading. Thus, this research examines how DRM systems and 

anti-circumvention laws affect competition in the digital book market, and how this 

competitive dynamic, in turn, impacts access to books. The analysis begins with a description 

of the digital book market and advances to a theoretical discussion, consisting of a review of 

specialized literature on copyright, competition law, and access to knowledge. Under a 

development as freedom perspective, this research concludes that a review of anti-

circumvention laws is essential for promoting competition in this market, guaranteeing 

individual autonomy, and realizing the potential of e-books to expand access to knowledge. 

 

Keywords: access to knowledge; competition law; copyright; digital rights management; 

DRM; e-books.  
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INTRODUÇÃO 

Apresentação 

Informação, conhecimento e cultura são aspectos essenciais do desenvolvimento 

humano e sua circulação afeta de forma crítica a estrutura da nossa sociedade. Desde a 

invenção da prensa no século XV, os livros constituem um dos principais instrumentos dessa 

circulação, tendo uma importância ímpar no progresso científico e artístico.  

A recente passagem para a tecnologia digital no mercado de livros promete reforçar 

ainda mais esse papel. Ao eliminar custos e barreiras transacionais, os livros digitais 

permitem alterar a forma de produção, distribuição e consumo de conhecimento de maneira a 

aumentar exponencialmente o material de leitura disponível. Um fator, entretanto, ameaça 

enfraquecer esse potencial para a expansão e democratização do acesso ao conhecimento: o 

uso de digital rights management (DRM) nos e-books. 

O DRM consiste em um conjunto de técnicas criptográficas que permite que os 

titulares de direitos autorais protejam seus direitos por meio do controle daquilo que os 

usuários são capazes de fazer com os arquivos digitais. Por meio de limitações estruturais às 

ações dos usuários, o DRM é capaz de determinar variáveis como em quais circunstâncias, 

quantas vezes, por quanto tempo e em quais plataformas o usuário pode acessar um arquivo 

(BECHTOLD, 2002, p. 215). Além dessa proteção garantida pela arquitetura, esses sistemas 

costumam também ser respaldados por diplomas legais que impedem que essa trava 

tecnológica seja alterada ou removida pelo usuário. 

Em geral, as leis anticircunvenção não exigem que os sistemas de DRM observem os 

mesmos limites estabelecidos aos direitos autorais. Por conta disso, a extensão das restrições 

impostas pelo DRM é determinada de forma unilateral por quem o institui, de modo que 

muitos usos permitidos pela lei podem passar a ser coibidos (BECHTOLD, 2002, p. 217). 

Essa circunstância permite que as travas tecnológicas criadas com o propósito de proteger os 

direitos autorais excedem o que é considerado prevenção a infrações passem a interferir em 

outros interesses. 

No caso do mercado de livros digitais, os sistemas de DRM têm um importante 

impacto na estrutura do mercado e em sua dinâmica concorrencial. Isso ocorre porque as 

livrarias mais populares costumam usar diferentes sistemas proprietários de DRM em seus e-

books, compatíveis com um número limitado de dispositivos de leitura. Em razão disso, os 

leitores enfrentam problemas de interoperabilidade para comprar livros em uma loja diferente 

daquela em que adquiriram seu dispositivo. Por exemplo, não é possível ler os livros digitais 

comprados na livraria Barnes & Noble no Kindle, e-reader da Amazon. 
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Essa baixa interoperabilidade aumenta os efeitos de rede, os custos de mudança e as 

barreiras à entrada nesse mercado, o que, por sua vez, propicia a concentração. Efeitos de rede 

ocorrem quando o valor de uma decisão é afetado pelo número de indivíduos que tomam a 

mesma decisão (LIEBOWITZ; MARGOLIS, 1994, p. 135). Por exemplo, o leitor, devendo 

escolher entre um ecossistema de livros ao qual se vincular, optará por aquele que apresenta 

uma seleção mais ampla de títulos. Da mesma forma, quanto mais popular for a loja, mais 

autores e editoras vão querer oferecer seus títulos nela. Custos de mudança, por sua vez, são 

os custos incorridos pelo consumidor quando ele decide trocar de fornecedor (EDLIN; 

HARRIS, 2013, p. 176). Quando tais custos são substanciais, o consumidor pode ver-se 

amarrado a um produto por relutância em perder o que já foi investindo (FARRELL; 

KLEMPERER, 2007, p. 1970-1972). No caso dos livros digitais, quanto mais livros o leitor 

compra em determinado ecossistema, mais improvável é que ele decida trocar de plataforma 

de leitura, uma vez que a mudança implicaria perder o acesso a sua biblioteca no novo 

dispositivo portátil. Isso contribui para o aumento das barreiras à entrada, que servem de 

obstáculos ao ingresso de novos concorrentes. Por exemplo, uma nova livraria que decida 

vender livros digitais terá que convencer os usuários de outras lojas a abandonarem seus 

livros e mudarem para seu ecossistema.  

A concentração do mercado, a seu turno, coloca o tráfego de livros nas mãos de 

poucas empresas. O resultado é que as livrarias se tornam gatekeepers, com o poder de 

controlar o fluxo de informações e restringir o conteúdo acessível aos usuários. Por exemplo, 

caso uma livraria decida não vender os livros de determinada editora, ou rejeite uma obra em 

razão do seu conteúdo, o leitor que aderiu àquele ecossistema ficará privado do acesso a esses 

títulos. Da mesma forma, os autores que firmam contratos de exclusividade com uma 

determinada livraria não poderão ser lidos pelos leitores cujos dispositivos são incompatíveis 

com aquela loja. Atitudes abusivas da livraria, como apagar livros de dispositivos dos 

usuários, também assumem proporções maiores, uma vez que as possibilidades de o leitor 

reagir diante de custos de mudanças consideráveis, e em um mercado concentrado, são mais 

restritas. Ademais, as livrarias independentes são prejudicadas, pois, não podendo adotar os 

formatos proprietários que os dispositivos mais utilizados suportam, terão opções limitadas de 

plataforma para comercialização de livros digitais.  

Esse cenário torna-se ainda mais crítico quando se tem em conta o potencial da leitura 

digital para expansão do acesso ao conhecimento. Tendo isso em mente, esta pesquisa 

discutirá o impacto das normas anticircunvenção na concorrência e no acesso ao 
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conhecimento no mercado de livros digitais, buscando contribuir para a análise da adequação 

de tais normas à promoção de um ambiente cultural rico. 

O Capítulo 1 traz ao leitor um amplo panorama do mercado de livros digitais, com o 

objetivo de aprimorar sua compreensão sobre o assunto. De início, são abordados 

conhecimentos introdutórios, como conceito, características gerais e desenvolvimento 

histórico. Em seguida, examina-se a estrutura do mercado, com destaque para a participação 

das empresas, e a cadeia contratual, desde o autor até o consumidor. Feitas essas 

considerações, é possível passar à análise do potencial dos e-books para a expansão do acesso 

ao conhecimento.  

O Capítulo 2 começa com uma breve explicação sobre os direitos autorais, para que se 

possa compreender os fundamentos dessa proteção. Passa-se, então, ao exame mais detalhado 

dos sistemas de DRM, seus aspectos técnicos e as diferentes camadas de proteção desses 

sistemas – arquitetura, legislação e contratos. Nesse ponto, será dada especial atenção às 

normas anticircunvenção e ao projeto de reforma da Lei n. 9.610/98, a Lei de Direitos 

Autorais Brasileira (LDA). Também é feita uma breve análise da relação entre DRM e 

combate à pirataria, e de exemplos de usos desses sistemas em outras indústrias. A partir de 

então, é possível estudar com mais detalhes o uso de sistemas de DRM no mercado de livros 

digitais e seu efeito na interoperabilidade. 

O Capítulo 3, por sua vez, cuida do impacto concorrencial da baixa interoperabilidade 

dos sistemas de DRM no mercado de livros digitais. Parte-se de um exame das peculiaridades 

das indústrias da economia da informação e dos mercados de dois lados, para a análise de 

como o mercado em questão é afetado por efeitos de rede, custos de mudança e barreiras à 

entrada. Em seguida, passa-se a uma reflexão sobre a adequação do direito concorrencial para 

lidar com tais impactos, tendo em vista que se trata não só de um mercado de alta tecnologia, 

mas também de uma indústria cultural. 

Por fim, o Capítulo 4 analisa a influência da dinâmica concorrencial do mercado de 

livros digitais no acesso ao conhecimento, trazendo exemplos concretos de situações em que 

os usuários, vinculados a um ecossistema, viram-se sistematicamente sujeitos às escolhas 

editorais das livrarias. Tais exemplos demonstram como, por meio dessa vinculação, a 

política de vendas da livraria pode limitar as opções de leitura e informação acessíveis aos 

leitores. Essa situação é agravada pelo fato de que, em um mercado concentrado, as 

alternativas disponíveis são poucas.  

Nesse sentido, constata-se que as regras anticircunvenção, desenvolvidas para a 

proteção dos direitos autorais, podem servir de obstáculo para que se atinja o objetivo que 
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justificou tal proteção em primeiro lugar, qual seja, a promoção do progresso. Sob uma 

perspectiva de desenvolvimento como liberdade, conclui-se que a revisão dessas regras é 

essencial para fomentar a concorrência nesse mercado, garantir a autonomia dos indivíduos e 

permitir a concretização dos potenciais dos e-books para a expansão do acesso ao 

conhecimento. 

 

Pergunta de pesquisa 

A adoção de sistemas de DRM proprietários e incompatíveis no mercado de livros 

digitais cria problemas de interoperabilidade entre as plataformas de leitura e os e-books, que 

não podem ser contornados pelo usuário em razão das leis anticircunvenção. A baixa 

interoperabilidade, por sua vez, vincula o usuário a um ecossistema e gera uma tendência à 

concentração, o que faz com que o mercado de livros digitais e o fluxo de informação sejam 

controlados por poucas livrarias. Como a baixa interoperabilidade dos sistemas de DRM dos 

livros digitais e a consequente concentração nesse mercado afetam o acesso ao conhecimento? 

 

Hipótese 

A hipótese da pesquisa é a de que os impactos da baixa interoperabilidade dos 

sistemas de DRM no mercado de livros digitais, por amarrarem o usuário a uma livraria 

específica e gerarem uma concentração no mercado, representam um entrave ao acesso ao 

conhecimento. Entende-se que a vinculação do leitor a uma livraria limita seu acesso aos 

livros nela vendidos, permitindo que sua política de venda sirva como filtro da informação 

acessível a ele. Como o mercado é concentrado, também as alternativas disponíveis aos 

leitores são reduzidas. Com isso, tem-se um instrumento estratégico de circulação de 

conhecimento nas mãos de poucas empresas, cujos interesses de negócio não são 

necessariamente compatíveis com o interesse público de difusão livre e independente de 

informação e cultura. 

 

Metodologia 

A presente pesquisa foi motivada por um problema prático. Como ávida leitora e 

entusiasta de novas tecnologias, decidi aderir à leitura digital no fim de 2011 e me deparei 

com o difícil dilema de ter que escolher não só o dispositivo de leitura portátil a adquirir, mas 

também a loja à qual eu me vincularia. Com uma primeira busca de informações, descobri 

que essa limitação decorria dos diferentes sistemas de DRM utilizados por cada livraria. O 



17 

que inicialmente era uma pesquisa para uma compra consciente acabou se tornando a base 

desta dissertação de mestrado. 

Um grande desafio na transformação de um problema prático em um problema de 

pesquisa é a delimitação do campo de análise. Por exemplo, quando se pensa em aspectos 

jurídicos do livro digital, uma série de questões interessantes vem à mente: o caso Google 

Books Search, a tributação do livro digital, o cartel de preços entre a Apple e as grandes 

editoras americanas, a aplicação do princípio da exaustão de direitos nos livros digitais, entre 

outras. Mesmo quando se olha apenas para as implicações do DRM nesse mercado, a lista 

continua extensa: acessibilidade, privacidade do leitor, liberdade de expressão, preocupações 

com o direito do consumidor, segurança dos sistemas de DRM, standard settings, etc. Dessa 

forma, a tomada de decisões metodológicas foi fundamental para delimitar e viabilizar esse 

trabalho. 

Por já ter tido contato profissional com o direito da concorrência, fiz a opção inicial de 

delimitar esta pesquisa às implicações concorrenciais do DRM no mercado de livros digitais. 

Foi preciso, contudo, definir a pergunta de pesquisa. Essa definição envolveu, primeiramente, 

estudos exploratórios, dos quais alguns foram engavetados para planos futuros e outros 

revelaram felizes serendipidades. De fato, foi apenas com uma extensa leitura sobre o 

mercado de livros digitais e direito antitruste, bem como com inúmeras conversas com 

professores e colegas, que percebi que o meu grande incômodo eram as implicações que a 

restrição da concorrência nesse mercado pode ter no acesso aos livros.1 

Outro passo necessário para a realização desta pesquisa foi escolher o método. Após 

estudar as diferentes possibilidades, percebi que, para conseguir compreender adequadamente 

os impactos do DRM no mercado de livros digitais e as implicações concorrenciais de sua 

utilização, seria necessário, antes de tudo, entender a formação, a organização contratual e a 

estrutura concorrencial desse mercado.  

Sobre esse ponto, optei por definir2 o mercado analisado como o de livros digitais de 

interesse geral (trade), o que exclui os materiais didáticos e de referência, os livros infantis e 

                                                 
1 É importante deixar claro que o conceito de desenvolvimento adotado neste trabalho está relacionado com a 
expansão da liberdade, autonomia e capacidades do indivíduo (para maiores considerações, ver Capítulo 4, item 
4.2). Nesse sentido, não há juízo sobre qualidade literária ou moralidade do conteúdo dos livros: parte-se do 
princípio de que a maximização do acesso é positiva indistintamente. 
2 Nas palavras de Richard Gilbert, “the purpose of market definition is to determine whether consumers have 
alternative products to which they can turn in response to an anticompetitive price increase, and whether they 
would do so in sufficient numbers to defeat the profitability of an exercise of market power. One common tool 
for delineating relevant markets is the ‘hypothetical monopolist test.’ This test poses the question of whether a 
hypothetical monopolist over the products in a candidate relevant market would profitably impose ‘a small but 
significant and non-transitory increase in price (‘SSNIP’).’ If the answer to this question is ‘yes,’ the candidate 
market is a relevant antitrust market. If the answer is ‘no,’ that is evidence that consumers would turn in 
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os livros de culinária (GILBERT, 2013b, p. 8). Também estão fora desse mercado os livros 

impressos, uma vez que há dados3 mostrando que, mesmo diante de um aumento significativo 

no preço, os consumidores de e-books continuam preferindo o formato digital, em vez do 

analógico (GILBERT, 2013b, p. 75). Essa informação permite que se considere o mercado de 

livros digitais como o mercado relevante neste trabalho (FORGIONI, 2005, p. 241). 

Similarmente, também estão fora do mercado de livros digitais os dispositivos utilizados para 

a leitura – ou seja, o mercado de e-readers e o mercado de tablets são mercados separados do 

que é aqui analisado. 

O mercado relevante geográfico é, por sua vez, o país, e, no caso deste trabalho, Brasil 

e Estados Unidos da América (EUA). Isso porque, à luz dos direitos autorais, a livraria obtém 

autorização para distribuir um livro digital em país específico.4 Logo constatei, porém, que o 

mercado brasileiro de livros digitais ainda é incipiente e a análise do impacto concorrencial 

seria mais rica se também fosse possível examinar um mercado mais desenvolvido. Após uma 

análise preliminar de outros mercados de livros digitais, optei pelo mercado estadunidense, 

que é o mercado de livros digitais mais maduro atualmente (WISCHENBART, 2014a, p. 4). 

Com isso quero dizer que ele é não apenas o mais antigo, mas também aquele em que os 

                                                                                                                                                         
sufficient numbers to close substitute goods outside the candidate market to render the price increase 
unprofitable. This inquiry focuses exclusively on demand substitution factors. Thus whether a candidate market 
(i.e., a collection of products) is a relevant market depends on how strongly customers respond to an increase in 
price. To what extent do they put up with the higher prices and continue purchasing the products? Or, 
conversely, to what extent do they give up on the higher-price products and substitute to products outside the 
candidate market?” (GILBERT, 2013b, p. 70-71). 
3 “From my analysis of these data I conclude that a hypothetical monopolist would profitably impose a SSNIP on 
trade e-books and, thus, that trade e-books constitute a relevant market. […] Between the week ending March 
20, 2010, and the week ending April 17, 2010, the average prices of the four First Wave Agency Publishers’ 
titles increased by 21.1% and the units consumers purchased weekly of these publishers’ titles collectively 
dropped by only 7.7%. This shows that the degree to which e-book customers substitute away from e-books in 
response to increases in e-book prices is relatively low in the sense that these customers cut back on their 
purchases (on a percentage basis) by less than the percentage increase in prices.” (GILBERT, 2013b, p. 72). Da 
mesma forma: “An Amazon internal study performed in May 2010, one month after the defendant publishers 
switched to agency, considered e-book titles whose prices had increased to levels higher than the price of the 
corresponding print book of the same title. Amazon’s analysis found that the unit sales of these e-book titles 
decreased. The analysis also found that the unit sales of the corresponding print book titles ‘remained stable’ 
and, in particular, ‘we do not notice any increase in Pbooks [print books] Units,’ despite the higher prices and 
lower unit sales of the corresponding e-book. In other words, the higher e-book prices did not induce customers 
to substitute from e-books to the lower-price print books of the same titles. Amazon’s analysts characterized the 
results as ‘[i]ndicating that there is no shift to Pbooks.’” (GILBERT, 2013b, p. 75-76). Para maiores 
considerações, ver GILBERT (2013b). 
4 “An e-book retailer must have the requisite intellectual property rights to distribute an e-book to a customer, 
and these rights typically specify a geographic region in which the e-book can be distributed. A given consumer 
in the United States seeking an e-book can only turn to e-book retailers with the right to distribute the e-book 
title within the United States. Further, an e-book retailer has the ability to set a different price for a customer in 
the United States than for a customer outside the United States. When, as here, a hypothetical monopolist of the 
conjectured relevant product market, viz., trade e-books, could discriminate on the basis of customer location, it 
is appropriate to define the relevant geographic market based on the locations of targeted customers.” 
(GILBERT, 2013b, p. 82). 
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livros digitais já representam uma parcela substancial do mercado de livros – cerca de um 

quarto (OWEN, 2013a) – e cujo crescimento já está estabilizado (CARRENHO, 2014b), 

sendo os livros digitais parte do dia a dia do leitor. Ainda assim, informações sobre mercados 

de outros países que possam contribuir para a análise não foram ignoradas.  

Foi ademais necessário traçar um limite temporal, de modo a tornar viável a análise 

dos dados coletados. Por isso, dados do mercado posteriores a novembro de 2014 não foram 

analisados.  

No que diz respeito às demais partes do trabalho, optei pela realização de pesquisas 

bibliográficas que auxiliassem a compreensão dos fundamentos do direito autoral, a descrição 

dos aspectos técnicos e jurídicos do DRM, a seleção5 e exame dos impactos concorrenciais do 

DRM, e a análise do acesso aos livros como elemento essencial à ideia de desenvolvimento 

adotada nesta dissertação.  

Por fim, precisei definir as fontes consultadas. No que diz respeito ao estudo do 

mercado, utilizei, principalmente, pesquisas acadêmicas sobre o mercado de livros como um 

todo e sobre aspectos técnicos e históricos dos livros digitais. Também utilizei estudos de 

mercado efetuados por empresas privadas, bem como informações coletadas em veículos de 

comunicação renomados e em sites especializados no mercado editorial ou em tecnologia. 

Pude contar, além disso, com a colaboração de um consultor do mercado editorial para 

apontar tais materiais. 

Quanto à descrição da estrutura concorrencial do mercado, em particular a 

participação de cada empresa, foi difícil obter dados precisos e atualizados. Optei por fazer 

estimativas do market share de cada livraria com base na coleta de dados mais recentes de 

diversas fontes, ainda que parciais, levando em conta, igualmente, os dados históricos e 

informações sobre a evolução do mercado. Reconheço que tais estimativas podem não ser 

precisas, mas há uma dificuldade inerente em mensurar participação em mercados dinâmicos, 

como os de tecnologia. Ademais, como a descrição estrutural tem por objetivo apenas facilitar 

a visualização do fechamento do mercado em razão da baixa interoperabilidade, entendo que 

tais estimativas são suficientes para a análise que esta pesquisa se propõe a fazer. Decidi, 

também, enfocar a análise na leitura dos livros digitais em tablets e e-readers, uma vez que 

                                                 
5 Primeiramente, foi feita uma extensa leitura sobre o direito concorrencial como um todo, e apenas após esse 
mapeamento foi possível identificar os aspectos mais relevantes para esta pesquisa. 
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esses dispositivos replicam a experiência de leitura de maneira mais fiel do que o computador, 

cuja portabilidade é limitada, ou o celular, cuja tela é muito pequena.6 

A parte teórica da dissertação consistiu, a seu turno, na revisão de literatura 

especializada, partindo-se de leituras gerais para leituras específicas que abordassem aspectos 

mais relevantes para a discussão que se propõe efetuar. 

 

Justificativa 

Esta pesquisa chama atenção para o potencial dos livros digitais na promoção do 

acesso ao conhecimento. Como será apresentado no Capítulo 1, item 1.5, os e-books podem 

democratizar o acesso ao mercado editorial; diminuir os custos de produção e o preço final 

dos livros; minimizar o impacto de limitações geográficas no acesso aos livros; abrandar 

inconveniências com indisponibilidade de obras; promover a leitura e até mesmo auxiliar no 

combate ao analfabetismo. Esses fatores, por sua vez, têm impacto positivo no processo de 

aprendizagem e capacitação profissional. Tais razões justificam a preocupação com 

formulação de políticas públicas e com desenhos institucionais que possam reter sua adoção e 

diminuir seus benefícios econômico-sociais (OECD, 2012, p. 4). 

No Brasil, esta pesquisa assume uma importância ainda maior. Em primeiro lugar, a 

democratização da educação é um problema no país, mas o acesso à internet é amplo e a 

cultura digital bastante disseminada, 7  de modo que há uma ótima oportunidade para a 

utilização da tecnologia para a expansão do acesso ao conhecimento. Segundo, a diminuição 

de barreiras geográficas ao acesso dos livros é extremamente relevante em um país em que 

apenas 28% das cidades possuem livrarias (G1, 2010) e há aproximadamente uma livraria 

                                                 
6 Pesquisa recente sobre os dispositivos utilizados para leitura dos digitais nos EUA mostra que e-readers são 
utilizados por 57% dos leitores, 55% utilizam tablets, 29% leem no computador e 32% no celular. Esses 
números decorrem do fato de que muitos leitores possuem mais de um dispositivo que permite o acesso aos 
livros digitais – de acordo com a mesma pesquisa, nos EUA, 42% dos adultos possuem um tablet, 32% um e-

reader, 75% um computador (laptop ou desktop) e 92% um celular (ZICKUHR; RAINIE, 2014). Essa pesquisa 
foi feita pelo método survey e não foi possível ter acesso às perguntas realizadas. Acredita-se que a pergunta 
possa ter amplificado a relevância dos computadores e celulares para a leitura digital. A mesma pesquisa relata 
que, quando perguntados sobre a leitura na semana anterior, apenas 9% dos entrevistados tinham lido livros 
digitais no computador e 12% no celular. Em comparação, de acordo com uma pesquisa diversa, realizada por 
outro instituto em 2012, apenas 6% dos leitores de livros digitais estadunidenses utilizavam os computadores 
para leitura, e apenas 6% faziam uso dos celulares (MILLIOT, 2012). Assim, estima-se que o uso de 
computadores e celulares na leitura digital seja menos relevante para esta pesquisa. 
7 Apenas a título de ilustração, estimou-se em 2014 que a venda de tablets superaria a venda de laptops no país 
(TOZETTO, 2014) e que o acesso à banda larga já chegaria a 140 milhões de pessoas (G1, 2014). Além disso, 
10,1% da população brasileira é considerada “nativa digital” – característica das pessoas entre 15 e 24 anos que 
já acessam a internet há mais de 5 anos. Esse patamar é o mesmo da Alemanha e está acima do Japão (LEMOS, 
2014). 
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para cada 107.000 pessoas, um número considerado baixo (SALGADO, 2008, p. 26). 8 

Terceiro, os preços dos livros no Brasil são considerados altos, especialmente dos livros 

didáticos (LEMOS, 2009, p. 15), mas os livros digitais têm preço substancialmente inferior 

aos impressos, podendo minimizar esse problema.9 

Esses fatores já se fazem sentir: o desempenho do mercado de livros digitais brasileiro 

é promissor, tendo crescido 2.5% no primeiro ano de leitura digital no Brasil (2013), em 

comparação com o crescimento de 1.19% do mercado dos EUA em período semelhante 

(2007) (CARRENHO, 2014c).10 Por essa razão, é ainda mais importante examinar como as 

diferentes políticas públicas podem ampliar ou reduzir os potenciais benefícios dessa 

tecnologia. 

Além disso, a discussão sobre a proteção do direito autoral no ambiente digital, 

especialmente sobre a adequação e proporcionalidade dos seus instrumentos, é de extrema 

relevância em um mundo cada vez mais digitalizado. No Brasil, essa discussão é ainda mais 

importante, uma vez que discute-se o projeto de reforma da LDA, que pretende alterar as 

regras anticircunvenção. Ademais, estudos empíricos sobre a dinâmica concorrencial em 

mercados digitais são escassos, a despeito da importância econômica dos negócios da 

tecnologia. 

Por fim, é preciso reconhecer que, a princípio, o tópico desta pesquisa pode parecer 

pouco relevante para o desenvolvimento, tendo em vista problemas urgentes, como a 

ampliação do acesso à saúde, o combate à fome, a promoção da igualdade racial e de gênero 

                                                 
8 A distribuição de livrarias pelo país também é extremamente desigual: 52,1% das livrarias brasileiras se 
encontram na região Sudeste, 21% no Sul, 17% no Nordeste, 6,1% no Centro-Oeste e apenas 3,4% no Norte 
(FAILLA, 2012, p. 151). 
9 Para considerações sobre o preço dos livros digitais, ver Capítulo 1, item 1.4.1. Neste ponto, vale mencionar 
que pesquisas realizadas na África do Sul reforçam a ideia de que disponibilidade e preço são as principais 
barreiras à leitura. Para mais informações, ver SHAVER (2014c, p. 17-18). 
10 “O mercado editorial brasileiro terminou 2013 com cerca de 2,5% do total de livros vendidos em formato 
digital. No caso, essa estatística refere-se aos livros de interesse geral, ou seja, os livros comuns que 
encontramos nas livrarias, sem considerar títulos didáticos, técnicos, infantis e universitários. Em números 
absolutos, foram vendidos 2,5 milhões de e-books no Brasil em 2013. Para muitos, ainda se trata de números 
baixos, mas não são. Se considerarmos que as grandes lojas internacionais de livros digitais – Amazon, Apple, 
Google e Kobo – chegaram ao Brasil apenas no segundo semestre de 2012, então 2013 foi o primeiro ano digital 
no Brasil. Nesse caso, comparando com os EUA, onde a brincadeira começou de verdade com o lançamento do 
Kindle pela Amazon em outubro de 2007, o cenário brasileiro é bastante promissor. Nos EUA, segundo a 
Associação de Editoras Americanas (Association of American Publishers), os livros digitais responderam por 
1,19% das vendas de livros de interesse geral em 2008, no ano subsequente à entrada da Amazon nesse mercado, 
e a 3,31% no ano seguinte. Ou seja, 2,5% no primeiro ano está longe de ser um número baixo – o mercado 
brasileiro realmente entrou na era digital. [...] O ano de 2015 deve ser o ano em que os livros digitais se 
estabelecerão de vez no Brasil. A indústria deve terminar o ano com 6 a 8% dos livros de interesse geral 
vendidos no país em formato digital.” (CARRENHO, 2014c). A taxa de crescimento em 2013 é ainda mais 
impressionante quando se tem em conta que, em 2012, 70% dos entrevistados pela pesquisa Retratos da Leitura 
no Brasil nunca tinham ouvido falar sobre livros digitais (FAILLA, 2012, p. 323-332), o que indica que há 
grande espaço para a expansão desse mercado. 
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ou a diminuição da violência. Entretanto, partindo-se de uma concepção de desenvolvimento 

como processo de expansão das liberdades individuais (SEN, 2011), a circulação do 

conhecimento e da informação, cruciais para o aumento da autonomia individual, assumem 

um papel central no bem-estar social (BENKLER, 2006, p. 301-302). Nesse contexto, a 

leitura digital oferece uma oportunidade para a democratização e facilitação do acesso ao 

conhecimento, de modo que a avaliação das políticas públicas e arranjos institucionais que 

possam incentivá-la ou freiá-la tornam-se especialmente importantes para a promoção do 

desenvolvimento.  
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1 O MERCADO LIVROS DIGITAIS 

Não é exagero dizer que os livros estão diretamente relacionados com o progresso da 

sociedade. A sua maior difusão com a invenção da prensa no século XV11  marcou uma 

surpreendente expansão na educação, no desenvolvimento científico e na cultura. Desde 

então, o modo de produção e distribuição dos livros continuou praticamente o mesmo. Ainda 

que algumas mudanças tecnológicas tenham tornado o processo mais barato e eficiente, o 

suporte de papel permaneceu inalterado. Mais recentemente, porém, a passagem da tecnologia 

analógica para a digital não tardou a atingir também o mercado editorial. A consequente 

proliferação dos livros digitais, mais acentuada a partir de meados dos anos 2000, marca uma 

transformação nessa indústria cujo impacto se assemelha apenas ao da invenção de 

Gutenberg, dando início a uma verdadeira revolução no mercado de livros (O’BRIEN; 

GASSER; PALFREY, 2012, p. 4; RAO, 2001, p. 247; SERINGHAUS, 2009, p. 148). 

Apesar de os livros serem um dos principais meios de circulação de conhecimento, o 

maior acesso a eles enfrenta obstáculos como preços altos e distribuição desigual de livrarias 

pelo país. O surgimento dos livros digitais tem, contudo, potencial para diminuir esses 

obstáculos significativamente. 

Este capítulo pretende trazer uma explicação ampla e geral sobre os livros digitais. 

Para tanto, serão primeiro estudados os conceitos básicos relacionados ao livro digital, como 

suas principais características e o desenvolvimento histórico dessa tecnologia. Em seguida, 

serão analisados a estrutura do mercado e os aspectos contratuais da cadeia de livros digitais, 

em comparação com o mercado de livros impressos. Serão ainda brevemente abordadas nessa 

seção duas ações judiciais de grande repercussão para esse mercado: o caso Google Books 

Search (GBS) e o cartel de fixação de preços de livros digitais. Por fim, será explorado o 

potencial da nova tecnologia para a expansão da produção e do acesso aos livros.  

 

1.1 Definição 

O termo “livro digital” é muitas vezes usado de forma ambígua, referindo-se, 

comumente, não só ao conteúdo, mas também ao dispositivo de leitura ou ao software 

utilizado para acessar o arquivo (LOEBBECKE, 2010, p. 3). Trata-se, porém, de conceitos 

                                                 
11 A rigor, como bem explica Robert Darnton, “os chineses desenvolveram tipos móveis por volta de 1045 e os 
coreanos utilizavam caracteres metálicos em vez de blocos de madeira por volta de 1230.” Contudo, optou-se 
por tomar a invenção de Gutenberg como inicial, pois, “ao contrário das inovações surgidas no Extremo Oriente, 
a invenção de Gutenberg se propagou de forma avassaladora, deixando o livro ao alcance de círculos cada vez 
mais amplos de leitores.” (DARNTON, 2010, p. 30). 
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diferentes. Neste trabalho, a concepção de livro digital corresponderá à de conteúdo da obra.12 

Seguindo essa linha, o glossário publicado pelo Open e-Book Forum13 (2000, p. 6), define o 

livro digital como “um trabalho literário, sob a forma de um objeto digital, consistente em um 

ou mais identificadores únicos e padronizados, metadados, e um corpo de conteúdo 

monográfico, destinado à publicação e ao acesso eletrônico”.14  

Os livros em formato eletrônico costumam conjugar o conteúdo textual da obra com 

ferramentas permitidas pelo ambiente digital, como anotações, grifos, ferramentas de busca, 

referências cruzadas, hyperlinks e marcadores, além de outros recursos ainda mais interativos, 

como narração e animações em vídeo (caso em que eles são chamados de enhanced books) 

(BACON, 2014; VASSILIOU; ROWLEY, 2008, p. 363). 

Uma característica típica do e-book é que, sendo ele um arquivo digital, sua leitura é 

mediada por um dispositivo que converte o código binário em texto (ELKIN-KOREN, 2010, 

p. 1716), podendo esse dispositvo ser um tablet, e-reader, celular ou computador. Os dois 

primeiros dispositivos são os mais utilizados,15 uma vez que eles reproduzem a experiência de 

leitura de um livro mais fielmente, ao passo que os computadores não possuem a mesma 

portabilidade e os celulares costumam ter telas pequenas demais.  

Os tablets são dispositivos portáteis capazes de processar aplicativos dos mais 

diferentes tipos, proporcionando uma gama variada de serviços de informação e 

entretenimento, em que a leitura digital é apenas um dos usos possíveis (OECD, 2012, p. 63). 

Por conta disso, os tablets permitem a inserção de diversos elementos multimídia nos livros 

digitais, como recursos audiovisuais. As telas dos tablets geralmente usam LCD ou luz de 

fundo LED, o que proporciona uma imagem significativamente melhor, com maior definição 

e cores mais vivas. Por outro lado, esse tipo de tela reflete a luz solar, o que prejudica o seu 

uso em ambientes com luz natural forte. Além disso, pela quantidade de recursos, os tablets 

gastam mais bateria, são mais pesados e consideravelmente mais caros. Exemplos de tablet 

são o iPad, o Samsung Galaxy e o Kindle Fire.16 

Já os e-readers são dispositivos eletrônicos portáteis dedicados exclusiva ou 

majoritariamente à leitura de livros eletrônicos, com formato semelhante ao de um livro 

impresso (OECD, 2012, p. 63). Ao contrário dos tablets, os e-readers possuem 
                                                 

12 Além disso, as expressões livro digital e e-book serão entendidas como sinônimos. 
13 Ver nota 21. 
14 Tradução livre. No original: "A literary work in the form of a digital object, consisting of one or more standard 
unique identifiers, metadata, and a monographic body of content, intended to be published and accessed 
electronically.” 
15 Ver nota 6. 
16 Todas as vezes em que se falar sobre os dispositivos de leitura, como iPad, Kindle, etc., não se fará distinção 
entre os diferentes modelos do mesmo dispositivo. 
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funcionalidades limitadas, restringindo-se apenas ao que é relacionado à experiência de 

leitura, como a exibição do texto, dicionário integrado e possibilidade de grifos. Além disso, a 

maioria dos e-readers possui uma tela de tinta eletrônica (e-ink),17 que imita o papel e não 

reflete a luz diretamente. Apesar da tela e-ink ser mais confortável para a leitura, essa 

tecnologia não suporta imagens de alta qualidade e até agora só está disponível em preto, 

branco e tons de cinza. Exemplos de e-readers são o Kindle, o Nook e o Kobo.18 

O software de leitura, por outro lado, é um programa de computador ou aplicativo de 

celular destinado à leitura de livros digitais. É o software que irá mostrar o texto do livro e 

proporcionar funções como busca de termos, alteração do tipo e tamanho da fonte, hyperlinks 

no texto, dicionário integrado, grifos e anotações (KUMAR et al., 2009, p. 125). Algumas 

livrarias possuem software próprio para leitura de seus livros,19 mas também há programas 

desenvolvidos por outras empresas. Mesmo nos dispositivos de leitura, os livros digitais 

tradicionais e os enhanced books são lidos por meio de um software. 

O software de leitura não se confunde com o aplicativo de livro. Enquanto o primeiro 

é capaz de acessar diferentes livros digitais e processar as funções básicas desses arquivos, o 

segundo é um aplicativo independente, com ícone próprio, dedicado à leitura de apenas um 

livro e cuja experiência proporcionada é, na maior parte dos casos, ainda mais diversa do que 

a do enhanced book. Os recursos oferecidos pelo aplicativo de livro são inúmeros: cenas e 

diagramas interativos, animações, narração guiada, definições do glossário instantâneas, 

controles dos pais, entre outros (BACON, 2014). Em razão da multiplicidade de recursos 

                                                 
17 “First developed in the 1970s at Xerox Corporation’s Palo Alto Research Center (PARC), it [the electronic 
ink] mimics the look of ink on paper by using electrically charged particles, black on one side and white on the 
other, which could be selectively flipped over with electrical charges to create black letters on a white screen. 
The Kindle – like Sony’s earlier e-book – used technology from a company called E Ink Corporation. Founded 
in 1997 as a spin-off of the Media Lab at the Massachusetts Institute of Technology, it developed a slightly 
different approach using charged particles. The e-ink display contains millions of ‘microcapsules,’ each one 
filled with white particles with a positive charge and black particles with a negative charge. The microcapsules 
are sandwiched between two layers of electrodes. Most of the screen keeps a negative charge on the top layer of 
electrodes and a positive charge on the bottom, pulling the white particles to the top of the microcapsules and the 
black to the bottom. That creates a white background on the screen. In order to form letters, the polarity of the 
electrodes is reversed in specific spots, pulling the black capsules to the top and forming black letters. Since the 
page is formed with particles, and not electrons, it looks like particles of ink on a page. And the particles don’t 
dance like electrons being constantly refreshed. Once the page is formed, the particles remain in place without 
applying more power to it, saving battery life and creating stable, unblinking letters. All it needs is a quick flash 
of power to form the next page.” (BRANDT, 2011, p. 110). 
18 Tanto os tablets quanto os e-readers podem ter características específicas, a depender do modelo ou da 
empresa fabricante. Contudo, a descrição minuciosa desses produtos está além do escopo deste trabalho, para o 
qual basta uma apresentação breve das características gerais dos dispositivos de leitura. 
19  Como será visto com mais detalhes no Capítulo 2, item 2.6, é comum que, nesses casos, o livro 
comercializado pela livraria só possa ser lido no seu próprio software. Esta restrição é um dos aspectos centrais 
do impacto concorrencial que será estudado nesta pesquisa. 
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envolvidos na leitura por meio do aplicativo de livro, só é possível acessá-lo por meio de 

tablets ou, em alguns casos, smartphones. 

 

1.2 Desenvolvimento histórico do livro digital 

Embora o mercado de livros digitais tenha mostrado um crescimento substancial 

apenas recentemente, ideias sobre a incorporação da tecnologia na leitura e sobre a 

portabilidade de bibliotecas remontam ao início século XX. Por exemplo, em 1930, o escritor 

Bob Brown escreveu o manifesto “The Readies”, alegando que a escrita estava ultrapassada e 

clamando por uma “revolução das palavras”. Influenciado pelas ideias modernistas, Brown 

imaginava um dispositivo portátil semelhante ao microfilme, que permitiria aos leitores lerem 

obras longas em minutos (SCHUESSLER, 2010).   

Outro pioneiro da leitura digital foi Vannevar Bush, engenheiro e pesquisador 

estadunidense que acreditava no uso da tecnologia como forma de facilitar e simplificar o 

armazenamento e o acesso a informações. Na década de 40, já preocupado com o problema 

do excesso de informação, Bush vislumbrou um dispositivo chamado Memex, semelhante a 

uma escrivaninha, capaz de armazenar e acessar livros, documentos e dados em geral, assim 

como suportar anotações, com o objetivo de facilitar o acesso e a sistematização do material 

de trabalho (BUSH, 1945; CONNAWAY; WICHT, 2007, p. 2).  

Em 1967, inspirado por tais ideias, Andries van Dam, professor na Brown University, 

e sua equipe criaram o Hypertext Editing System (HEP), um sistema de organização de dados 

que permitia a leitura de livros na tela de um computador. Com motivação semelhante, o 

cientista da computação Alan Kay desenvolveu, no ano seguinte, o conceito do Dynabook, 

um dispositivo de leitura semelhante a um computador portátil, destinado a facilitar a troca de 

informações e, especialmente, auxiliar no processo de aprendizagem infantil (CONNAWAY; 

WICHT, 2007, p. 2; KAY, 1972). Entretanto, a tecnologia disponível na época ainda não era 

suficiente para concretizar tais ideias. 

Embora os esforços para desenvolvimento de dispositivos de leitura fossem 

incipientes, aos poucos, mais e mais obras literárias e de referência passaram a ser 

digitalizadas. Esse processo se expandiu  de modo significativo após 1971, quando Michael 

Hart fundou o Projeto Gutenberg, com o objetivo de armazenar digitalmente o conteúdo de 

bibliotecas, em particular obras em domínio público (HART, 1992; KUMAR et al., 2009; 

OECD, 2012, p. 38). A sua missão era encorajar a livre criação e distribuição de livros 

digitais pela Web, por meio, por exemplo, da disponibilização de arquivos dos mais variados 

formatos (HART, 2007). 
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Os primeiros programas de computador dedicados à leitura de livros digitais também 

não tardaram a aparecer. No fim dos anos 80, software como o Superbook, da Bell 

Communication, e o BookManager, da IBM, foram lançados já com recursos como pesquisa 

de termos (MANLEY; HOLLEY, 2012, p. 297). O primeiro dispositivo dedicado à leitura, o 

Sony Data Discman, foi lançado em 1991 (MANLEY; HOLLEY, 2012, p. 292-299).  

A partir de então, é possível verificar vários esforços para a comercialização de livros 

digitais por meio de CD-ROMS e disquetes, bem como para o desenvolvimento de outros 

dispositivos de leitura portáteis (BRANDT, 2011, p. 109; MANLEY; HOLLEY, 2012, p. 

297). Ainda assim, o mercado de livros digitais era incipiente. Fatores como o processo 

trabalhoso de criação de digitalização dos livros à época, somados às incertezas sobre a 

detenção dos direitos autorais da versão eletrônica da obra,20 frearam a propagação dos livros 

digitais (CONNAWAY; WICHT, 2007, p. 2; MANLEY; HOLLEY, 2012, p. 300). 

Uma série de fatores contribuiu para que a situação melhorasse ao fim dos anos 90. 

Por exemplo, o lançamento de bibliotecas virtuais como NetLibrary, Questia, Internet Archive 

e ebrary ajudou a expandir a quantidade de obras disponíveis em versão digital 

(CONNAWAY; WICHT, 2007, p. 2). Além disso, uma conferência organizada pelo National 

Institute of Standards and Technology e pela National Information Standards Organization em 

1998 deu início às ideias que levariam à criação do Open e-Book Forum, uma organização 

dedicada a tratar de assuntos como formatos padrões nos livros digitais (HERTHER, 2005, p. 

46),21 demonstrando um esforço da indústria para superar os revezes até então enfrentados.  

Na mesma época, vários países promulgaram leis tratando de proteção legal contra a 

pirataria na internet, como o Digital Millennium Copyright Act (DMCA) nos EUA,22 uma 

medida que a indústria do entretenimento reputava necessária para a digitalização de 

conteúdo.23 

                                                 
20 Sobre esse aspecto, ver Random House, Inc. v. Rosetta Books LLC. Neste caso, de 2001, a editora Random 
House processou a editora Rosetta Books alegando que esta teria violado seu direito de publicação ao publicar a 
versão digital de obras do seu catálogo. O caso diz respeito ao fato de que autores como William Styron e Kurt 
Vonnegut concederam à Random House a licença exclusiva para publicar seus trabalhos "no formato de livros", 
e, posteriormente, concederam à Rosetta Books o direito de publicar a versão digital desses títulos. A Random 
House perdeu a ação. 
21 Atualmente, o Open e-Book Forum é chamado de International Digital Publishing Forum (IDPF). O objetivo 
inicial de desenvolver um formato padrão aberto de livros digitais deu origem ao ePUB, mais bem explicado no 
item 2.6. Para maiores informações sobre essa organização, ver BLASI e ROTHLAUF (2013, p. 12).  
22 Ver Capítulo 2, item 2.3.2.2. 
23 “Prior to the enactment of the DMCA, some publishers expressed an unwillingness to release their products in 
digital formats unless TPMs could be secured against circumvention. Unauthorized copying of digital 
information goods is of particular concern to publishers since, unlike information goods in analog formats, 
digital goods can be copied through multiple generations with no degradation in quality and can be distributed 
nearly costlessly via digital networks.” (ROTHCHILD, 2005, p. 497). No mesmo sentido: “‘During our 
negotiations with publishers about e-books, we spent a good deal of time talking about the customer experience 



28 

A primeira tentativa bem sucedida de venda de livros digitais no mercado massificado 

ocorreu nos anos 2000, quando Stephen King publicou “Montando Bala” em formato 

eletrônico, pelo preço de U$ 2.50 por cópia. De acordo com a editora Simon & Schuster, o 

livro foi baixado por cerca de meio milhão de leitores (LONG, 2003, p. 30). Entretanto, 

hackers logo conseguiram remover a criptografia antipirataria do arquivo, o que levou à 

distribuição em massa da obra pela rede. No mesmo ano, o autor empreendeu uma nova 

tentativa no mercado digital com o livro “A Planta”. Dessa vez, os capítulos do livro foram 

disponibilizados para download ao longo do tempo, sem qualquer trava tecnológica, e os 

leitores poderiam pagar U$ 1.00 por capítulo se desejassem. Caso o número de downloads 

pagantes caísse para menos de 75%, os capítulos seguintes não seriam publicados. 

Eventualmente, a publicação foi interrompida porque o número de pagantes caiu para 50% 

dos leitores, o que mostra os limites do pagamento voluntário e a necessidade de se criar um 

modelo de negócios mais adequado. 

Mesmo com tantos avanços, o alcance da leitura digital continuava limitado. Por 

exemplo, a primeira tentativa da Barnes & Noble de vender livros digitais chegou ao fim em 

2003. Essa decisão, tomada apenas três anos após o seu acordo com a Microsoft para a venda 

de livros compatíveis com o Microsoft Reader, foi motivada pelo baixo número de vendas 

(HANSEN, 2003). Especialistas apontam diversas circunstâncias que contribuíram para esse 

quadro, como a falta de dispositivos de leitura adequados (que à época eram pesados, caros e 

com tela muito pequena),24 a resistência do usuário à leitura digital, o número reduzido de 

livros digitais disponíveis, o processo trabalhoso para a compra e acesso às obras e os preços 

relativamente altos (CONNAWAY; WICHT, 2007, p. 5; HERTHER, 2005, p. 46-47). Além 

disso, a falta de um formato padrão era causa de apreensão em muitos consumidores, 

                                                                                                                                                         
we wanted to achieve and things like Digital Rights Management,’ recalled Amazon director Laura Porco, part 
of the Kindle launch development team, in her direct testimony. ‘The publishers were mostly concerned about 
issues such as clarity on copyright ownership, implementation of DRM, and whether the files would be secure,’ 
Porco testified.” (ALBANESE, 2013, p. 30). Assim, é comum que as editoras (ou os autores, quando negociando 
diretamente) e as livrarias contratem que estas protegerão os livros digitais por meio de DRM. Por exemplo, os 
contrato de agência celebrados entre a Apple e cinco das maiores editoras estadunidenses em janeiro de 2010, 
examinados a seguir no item 1.4.2, previam que a empresa protegeria os materiais fornecidos pelas editoras por 
meio da utilização do sistema de DRM proprietário Fairplay e da adoção de termos e condições de uso 
adequados. Tais contratos estão disponíveis nos documentos da ação U.S. v. Apple, Inc., et al. Entretanto, a 
proteção de arquivos digitais por sistemas de DRM não é apenas uma exigência das editoras: Cory Doctorow 
relata, por exemplo, que a Apple se recusou a vender o audiolivro da sua obra “Little Brother” sem DRM 
(DOCTOROW, 2014c, p. 34). Isso indica que o uso dos sistemas de DRM atende também aos interesses das 
livrarias, podendo servir, por exemplo, como forma de as proteger contra a concorrência, como será visto ao 
longo desta pesquisa. 
24 A título de ilustração, o dispositivo de leitura Rocket eBook Reader, lançado em 1998, podia armazenar por 
volta de 10 livros, pesava quase um quilo e custava U$ 1.200 (ALBANESE, 2013, p. 16). 
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especialmente após o caso VHS-Betamax.25 Ao mesmo tempo, a bolha da internet fez com 

que algumas empresas do setor enfrentassem sérios problemas financeiros e encerrassem suas 

atividades (STONE, 2013, 220). Sistemas de DRM excessivamente rígidos também teriam 

retardado a adesão (BURK, 2001, p. 329). 

Em 2004, a Google anunciou um projeto que acabaria tendo um grande impacto na 

expansão da leitura digital: o Google Book Search (GBS) (MENEGATTI, 2013, p. 36).26 Por 

meio do GBS, a empresa disponibiliza a versão digitalizada de milhões de livros e os indexa 

ao seu sistema de busca, o que possibilita aos usuários realizar pesquisas por termos nesse 

enorme acervo (MENEGATTI, 2013, p. 33). Os livros em domínio público são 

disponibilizados integralmente para visualização, download e impressão, enquanto os livros 

protegidos por direito autoral podem ter exibição integral, limitada a certo número de páginas 

ou restrita a pequenos trechos, a depender da existência ou não de acordo com a Google e dos 

termos do acordo (MENEGATTI, 2013, p. 33-34).  

Apesar dos grandes benefícios de uma imensa biblioteca digital para a expansão do 

acesso ao conhecimento, o GBS não se viu livre de polêmicas. Em 2005, a Author’s Guild, 

uma organização sem fins lucrativos que representa o interesse de autores nos EUA, propôs 

uma ação coletiva contra a Google, alegando violação de direitos autorais. Na mesma época, a 

Association of American Publishers, um grupo de cinco editoras, dentre as quais Penguin e 

Simon & Schuster, também propôs uma ação contra a Google em termos semelhantes 

(ALBANESE, 2013, p. 31; DARNTON, 2010, p. 5; MENEGATTI, 2013, p. 41). A principal 

                                                 
25 Em meados dos anos 70, havia dois formatos de fita de vídeo disponíveis: o Betamax, da Sony, e o VHS, um 
formato aberto. Ambos os formatos competiram pela dominância do mercado por anos, até que, em dado 
momento, o formato aberto VHS prevaleceu. Os consumidores que compraram aparelhos VCR no padrão 
Betamax viram-se então forçados a mudar para o padrão VHS, uma vez que o número de fitas de vídeo Betamax 
era restrito (LEMLEY, 1996. p. 20-21). Para uma análise detalhada desse caso, contestando sua relação com o 
conceito de path dependance, ver LIEBOWITZ e MARGOLIS (1995, p. 218-222). 
26 O GBS compreende duas inciativas diferentes: (i) o Google Partner Program (GPP), em que a Google obtém 
autorização dos detentores de direitos autorais para exibição de obras exploradas comercialmente, e (ii) o Google 

Library Project, em que a empresa faz parcerias com grandes bibliotecas para a digitalização de seus acervos. 
Por meio do GPP, os autores podem não apenas divulgar sua obra, escolhendo entre a visualização integral ou 
limitada a um número de páginas, mas também receber parte do lucro auferido pela Google com os anúncios 
publicitários exibidos no site. Já o GLP foi pensado como uma alternativa aos limites do GPP, notadamente a 
dificuldade de se identificar o titular de direitos autorais para que ele autorize a digitalização e a disponibilização 
da obra, os custos de se negociar as autorizações individualmente e o grande número de obras órfãs ou que não 
são mais exploradas comercialmente (MENEGATTI, 2013, p. 36-38). Ao contrário do que ocorre no GPP, a 
exibição das obras obtidas por meio do GLB não foi autorizada previamente, cabendo ao titular manifestar-se 
caso seja contrário à exibição (em um sistema opt-out). Por conta da falta de autorização prévia, as obras obtidas 
via GLP têm a visualização limitada a pequenos trechos. (MENEGATTI, 2013, p. 39-40). Assim, “como 
resultado de todo esse arranjo, autores e editoras têm as seguintes opções: (i) participar do Google Partner 
Program para determinar o nível de acesso dos usuários do GBS a suas obras e eventualmente lucrar com os 
anúncios publicitários oferecidos pelo Google; (ii) não se manifestar, o que é entendido como consentimento 
tácito no contexto do Google Library Program e tem como consequência a exibição de ‘snippets’ de seus livros 
no GBS; e (iii) solicitar a exclusão de suas obras do GBS.” (MENEGATTI, 2013, p. 40).  
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alegação em ambas as ações foi que não só a disponibilização das obras na rede, mas também 

a digitalização dos livros e o seu armazenamento nos sistemas, seriam infrações aos direitos 

autorais. Um argumento central nos dois casos é o fato de que o GBS geraria lucro para a 

Google, por meio da ampliação do tráfego e consequente aumento das receitas publicitárias 

(MENEGATTI, 2013, p. 41-42). 

Em 2006, as partes passaram a negociar um acordo para pôr fim às ações judiciais, 

acordo que, por ser decorrente de uma ação coletiva, deveria ser aprovado pelo juiz 

(MENEGATTI, 2013, p. 43-44). Em 2008, foi apresentada uma primeira versão desse acordo, 

que recebeu inúmeras críticas de vários stakeholders.
27 Os termos foram revisados e a nova 

versão foi apresentada em novembro de 2009, mas, mesmo assim, o acordo foi rejeitado pelo 

juiz em março de 2011. Em novembro de 2013, foi proferida uma decisão determinando que o 

GBS não infringe os direitos autorais e que a digitalização dos livros constitui fair use.28 Em 

resumo, foi decidido que o GBS é uma ferramenta valiosa para pesquisadores, bibliotecários e 

usuários em geral. Apesar de a Google se beneficiar do projeto por meio dos anúncios 

publicitários e aumento do tráfego, tais vantagens são pequenas se comparadas aos grandes 

ganhos educacionais do GBS. Ademais, a digitalização integral dos livros foi considerada 

necessária para a execução do projeto. Por fim, a corte entendeu que o GBS não compete com 

o mercado tradicional, mas, ao contrário, favorece a venda de livros por meio da divulgação 

dos trabalhos.29 

É possível que as ações contra a Google tenham colocado um freio na expansão do 

mercado de livros digitais, ao suscitar inseguranças sobre negócios na área. Apesar disso, nem 

todos os esforços foram interrompidos, e o desenvolvimento do mercado nos anos seguintes 

mostra que a Google não era a única empresa investindo na leitura digital. Em 2006, por 

exemplo, a Sony lançou o Sony Portable Reader, juntamente com a sua loja, Connect eBook, 

com mais de 10.000 títulos (MANLEY; HOLLEY, 2012, p. 303). Um ano depois do 

                                                 
27  Está fora do escopo desta pesquisa analisar em detalhes os termos do acordo do GBS. Em resumo, as 
principais críticas consistiram em: “Foram levantadas questões como ameaças à privacidade dos usuários; 
possibilidade de as obras digitalizadas ‘vazarem’ na internet e vulnerabilidade da base de dados do Google a 
ataques de hackers; discriminação de preços; falhas na representatividade da class actione descompasso entre o 
modelo de negócios previsto e os interesses de determinados autores, principalmente acadêmicos; possibilidade 
de as bibliotecas tornarem-se dependentes dos serviços do Google; problemas de Direito Internacional e alegada 
violação de tratados como o TRIPS e a Convenção de Berna; usurpação da competência do Poder Legislativo 
para regular questões de Direito Autoral e obras-órfãs; privatização do conhecimento; perda de liberdade de 
expressão e possibilidade de o Google exercer censura sobre as obras do acervo; bem como preocupações de 
ordem concorrencial, com destaque, nesse último ponto, para a manifestação do Department of Justice (DOJ, 
2009), recomendando que o acordo não fosse aprovado.” (MENEGATTI, 2013, p. 45-46). Para uma análise mais 
detalhada do caso e do acordo, ver MENEGATTI (2013); SAG (2010); e SAMUELSON (2009, 2010, 2011). 
28 Ver nota 94. 
29 A Author’s Guild apelou da decisão, mas até a conclusão desta pesquisa a apelação não havia sido julgada. 
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lançamento da loja, entretanto, a venda de e-books representava apenas 1% da venda de livros 

digitais (GILBERT, 2014, p. 2).  

O que de fato revolucionou o mercado foi o lançamento do primeiro Kindle pela 

Amazon em 2007, acompanhado da Kindle Store, com 90 mil títulos à disposição: seu 

sucesso imediato foi tão grande que o produto ficou fora de estoque em poucas horas 

(ALBANESE, 2013, p. 16; ARRINGTON, 2007). Acredita-se que em julho de 2008, meses 

após o lançamento do Kindle, a Amazon já teria vendido 240 mil dispositivos (BRANDT, 

2011, p. 110). Ao final de 2009, foi a vez da Barnes & Noble entrar nesse mercado, com o seu 

e-reader Nook.30 Poucos meses depois, em janeiro de 2010, a Apple lançou o iPad, que 

vendeu um milhão de unidades meses após o lançamento (GILBERT, 2014, p. 3; 

PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2010, p. 5-6).  

Desde então, esse mercado tem crescido de maneira surpreendente. Em 2008, a 

Association of American Publishers reportou uma receita líquida de U$ 62 milhões, valor que 

subiu para U$ 863 milhões em 2010 (O’BRIEN; GASSER; PALFREY, 2012, p. 5). Em 2011, 

a Amazon anunciou que a venda de livros digitais ultrapassou a de livros impresso pela 

primeira vez (MILLER; BOSMAN, 2011). Em 2013, a venda de obras gerais em versão 

digital já representava uma receita de U$ 1.3 bilhões (GREENFIELD, 2014). Há previsões de 

que, em 2018, os livros digitais vão representar mais da metade do mercado de livros 

estadunidense e britânico (HEYMAN, 2014), e de que o valor do mercado global de e-books 

atingirá o valor de U$ 16.7 bilhões em 2020 (KOZLOWSKI, 2014a). 

Fatores como os avanços na indústria de hardware e software; o aumento nas trocas 

de arquivos digitais; o desenvolvimento, aperfeiçoamento e popularização de tecnologias 

como Hyper Text Markup Language (HTML), Extensible Markup Language (XML) e 

Portable Document Format (PDF); bem como a ascensão e propagação da cultura digital, são 

considerados fatores fundamentais para esse sucesso (RAO, 2001, p. 248). 

De qualquer forma, é interessante notar que o crescimento da leitura digital não se faz 

às custas do mercado de livros impressos, mas, ao contrário, dá origem a um novo mercado e 

expande as vendas totais.31 Um estudo interno da Amazon efetuado em maio de 2010 indica 

                                                 
30 Em razão do fraco desempenho do Nook nos últimos anos, a Barnes & Noble decidiu separar sua loja de 
varejo da loja de conteúdo digital, Nook Media, em junho de 2014 (TRACHTENBERG, 2014a). “The slump of 
Nook related revenues slowed down [...] [to] 35.2% for the full fiscal year of 2014. In June 2014, Barnes & 
Noble decided finally ‘to separate Barnes & Noble Retail and Nook Media Business into two separate public 
companies’, driven by concerns over ‘shareholder value’.” (WISCHENBART, 2014b). Apesar disso, esta 
pesquisa considerará o Nook como o dispositivo de leitura da Barnes & Noble, uma vez que a separação é uma 
mera restruturação societária. 
31 Como já explicado na metodologia deste trabalho (notas 2 e 3), o fato de que livros digitais e impressos não 
são substituíveis atesta que o mercado de livros digitais é um mercado relevante independente. 
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que o aumento de preços de livros digitais no período de transição para contratos de agência32 

levou a uma queda na venda dos e-books sem correspondente aumento na venda das cópias 

impressas. Dados das editoras indicam que a espera para lançamento da versão digital de 

novos títulos após a publicação da obra física (windowing) também não leva ao aumento da 

venda dos livros impressos (GILBERT, 2013, p. 75-76). Aliás, um estudo sobre a prática de 

windowing mostra que, em geral, a demora para o lançamento do livro digital resulta em uma 

perda permanente de vendas de e-books e em apenas um pequeno aumento nas vendas do 

livro impresso correspondente (HU; SMITH, 2013). 33  Outro estudo, sobre os dados de 

consumo dos usuários, indica que, entre 2008 e 2012, 42% da venda de livros digitais se 

fizeram em detrimento dos livros físicos, enquanto 58% das vendas não teriam ocorrido não 

fosse o formato digital (LI, 2013). Esse estudo, ainda que indique um grau de canibalização, 

também corrobora a tese de que os livros digitais expandem as vendas totais do mercado de 

livros (GILBERT, 2014, p. 6). 

Feito esse breve histórico do surgimento dos livros digitais, passa-se a estudar as 

peculiaridades dos mercados estadunidense e brasileiro de livros digitais. 

 

1.3 Panorama do mercado 

1.3.1 O mercado estadunidense 

O mercado de livros digitais estadunidense pode ser considerado o mais maduro do 

mundo, sendo a leitura digital tida como um modo comum de consumo de livros por lá 

(WISCHENBART, 2014a, p. 4, 23). Os EUA não só foram pioneiros, mas seu mercado de 

livros digitais já é estabilizado e parte natural do ambiente de negócios editorial, 

correspondendo a cerca de um quarto do mercado de livros trade no país (CARRENHO, 

2014b; OWENa, 2013; WISCHENBART, 2014a, p. 23). As figuras abaixo mostram o 

crescimento da participação dos livros digitais no faturamento do mercado de livros de 

interesse geral: 

 

 

                                                 
32 Ver item 1.4.2. 
33 Esse estudo indica que há uma diferença nos efeitos do windowing caso o livro seja mais ou menos popular. 
“Our analyses suggest that, in total, delaying ebook release dates relative to their hardcover counterparts results 
in an insignificant increase in hardcover sales, but results in a large decreasein ebook sales, total sales, and likely 
total profit. However, we also find evidence that the cross-channel effect between ebooks and print books is 
moderated by the strength of consumers’ brand awareness. For titles that have strong brand awareness among 
consumers, delaying ebook release dates leads to a significant substitution toward print books. In contrast, for 
titles that have weak brand awareness, we find a significant decline in print books when ebook release dates are 
delayed.” (HU; SMITH, 2013, p. 4). 
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Figura 1: Faturamento dos e-books no mercado trade dos EUA 
 

 
Fonte: CARRENHO (2014b). 

 

Figura 2: Participação do faturamento de e-books no mercado trade dos EUA 

 
Fonte: CARRENHO (2014b). 

 

Apesar do impressionante crescimento inicial, o mercado parece ter se estabilizado, 

tendo crescido apenas 3,8% em 2013 (CARRENHO, 2014b; WISCHENBART, 2014a, p. 23). 

Assim, há indícios de que os livros digitais encontraram o seu espaço no mercado de livros 
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estadunidense, alcançando padrões de consumo mais previsíveis a partir de agora. 34  De 

qualquer forma, mais do que o volume total desse mercado, interessa a esta pesquisa analisar 

sua estrutura e as empresas que o compõem.  

No primeiro trimestre de 2010, antes da abertura da iBookstore e da Google Play, a 

Amazon tinha 80% do mercado de livros digitais, seguida pela Barnes & Noble e Sony, com 

9.9% cada uma, e pela Kobo, com 0.25% (GILBERT, 2013b, p. 10). Dois anos depois, em 

março de 2012, a Amazon tinha cerca de 70%, seguida pela Barnes & Noble com cerca de 

18%, Apple, com 10%, e Sony e Kobo com participações inferiores a 5% do mercado 

(GILBERT, 2013b, p. 12). 

Relatórios recentes colocam a Amazon com uma fatia de cerca de 67% do mercado de 

livros digitais (MILLIOT, 2014; PERRY, 2013), seguida pela Barnes & Noble, com 11.8%, e 

Apple, com 8.2%. Outras lojas, como Kobo, Google e Sony,35 teriam, conjuntamente, 12.8% 

do mercado (PERRY, 2013). Tais números, contudo, devem ser analisados com cuidado, uma 

vez que tanto a Barnes & Noble quanto a Apple já declararam ter participações superiores a 

essas. Por exemplo, a Barnes & Noble afirmou em seu relatório anual correspondente ao ano 

de 2012 ter mais de 27% de participação no mercado de livros digitais (BARNES & NOBLE, 

2013). Já a Apple, no julgamento do cartel de fixação de preços,36 viu dois de seus executivos 

estimarem sua participação entre 20 e 25% do mercado de livros digitais, embora o diretor da 

iBookstore nos EUA tenha declarado que esse número provavelmente está entre 17 e 20% 

(ALBANESE, 2013, p. 64; REID, 2013). Com base nas diferentes fontes avaliadas, estima-se 

a estrutura do mercado estadunidense da seguinte forma:37 

 

 

                                                 
34 “The triple digit annual growth rates for ebooks over the period Jan 2008 – Dec 2011 led to predictions that 
the days of the traditional printed book are numbered. But the growth of ebooks has slowed and the share of 
ebooks in total trade book sales was about flat from 2012 to 2013. There are other indications of saturation in the 
demand for ebooks. The fraction of American adults who own either a dedicated e- reader or tablet increased 
from less than 10 percent in 2010 to about 50 percent by 2014. About 76% of adults have read a book in any 
format in the past 12 months and most potential ebook readers have already purchased an ereading device.” 
(GILBERT, 2014, p. 4). 
35 A loja de livros digitais da Sony encerrou suas atividades em março de 2014, transferindo seus livros e 
usuários para a loja da Kobo (BELLIS, 2014a). 
36 Ver item 1.4.2.1. 
37 É possível que o market share da Barnes & Noble seja ainda menor do que o estimado, tendo em vista que, 
recentemente, a empresa tem registrado perdas na sua divisão digital, conforme explicado na nota 30. Por outro 
lado, com o lançamento do iOS 8, sistema operacional dos dispositivos portáteis da Apple (iPhone, iPad e iPod 
Touch), a tendência é que a participação da Apple no mercado de livros digitais cresça. Isso porque o iOS 8 
incorporou a iBookstore aos aplicativos padrão do sistema pela primeira vez, de modo que o aplicativo não 
precisa mais ser baixado na App Store e não pode ser deletado. De fato, a companhia divulgou que, durante os 
meses seguintes ao lançamento do iOS 8, a iBookstore registrou mais de um milhão de novos usuários por 
semana (WEINMAN, 2015). 
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Gráfico 1: Participação no mercado de livros digitais nos EUA 
 

 
Fonte: elaboração própria (baseado em ALBANESE, 2013, p. 64; BARNES & NOBLE, 2013; MILLIOT, 2014; 
PERRY, 2013; REID, 2013). 

 

Um dos mecanismos disponíveis para avaliar o nível de concentração em um mercado 

é o índice Herfindahl–Hirschman (HHI). Muito utilizado em análises antitruste, o HHI é 

calculado pela soma do quadrado do market share de cada um dos competidores e oscila entre 

0, quando o mercado é ocupado por um grande número de empresas com participação 

semelhante, e 10.000, quando o mercado é controlado por apenas uma empresa. De acordo 

com o guia Horizontal Merger Guidelines, 38  utilizado pelas agências estadunidenses na 

avaliação de atos de concentração, um HHI entre 1.500 e 2.500 indica um mercado 

moderadamente concentrado, e um mercado com HHI superior a 2.500 é considerado 

altamente concentrado. Seguindo as estimativas acima, o HHI do mercado de livros digitais 

dos EUA é equivalente a 4.506.39 

                                                 
38 Disponível em http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/hmg-2010.html (acesso em 01/12/2014). 
39 No direito concorrencial, não é necessário que uma empresa seja a única a atuar no mercado para que se 
caracterize a posição dominante. Basta que seu poder econômico seja tal que ela possa agir no mercado de forma 
independente e com indiferença à existência e atuação dos outros agentes (FORGIONI, 2005, p. 314). Nas 
palavras de Paula Forgioni (2005, p. 315), “a empresa que se encontra em posição dominante tende a adotar o 
comportamento típico de um monopolista, aumentando preços, não prezando a qualidade de seu produto ou 
serviço e ainda impondo a outros agentes econômicos práticas que não adotariam, caso houvesse concorrência 
naquele mercado.” A princípio, não há nada de errado com a posição dominante, que pode ser derivada de uma 
vantagem competitiva detida pelo agente – o que se pune é o exercício abusivo desse poder econômico. Embora 
haja exceções, é comum que a posição dominante esteja relacionada ao controle de uma parcela substancial do 
mercado. No Brasil, presume-se posição dominante quando a empresa controle 20% ou mais do mercado 
relevante, embora esse percentual possa ser revisto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
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Assim como no caso das participações de mercado, há inúmeros dados sobre o uso de 

dispositivos de leitura dos EUA, que às vezes se contradizem. Por exemplo, no começo de 

2011, pesquisas estimavam que o market share do Kindle na leitura digital era de 47%, do 

iPad, 32%, e do Sony Reader e do Nook de apenas 5% e 4% (BRANDT, 2011, p. 114). Já 

segundo um survey realizado pela Book Industry Study Group em agosto de 2013, quase 40% 

das pessoas que leem livros digitais possuem um Kindle e-reader, 30% um iPad, cerca de 

25% responderam ter um Kindle Fire, 12% têm um Android tablet, e pouco mais de 10% têm 

um Nook (GREENFIELD; 2013). Por outro lado, o censo digital promovido pelo site The 

Bookseller, com mais de mil participantes, indica que 41.9% leem no iPad, enquanto 37.9% 

leem no Kindle, embora 71% tenham respondido que compram livros na Amazon e apenas 

13.4% na iBookstore (JONES, 2014). Diante desses dados, é possível estimar com segurança 

que os dispositivos para leitura digital mais utilizados são o Kindle e-reader e o iPad; porém, 

não há informações suficientes para avaliar a popularidade dos demais dispositivos. 

 

1.3.2 O mercado brasileiro 

Embora algumas livrarias já vendessem livros digitais no Brasil há alguns anos, pode-

se dizer que o surgimento do mercado nacional de e-books ocorreu em dezembro de 2012, 

quando Amazon, Google e Kobo (em parceria com a Livraria Cultura) iniciaram suas 

operações (WISCHENBART, 2014a, p. 63). Os primeiros dados sobre a participação das 

empresas no mercado de livros digitais brasileiro são também de dezembro de 2012 e 

colocam a Apple na liderança, seguida por Google, Saraiva, Amazon e Livraria Cultura, nessa 

ordem (CARRENHO, 2013a; COZER, 2012). Contudo, tais dados eram prematuros, pois a 

abertura de lojas importantes era recente. Em março de 2013, a Amazon já teria ultrapassado 

grande parte dos concorrentes, atingindo o segundo maior market share no mercado de livros 

digitais brasileiro (COZER, 2013).  

Valores exatos da participação são difíceis de obter, mas pode-se ter uma ideia melhor 

deles a partir dos dados divulgados pela Distribuidora de Livros Digitais (DLD),40 que tem 

cerca de um terço do mercado de distribuição de livros digitais brasileiro. Em março de 2013, 

suas vendas foram: 28.5% para Apple, 22% para a Amazon, 17.5% para a Google, 15% para a 

                                                                                                                                                         
conforme as particularidades do mercado. Já nos EUA, esse limiar está entre 50% a 70% do mercado 
(FARRELL; WEISER, 2003, p. 101). 
40 A DLD é uma parceria entre as editoras Rocco, Sextante, Planeta, L&PM, Rocco e Objetiva, iniciada em 
2011, para distribuição de livros digitais (WISCHENBART, 2014a, p. 136). 
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Saraiva41 e 11.8% para a Livraria Cultura (WISCHENBART, 2014a, p. 63). Entretanto, como 

o catálogo da DLD é especializado em títulos novos, e a parte mais significativa das vendas 

da Amazon vem de livros de fundo de catálogo42 e autopublicação, é possível que a loja esteja 

ainda mais perto da liderança.  

Um estudo estima que o mercado esteja dividido da seguinte maneira 

(WISCHENBART, 2014a, p. 62): 

 

Gráfico 2: Participação no mercado de livros digitais no Brasil 

 
Fonte: elaboração própria (baseadoem WISCHENBART, 2014a, p. 62). 

 

                                                 
41 Assim como a Livraria Cultura com a Kobo, a Saraiva firmou uma parceria com a Bookeen, uma empresa 
europeia, para a venda do e-reader Saraiva Lev a partir de agosto de 2014 (BOOKEEN PRESS RELEASE, 
2014). Essa parceria indica que a venda de um dispositivo de leitura conectado à loja é uma parte importante da 
competição nesse mercado.  
42 Títulos fundo de catálogo (backlist) são aquelas obras antigas, mas com valor permanente e que continuam a 
fazer sucesso, como os clássicos da literatura. A maior parte das editoras depende financeiramente desses livros, 
sendo os títulos novos mais vendidos um “acidente feliz”. A título de ilustração, Epstein conta que, nos anos 60, 
um dos fundadores da Random House costumava dizer que a editora poderia encerrar as atividades pelos 
próximos 20 anos e continuar lucrando, pois seus títulos fundo de catálogo eram extremamente valiosos, 
incluindo autores como Kafka, Proust e Faulkner (EPSTEIN, 2001, p. 17). Albanese explica ainda que a 
estratégia da Amazon de vender lançamentos a preço inferior ao custo não levou o negócio a operar em perdas, 
pois esta era uma estratégia para conquistar clientes que então passariam a adquirir títulos fundo de catálogo, em 
que a margem de lucro da livraria era maior (ALBANESE, 2013, p. 22).   
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Ainda é cedo para dizer com certeza quanto o mercado de livros digitais brasileiro irá 

crescer. Por um lado, esse mercado é considerado promissor, com taxa de crescimento acima 

do esperado: de 2012 para 2013, primeiro ano de leitura digital no Brasil, o mercado cresceu 

cerca de 2,5%, mais do que o 1,19% de crescimento nos EUA entre 2007 e 2008 

(CARRENHO, 2014). O gráfico abaixo ilustra bem o surpreendente crescimento do mercado 

de livros digitais brasileiro: 

 

Figura 3: Venda estimada de unidades de livros digitais no Brasil (Jan/12 a Dez/13) 

Fonte: CARRENHO (2014a)
43

 

 

Ademais, a grande penetração de tablets no Brasil pode auxiliar na propagação dos e-

books.44 Por outro lado, a alta dependência das compras governamentais e a baixa taxa de 

leitura45 podem frear esse potencial. De qualquer forma, é possível notar que o mercado 

brasileiro é mais atomizado do que o estadunidense. Isso não significa, contudo, que não haja 

concentração: o HHI do mercado de livros digitais brasileiros é de 2.300, o que indica um 

mercado moderadamente concentrado.  

                                                 
43 Tradução livre.  
44 Há estimativas de que, somando-se smartphones e tablets, haja três milhões de dispositivos Apple no Brasil e 
14 milhões de dispositivos Android (CARRENHO, 2013c).  
45 O brasileiro lê, em média, apenas quatro livros por ano (FAILLA, 2012, p. 335). 
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Além da evolução histórica e da participação das empresas, outro aspecto fundamental 

para se compreender o mercado de livros digitais é a estrutura da sua cadeia contratual, do 

autor ao leitor, que será examinada a seguir. 

 

1.4 Aspectos contratuais 

1.4.1 Cadeia contratual
46

 

Fonseca (2013, p. 51-53) divide os atores da indústria editorial em dois grupos: (i) 

agentes transformadores, que são os autores, agentes literários, editoras, gráficas, 

distribuidores (incluindo atacadistas), livrarias físicas, livrarias virtuais e distribuidores 

digitais e (ii) fornecedores de insumos, que são os fabricantes de papéis, máquinas, 

equipamentos gráficos e leitores digitais. A interação desses atores na cadeia do mercado de 

livros pode ser visualizada na figura a seguir: 

 

Gráfico 3: Cadeia contratual do mercado de livros 
 
 
 
 

 
 
Fonte: elaboração própria. 
 

O processo se inicia com a criação do livro pelo autor, que segue para a editora por 

iniciativa própria (1) ou por meio de agentes literários (2). O autor negocia, então, os direitos 

autorais sobre a obra com a editora e recebe de volta uma porcentagem do lucro das vendas 

como royalties.47 

As editoras 48  selecionam as obras conforme as preferências dos consumidores, 49 

aperfeiçoam o texto inicial e cuidam da produção do livro, em atividades que variam caso o 

                                                 
46 Essa breve explicação é aplicável tanto aos livros impressos quanto aos digitais. 
47 É importante notar que cada contrato apresenta individualidades. Por exemplo, uma parcela dos autores é 
remunerada por meio de adiantamentos, caso em que a negociação sobre os royalties tem menor impacto 
(VARA, 2014). Nesta pesquisa, será explorado o modelo mais comum.  
48 As atividades das editoras são explicadas com mais detalhes por Salgado (2008, p. 14): “é o editor que recebe 
o manuscrito do autor, angaria fundos, supervisiona os serviços editoriais (tradução, diagramação e outros) e de 
impressão e coordena a distribuição. […] [O editor é também responsável por] etapas de edição (tradução, 
copidesque, composição, revisões), preparação do original e do projeto gráfico (criação da capa e revisão 

Cadeia contratual do mercado de livros 
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livro seja impresso ou digital, compreendendo, por exemplo, edição, revisão e impressão.50 

Em seguida, as editoras cuidam da divulgação, distribuição e negociação do livro com o 

varejo. A distribuição, direta (3) ou por meio de um agente intermediário (4), é que vai 

colocar o livro na livraria, à disposição dos leitores (5) (EARP; KORNIS, 2005, p. 29-56; 

FONSECA, 2013, p. 53; OECD, 2012, p. 26; SALGADO, 2008, p. 13).51  Por conta da 

pertinência para esta pesquisa, uma análise mais aprofundada sobre a relação entre editora e 

livraria é feita separadamente no item a seguir. 

Em relação à remuneração, no caso dos livros impressos, o autor costuma ficar com 8-

15% do valor do livro, a editora com 30%, o distribuidor com 10-15% e a livraria com 40%, 

embora esses números possam variar caso a caso (EARP; KORNIS, 2005, p. 24; GORINI; 

CASTELO BRANCO, 2000, p. 6; OECD, 2012, p. 26; SALGADO, 2008, p. 13). Nos livros 

digitais, parte dos custos de produção são eliminados, como os relacionados a papel, 

impressão e logística física, e estima-se que, com esse corte, os custos de produção de um 

livro digital estariam cobertos com a venda de apenas 30 exemplares (EARP; KORNIS, 2005, 

p. 150). Alguns analistas do mercado estimam que tal corte gira em torno de 20% do custo de 

                                                                                                                                                         
técnica), confecção da matriz (fotolito do miolo e fotolito da capa) a ser enviada à gráfica, disponibilização do 
conteúdo sob forma impressa (impressão do miolo e da capa e plastificação) e divulgação”. A editora ainda fica 
encarregada de cuidar dos aspectos jurídicos do livro: “Publishers also hold the legal rights and responsibilities 
for the content they publish. In particular: (i) they establish copyright, and collect and redistribute sales royalties; 
(ii) they hold the legal liability for any published content found to be unlawful (e.g. for reasons of defamation, 
copyright infringement, or indecency).” (OECD, 2012, p. 11). 
49 Esse é um aspecto importante da cadeia produtiva. De fato, “não há nada mais caro do que produzir um leitor. 
Atribui-se a Schopenhauer a triste constatação de que, mesmo que algum dia tivesse o dinheiro suficiente para 
comprar todos os livros que gostaria de ler, não poderia comprar o tempo necessário para essa leitura. [...] O 
problema fundamental do editor não é colocar o seu produto no mercado, mas encontrar o leitor certo para cada 
um de seus títulos. O problema fundamental do consumidor é encontrar os livros que o interessam em meio à 
multiplicidade dos títulos produzidos. [...] Há um risco crônico de superprodução. É por isso que o problema do 
livro é, acima de tudo, de distribuição, que depende, sobretudo, de informação [...].” (EARP; KORNIS, 2005, p. 
15-18).  
50 “Há dois níveis ótimos para tiragens: três mil exemplares (para obras gerais) e 30 mil exemplares (para best 

sellers e obras didáticas), ficando as mais importantes economias de escala na passagem de 2.500 para três mil 
exemplares” (EARP; KORNIS, 2005, p. 20). 
51 “A colocação do livro junto ao agente que vai entregá-lo ao consumidor final é uma operação de logística que 
pode ser feita de diferentes maneiras: diretamente pelo departamento comercial das editoras, por meio de um 
representante comercial ou de um vendedor pracista independente, por uma distribuidora integrada à livraria, por 
um atacadista de livros ou ainda por uma distribuidora independente.” (EARP; KORNIS, 2005, p. 42-43). No 
Brasil, a maior parte dos livros é vendida às livrarias em consignação: a editora disponibiliza as obras para a 
livraria que, em contrapartida, paga um preço determinado por cada livro vendido, podendo ao final devolver à 
editora os exemplares não comercializados. Isso permitiu que as livrarias contornassem problemas como falta de 
capital de giro e encalhe das obras. Embora tenha facilitado a distribuição do livro, essa prática dificulta a 
percepção do editor sobre a circulação da obra no mercado, uma vez que ele não consegue mais acompanhá-la 
de perto (FONSECA, 2013, p. 83-85). 
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produção de um livro (CARRENHO; PEREZ; STEVENS, 2012),52 o que poderia, em tese, 

permitir uma redistribuição de valores ao longo da cadeia.53 

Quanto ao preço, e-books geralmente custam 30% menos do que os livros físicos, 

embora esse desconto possa variar (CARRENHO; PEREZ; STEVENS, 2012).54 Nos EUA, 

por exemplo, o preço médio dos livros digitais é de U$ 12.99, enquanto o dos livros físicos é 

de U$ 26.63 para os de capa dura e U$ 15.49 para os de brochura (FRANKFURT BOOK 

FAIR, 2014).55 

 

1.4.2 Contrato de distribuição e contrato de agência
56

 

Tradicionalmente, a cadeia produtiva do livro é organizada com base em contratos de 

distribuição. Nesse modelo, a editora determina o preço de capa do livro, que é, a princípio, o 

preço final pago pelo consumidor. O livro é então vendido às livrarias com um desconto, que 

gira em torno de 50% desse valor. A livraria, por sua vez, pode determinar o preço final 

conforme o que achar conveniente – por exemplo, tendo em vista uma promoção –, o que às 

vezes resulta em um preço inferior ao que foi pago à editora. Como a venda se dá em 

consignação, a livraria pode devolver eventuais exemplares não vendidos ao consumidor final 

para a editora em troca de crédito (ALBANESE, 2013, p. 4-5). 

 

 

 

 

                                                 
52 Isso não significa que o livro digital apenas simplifica a publicação, uma vez que “e-book publishing requires 
new technical skills and know-how, specialised software expertise, management and design of hosting facilities, 
as well as new commercial relationships, negotiations and networks.” (OECD, 2012, p. 12). 
53 Os royalties do autor variam conforme os contratos firmados entre ele e a editora, e entre a editora e a livraria. 
Há relatos de que, em geral, os autores ganham uma porcentagem menor por livro digital do que por livro 
impresso (THE AUTHORS GUILD, 2011). Por outro lado, caso opte pela autopublicação em plataformas como 
a Amazon e a Apple, o autor pode ganhar até 70% do preço final do livro digital em royalties. Para mais 
informações sobre tais plataformas, ver Capítulo 4, item 4.1.3. 
54 Para uma argumentação de que os livros digitais podem custar de 40 a 50% menos do que os livros impressos, 
ver CARRENHO; PEREZ; STEVENS (2012). 
55 Especificamente na Amazon, em 2010, antes da celebração dos contratos de agência examinados no item 1.4.2 
(o que resultou em um aumento dos preços), o preço médio de livros digitais das grandes editoras era por volta 
de U$ 9, enquanto os e-books de editoras menores saíam por cerca de U$ 6.20 (GILBERT, 2013b, p. 51). Em 
2012, no Brasil, estima-se que o preço médio do livro digital de obras gerais tenha sido de R$ 23, enquanto o do 
livro impresso foi de R$ 18 (CARRENHO, 2013b). O preço médio mais caro do livro digital chama atenção, 
mas é importante mencionar que, em 2012, o mercado de livros digitais correspondia apenas a 0,23% do 
mercado de livros do Brasil, com um catálogo restrito aos livros de maior sucesso. A esse respeito, em 2013, o 
preço médio dos 500 livros mais vendidos foi de R$ 34 (STEVENS, 2013), o que indica que, para os mesmos 
títulos, a versão digital é mais barata. 
56 Os aspectos contratuais aqui discutidos podem não se aplicar a países que adotam a política de preço único do 
livro, como França e Alemanha. Para maiores informações sobre essa política, ver EARP e KORNIS (2005, p. 
88-100). 
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Editora
•Estabelece o preço de capa e 
vende o livro à livraria por uma 
porcentagem desse preço (em 
geral 50%)

Livraria 
•Estabelece o 
preço final para o 
consumidor

Consumidor
•Paga o preço 
estabelecido pela 
livraria

Editora
•Estabelece o preço "de capa" 
(por exemplo, U$ 26) do livro 
digital e o vende por uma 
porcentagem desse valor 
(geralmente 50%, ou seja, U$13)

Amazon
•Paga o valor cobrado 
pela editora (U$ 13) e 
estabelece o preço final 
pago pelo consumidor 
(U$ 9.99)

Consumidor
•Paga o preço 
estabelecido 
pela livraria

Gráfico 4: Modelo de distribuição tradicional 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 
 

Esse sistema, adotado para a comercialização de livros impressos, também vinha 

sendo reproduzido na comercialização de livros digitais. O uso de contratos de distribuição e 

a possibilidade de fixar o preço final dos livros eram elementos centrais da estratégia de 

negócios da Amazon. Desde sua entrada no mercado de e-books, a livraria optou por vender 

os títulos mais vendidos e novos lançamentos por U$ 9.99, como forma de atrair clientes e 

novos adeptos da leitura digital. Na prática, isso significava incorrer em perda na venda de 

determinados títulos, mas essa perda seria compensada pela venda das obras fundo de 

catálogo.57 Um exemplo pode ser visto no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 5: Modelo de distribuição de livros digitais 
 

 

 
Fonte: elaboração própria 
 

A entrada da Apple no mercado em 2010, entretanto, alterou esse cenário 

(ALBANESE, 2013, p. 4-5).  

 

                                                 
57 “Overall, Kindle e-book sales were profitable [...] because the $9.99 price on new bestsellers encouraged 
readers to buy more previously published books from deeper in the catalog, known in publishing parlance as the 
backlist (as opposed to new releases, which are considered the frontlist.)” (ALBANESE, 2013, p. 20). 

Modelo de distribuição tradicional 

Modelo de distribuição de livros digitais 
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1.4.2.1 O cartel de fixação de preços entre a Apple e as editoras58 

Em 2009, a Amazon detinha cerca de 90% do mercado de livros digitais e 60% do 

mercado de e-readers (OECD, 2012, p. 28). Muitos fatores podem explicar essa dominância, 

como a escassez de competidores de peso no mercado e o vasto conhecimento da empresa 

sobre a comercialização de livros e varejo como um todo. Apesar disso, é inegável que os 

preços baixos praticados pela livraria foram fundamentais na conquista de uma parcela tão 

grande do mercado. 

Essa situação começou a preocupar as editoras, pois o preço de U$ 9.99 cobrado pela 

Amazon pelos best-sellers e lançamentos era substancialmente inferior ao preço dos livros 

impressos, o que poderia, na visão delas, gerar canibalização entre os mercados. Ainda, esse 

valor poderia diminuir a percepção de valor que o consumidor atribui ao livro como produto. 

Mas, principalmente, os preços baixos contribuíam para o crescimento da participação da 

Amazon no mercado, que cada vez mais se aproximava de um monopsônio, dando poder 

excessivo à empresa nas negociações e permitindo que, no futuro, os preços cobrados pelas 

editoras também fossem forçados para baixo (GILBERT, 2013b, p. 13; KIRKWOOD, 2014, 

p. 11-12).59 

O lançamento do iPad pela Apple ofereceu a oportunidade de mudar essa situação. Se 

por um lado as grandes editoras60 queriam ter controle do preço final dos livros digitais, por 

outro a Apple tinha a intenção de entrar nesse mercado e ter condições de competir com as 

demais livrarias. Após meses de negociação, cinco das seis maiores editoras americanas – 

Hachette Book Group, HarperCollins, Macmillan, Penguin, e Simon & Schuster – assinaram 

                                                 
58 Os fatos aqui relatados foram retirados das seguintes fontes: United States v. Apple, Inc.; KIRKWOOD 
(2014); e ALBANESE (2013). Embora este trabalho analise aspectos concorrenciais do mercado de livros 
digitais, o objeto de estudo são os efeitos do DRM na concorrência, e não acordos anticompetitivos entre os 
agentes. Por tal razão, a análise do cartel de e-books é sucinta. Para melhor compreensão do caso, ver as fontes 
indicadas. Fatos e informações do processo poderão ser utilizados para auxiliar na compreensão do mercado. 
59 “Publisher and author objections to Amazon’s low prices may seem odd to economists who are sensitized 
from a first course in microeconomics to the costs imposed by a traditional wholesale pricing model. If a 
publisher sells a book to a retailer at a wholesale price, w, which is a mark-up over its production cost, 
economists expect the retailer to add its own mark-up, m, to arrive at the retail price, p+m. This ‘double-
marginalization’ reduces sales and lowers the profits available to the publisher and the author. Amazon choses a 
low and sometimes negative margin for its frontlist ebooks. In the short run a low retail margin is good for 
authors and publishers. Publishers get to sell more books at the wholesale price and authors earn more royalties. 
[...] But it is unpalatable to publishers who are concerned that low ebook prices will cannibalize their sales of 
printed books and jeopardize brick and mortar bookstores, which publishers depend on to promote their best 
sellers. Even if the fear of cannibalization is overstated, as empirical studies suggest, publishers are concerned 
that Amazon will use low retail prices to justify lower wholesale prices, squeezing publisher revenues and author 
royalties.” (GILBERT, 2014, p. 10). Para uma análise mais detalhada sobre o crescente poder da Amazon, ver 
Capítulo 4, item 4.1.1. 
60 O grupo das maiores editoras estadunidenses, à época chamado de Big Six, era formado por Penguin, Random 
House, HaperCollins, Hachette, Simon & Schuster e Macmillan, e detinha 48.8% do mercado de livros digitais. 
Após a fusão entre Penguin e Random House em setembro de 2013, o grupo é agora chamado de Big Five. 
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contratos de agência61 com a Apple para vender as obras de seus catálogos na iBookstore. Por 

meio desses contratos, as editoras determinariam o preço final do livro e a Apple receberia 

30% de comissão por cada livro digital vendido. 

 

Gráfico 6: Modelo de agência de livros digitais 
 

Fonte: elaboração própria 

 

O principal ponto dos contratos com a Apple é a cláusula da nação mais favorecida, 

pela qual o preço oferecido em outras lojas não poderia ser menor do que o oferecido na 

iBookstore. Na prática, essa cláusula forçava as editoras a adotar contratos de agência com as 

demais livrarias. Caso contrário, a livraria com a qual foi celebrado um contrato de 

distribuição poderia baixar o preço de determinada obra a um patamar inferior ao preço de 

capa, e a Apple estaria autorizada a igualar o preço do concorrente, pagando apenas 70% do 

valor final da venda à editora. Assim, por exemplo, se a Amazon, no modelo de distribuição, 

comprasse o livro da editora por U$ 13, mas optasse por vendê-lo por U$ 9.99, a perda seria 

sua, e a editora ainda receberia os U$ 13. A Apple, contudo, poderia determinar que o preço 

na iBookstore também seria U$ 9.99, pagando à editora apenas 70% desse valor, em vez de 

70% de U$ 13.00 (KIRKWOOD, 2014, p. 19-20).  

Em poucos meses, os contratos de agência passaram a ser adotados com outras 

livrarias, inclusive com a Amazon, o que acabou provocando um aumento nos preços dos 

livros digitais em geral. A comparação entre os preços de livros digitais das cinco editoras 

uma semana antes da mudança para contratos de agência e uma semana depois indicam um 

                                                 
61 Em suma, os dois principais pontos que distinguem o contrato de agência do contrato de distribuição são: (i) a 
forma de remuneração, pois “no primeiro, a remuneração consubstancia um percentual sobre o valor das vendas 
agenciadas, enquanto no segundo a margem de comercialização é a compensação pela atividade econômica”, e 
(ii) o fato de que na distribuição “o bem passa da propriedade do fornecedor para a do distribuidor [...] e, 
posteriormente, para o terceiro adquirente; o distribuidor compra para revender, por sua conta e risco”, enquanto 
o agente “efetua apenas a intermediação, ainda que, em alguns casos, tenha a coisa vendida em depósito” 
(FORGIONI, 2008, p. 114).  

Modelo de agência de livros digitais 

Editora
•Estabelece o preço 
final do livro digital 
(por exemplo, U$ 
12.99)

Livraria
•Comercializa o livro digital 
e em contrapartida ganha 
uma porcentagem do preço 
final (30% de U$ 12.99)

Consumidor
•Paga o preço 
estabelecido pela 
editora
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aumento de preços em 18.6% na Amazon e 19.9% na Barnes & Noble (GILBERT, 2013b, p. 

53).62 

É interessante perceber que, no modelo de agência, as editoras acabariam lucrando 

menos por unidade do que no modelo de distribuição. Como explica Kirkwood, 

 

Naquele modelo [de distribuição], era comum que uma editora grande como a 
Penguin cobrasse um preço de distribuição de aproximadamente U$ 13.00 pela 
versão digital de um lançamento. Enquanto a Amazon poderia incorrer em uma 
perda se revendesse o livro digital por U$ 9.99, a Penguin ainda receberia U$ 13.00. 
No modelo de agência, por outro lado, a Amazon foi forçada a cobrar um preço de 
revenda mais alto, de, por exemplo, U$ 12.99, mas, como a Apple insistiu que o 
modelo de agência previsse uma comissão de 30% por unidade vendida, a Penguin 
receberia apenas U$ 9.09. Pior, como o modelo de agência resultava em preços de 
revenda mais altos, o número de unidades vendidas, relativamente ao que teriam 
sido vendidas no modelo de distribuição, caiu (KIRKWOOD, 2014, p. 19-20).63 

 

Os autores também foram prejudicados com essa transição. De acordo com 

documentos da editora Macmillan, no modelo de agência, os royalties pagos pela venda de 

um livro digital com preço de capa de U$ 26.99 caíram de U$ 4.04 para U$ 2.28, e os de um 

livro com preço de capa de U$ 14.99 foram de U$ 2.25 para U$ 1.75. Já de acordo com dados 

da editora Penguin, uma obra com preço de capa em U$ 30 renderia ao autor U$ 4.50 na 

venda do livro impresso com capa dura (hardcover) e apenas U$ 2.62 por livro digital 

vendido no modelo de agência.64 

Tais negociações foram investigadas pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), 

que propôs uma ação contra a Apple e as editoras Hachette Book Group, HarperCollins, 

Macmillan, Penguin e Simon & Schuster por cartel de fixação de preço.65 É importante notar 

que contratos de agência não levantam preocupações com a defesa da concorrência por si só. 

O que levou à investigação e ao processo pelo DOJ é o fato de que a Apple e as editoras 

                                                 
62 “Random House and other smaller publishers did not make the switch to agency during this period and their 
ebook prices showed little change in the window before and after the five publishers switched to agency pricing. 
Using Random House ebooks as a control and adding other explanatory variables and fixed effects, Ashenfelter 
(2013) compared ebook prices six months before the switch to agency to prices in the ensuing six-month period. 
He concluded that the switch to agency increased ebook prices by an average of 16.8% and lowered sales by 
14.5%.” (GILBERT, 2014, p. 15). 
63 Tradução livre. No original: “Under that model, it was common for a large publisher like Penguin to charge a 
wholesale price of roughly $13.00 for the e-book version of a new hardcover title. While Amazon would incur a 
loss if it resold the e-book for $9.99, Penguin would still receive $13.00. Under the agency model, in contrast, 
Amazon was forced to charge a higher retail price, say $12.99, but because Apple insisted that the agency model 
provide a commission of 30 percent, the per unit revenue Penguin would receive would be just $9.09. Worse, 
because the agency model resulted in higher retail prices, the number of units sold, relative to what they would 
have been under the wholesale model, fell.” 
64 Esses dados estão disponíveis nos documentos da ação United States v. Apple, Inc. 
65 A Random House não foi acusada de participar do cartel, pois passou a adotar contratos de agência 
posteriormente. Sobre a eventual transição do modelo de distribuição para o modelo de agência da Random 
House, ver Capítulo 4, item 4.1.1.   
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agiram coordenadamente para facilitar a transição de contratos de distribuição para contratos 

de agência, causando um aumento nos preços para os consumidores (GILBERT, 2014, p. 15). 

As cinco editoras optaram por firmar acordos com o governo estadunidense, o que levou ao 

término dos contratos em vigor e à negociação de novos contratos conforme os termos 

acordados com o DOJ. A Apple decidiu prosseguir com a ação judicial, tendo sido condenada 

em julho de 2013. A empresa recorreu da decisão.66 

 

1.4.3 Relação com o consumidor 

Outro aspecto contratual do mercado de livros digitais que merece destaque diz 

respeito à transação entre a livraria e o leitor. Ao contrário do que ocorre com o livro 

impresso, e apesar do que dizem os “botões de compra”, essa operação não consiste, 

propriamente, em uma compra e venda, mas sim em uma licença de uso.67 Isso significa que 

não há transferência de propriedade, mas tão somente a concessão de um direito de acesso ao 

conteúdo (OECD, 2012, p. 44). Essa circunstância tem consequências importantes sobre o que 

o leitor pode fazer com o livro.  

Por um lado, os livros impressos são bens tangíveis, que podem ser emprestados, 

doados ou revendidos, sem qualquer interferência do titular dos direitos autorais. Isso ocorre 

por conta do princípio da exaustão de direitos, segundo o qual a obtenção legal da cópia de 

um trabalho (por exemplo, a compra um livro) permite que essa cópia possa ser vendida, 

emprestada, doada, etc., sem necessidade de autorização do titular dos direitos autorais, uma 

vez que a proteção legal diz respeito ao conteúdo da obra, e não ao meio físico em que ela se 

expressa (SERINGHAUS, 2009, p. 150, 160; SHAVER, 2014c, p. 42).  

Embora esse princípio esteja fundado em ideias sobre liberdade econômica e proteção 

de direitos de propriedade, ele também gera um impacto positivo na promoção do acesso a 

trabalhos protegidos por direitos autorais, haja vista que livros usados costumam ter um preço 

mais baixo, servindo tanto como alternativa quanto como pressão competitiva sobre os preços 

dos livros novos (SHAVER, 2014c, p. 42). 

                                                 
66 A apelação ainda não havia sido julgada ao fim desta pesquisa. 
67 Além da aquisição de livros digitais, uma série de plataformas oferece serviços de streaming, por meio dos 
quais o usuário paga uma taxa mensal pelo acesso ilimitado a um catálogo de livros. Por exemplo, em julho de 
2014, a Amazon lançou nos EUA o serviço Kindle Unlimited, que conta com cerca de 700 mil títulos 
disponíveis para leitura por U$ 9.99 ao mês. Em novembro de 2014, o Kindle Unlimited já estava presente no 
Reino Unido, Alemanha, Espanha e Itália. Serviços semelhantes são oferecidos pelas plataformas Scribd e 
Oyster. A análise mais detalhada de streaming no mercado de livros digitais está além dos limites desta pesquisa.   
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Arquivos digitais, entretanto, estão fora do princípio da exaustão, de modo que o 

titular de direitos autorais pode restringir atividades como venda e empréstimo.68-69  Essa 

exceção não apenas afeta os direitos do consumidor, como também pode ter impacto negativo 

na promoção do acesso em mercados que cada vez mais transitam para o mundo digital 

(SHAVER, 2014c, p. 42).70 

Contudo, é possível que um mercado digital secundário tenha um impacto muito maior 

sobre a receita do mercado primário do que ocorre no mundo físico, o que pode desincentivar 

a digitalização e mesmo a produção de conteúdo. Por exemplo, livros impressos usados 

apresentam marcas de uso que diminuem seu valor, como páginas amareladas, orelhas e 

grifos. Há quem prefira um livro novo em folha mesmo quando a diferença de preço é grande. 

Além disso, a venda de um livro impresso usado requer energia e tempo do comprador 

original para anunciar e entregar seu produto. Por outro lado, o arquivo digital permanece 

com a qualidade intacta e pode ser revendido após alguns cliques. Ao mesmo tempo, a 

possibilidade de venda posterior pode aumentar a disposição do usuário a pagar pelo arquivo, 

uma vez que a imposição de restrições ao uso dos arquivos digitais diminui o valor que os 

consumidores atribuem a esses produtos. Ainda, é possível pensar em modelos de negócios 

em que uma porcentagem da venda no mercado secundário seja dividida com autores e 

editoras. 

De qualquer forma, no caso dos arquivos digitais, os poderes e restrições do usuário 

vão depender das regras estabelecidas na licença de uso com a qual o usuário concorda ao 

adquirir determinado produto. De forma geral, tais contratos disciplinam questões como usos 

                                                 
68 Cabe mencionar que, em 29 de janeiro de 2013, o United States Patent and Trademark Office concedeu à 
Amazon uma patente (n. 8.364.595) sobre mercado secundário em objetos digitais. O resumo da patente diz: “An 
electronic marketplace for used digital objects is disclosed. Digital objects including e-books, audio, video, 
computer applications, etc., purchased from an original vendor by a user are stored in a user's personalized data 
store. Content in a personalized data store may be accessible to the user via transfer such as moving, streaming, 
or download. When the user no longer desires to retain the right to access the now-used digital content, the user 
may move the used digital content to another user's personalized data store when permissible and the used digital 
content is deleted from the originating user's personalized data store. When a digital object exceeds a threshold 
number of moves or downloads, the ability to move may be deemed impermissible and suspended or terminated. 
Additionally or alternatively, a collection of objects may be assembled from individual digital objects stored in 
the personalized data stores of different users, and moved to a user's personalized data store.” 
69 Sobre esse aspecto, é importante mencionar que, em 2013, a Capitol Records ganhou uma ação contra o site 
ReDigi, que oferecia serviços de revenda de arquivos digitais. A plataforma foi considerada responsável por 
infração aos direitos autorais. Um dos principais pontos da decisão foi que, para revender um arquivo digital, é 
necessário fazer uma nova cópia. Ainda que o arquivo original seja deletado, como o usuário não foi autorizado 
a fazer cópia alguma, haveria violação aos direitos autorais. Sendo a nova cópia ilegal, também não seria 
possível aplicar o princípio da exaustão de direitos, cabível somente em relação à cópia originária obtida 
legalmente. Para uma breve análise crítica da decisão, ver ROSENBLATT (2013a). 
70 A possibilidade de aplicação do princípio da exaustão aos livros digitais é de especial importância para as 
bibliotecas públicas, porém, essa análise está fora do campo desta pesquisa. Sobre esse assunto, ver GEIST 
(2012) e O’BRIEN, GASSER e PALFREY (2012). 
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permitidos, possibilidade de transferência do conteúdo, limitações geográficas, exclusividade 

ou não do uso, por quanto tempo a licença está em vigor e o seu valor (SERINGHAUS, 2009, 

p. 162). Um aspecto relevante dessas licenças é que elas podem atribuir ao titular direitos que 

vão além daquilo que a lei originalmente concede (AGIN; KUMIS, 2004, p. 292). Um 

exemplo interessante para os fins desta pesquisa são as regras que limitam o uso dos e-books 

em um dispositivo ou aplicativo específico, restringindo a liberdade do usuário de ler e 

armazenar seus livros no ambiente de sua preferência (ELKIN-KOREN, 2010, p. 1.716-

1.717).  

Como se pode notar, há inúmeras questões relacionadas com a validade desses 

contratos e sua adequação aos direitos do consumidor. Embora essas questões estejam além 

dos objetivos desta pesquisa, o tema será retomado no Capítulo 2, item 2.3.3, em que a 

relação entre licenças e termos de uso e sistemas de DRM será estudada com maior detalhe. 

 
1.5 Características e potencialidades 

Apesar das limitações ao que o leitor pode fazer com o livro digital que adquiriu, se 

comparado com o que é possível fazer com um livro impresso, os livros digitais apresentam 

também uma série de vantagens. Uma das vantagens mais notadas é a conveniência. Os livros 

digitais podem ser adquiridos e baixados em poucos minutos, a qualquer hora do dia e sem 

que o leitor saia de casa. Além disso, os e-books apresentam maior portabilidade, sendo 

possível armazenar milhares de livros em um dispositivo pequeno, que é, com frequência, 

mais leve do que um único livro impresso.  

O dicionário embutido permite que o leitor procure o significado de uma palavra com 

facilidade, enquanto a busca de termos auxilia a localização de palavras e trechos específicos 

do livro. Da mesma forma, a possibilidade de customizar e interagir com o texto é muito útil. 

Por exemplo, leitores podem alterar o tipo e tamanho da fonte, o que, assim como a 

tecnologia text-to-speech disponível em alguns dispositivos, tem grande impacto na 

acessibilidade.71  Ainda, os leitores podem grifar, marcar e fazer anotações no livro sem 

                                                 
71 “E-books not only provide new options for online access, carrying and storing of books for the mass market, 
they can also be utilized to dramatically expand the choices of literature and information accessible to those 
whose disability restricts their range of sensory perception of book content. The increasingly wide-spread 
availability of digital book content, thus, has the potential to dramatically improve the amount and range of 
accessible material available to people suffering from ‘print disabilities.’ The flexibility of digitalized data 
allows it to be simultaneously ‘translated’ from a visual text display into voice-audio mode. The digital text of a 
book can also be ‘translated’ into a braille version of the book. Finally, the electronic display of digital text can 
be shaped and tailored, by design, to suit the needs of particular visual or mental conditions.” (OECD, 2012, p. 
8). Infelizmente, por conta de proteções aos direitos autorais, o potencial dos livros digitais para a expansão da 
acessibilidade não tem sido explorado em sua totalidade. Por exemplo, em 2009, quando a Amazon incorporou 
ao Kindle 2 a tecnologia text-to-speech, a associação de autores Author's Guild protestou contra essa tecnologia, 
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danificá-lo. Estragos causados pelo uso e pelo passar do tempo, como tombo danificado e 

páginas amarelas ou rasgadas, também são eliminados (BURK, 2001, p. 326-327; 

SERINGHAUS, 2009, p. 153). Essas diferenças são tão relevantes que, como já mencionado, 

mesmo diante de um aumento significativo no preço, os consumidores de e-books continuam 

preferindo o formato digital, em vez de passarem a adquirir livros físicos (GILBERT, 2013b, 

p. 75).  

Para os autores, os livros digitais podem facilitar o alcance ao público-alvo, 

aumentando a quantidade de leitores (RAO, 2001, p. 249-250). Além disso, a possibilidade de 

autopublicação permite que autores possam circular suas obras independentemente da 

aprovação de uma editora,72 o que diminui de modo significativoas barreiras à entrada e 

fomenta a emergência de novos autores (FONSECA, 2013, p. 76; OECD, 2012, p. 4).73 Essa 

alternativa tem o potencial de ampliar drasticamente a diversidade da produção literária, 

viabilizando o lançamento de trabalhos que, em outras circunstâncias, não alcançariam o 

grande público.74 

                                                                                                                                                         
argumentando que o text-to-speech violaria direitos autorais e prejudicaria o mercado de audiolivros. Em razão 
da oposição, a Amazon passou a permitir que editoras e autores optassem por não permitir o uso dessa 
funcionalidade em seus livros digitais, o que reduziu bastante a sua utilização (FOWLER; TRACHTENBERG, 
2009). O mecanismo utilizado para viabilizar essa opção são os sistemas de DRM. Sobre a exceção temporária 
conferida aos atos de circunvenção que visam garantir a acessibilidade nos EUA, ver nota 124. Também é 
importante mencionar que em junho de 2013 foi assinado o Tratado de Marrakesh, destinado a aumentar o 
número de obras disponíveis a deficientes visuais. O Tratado determina, dentre outras coisas, que a proteção 
legal contra atos de circunvenção deve permitir que deficientes visuais tomem medidas para tornar as obras 
acessíveis. O tratado ainda não está em vigor, tendo sido ratificado apenas por El Salvador, Índia, Mali, Paraguai 
e Uruguai até a conclusão desta pesquisa. Brasil e EUA estão entre os países que assinaram o tratado mas ainda 
não o ratificaram. 
72 As editoras são consideradas gatekeepers do mercado de livros há muito tempo. Tendo controle de fatores 
como recursos necessários para produção, armazenamento e distribuição de livros, relações comerciais com um 
número de distribuidores e livrarias, experiência com campanhas de marketing, recursos financeiros que 
possibilitam pagamentos adiantados para a produção de livros e consultoria jurídica, as editoras acabam se 
tornando os juízes do conteúdo que será disponibilizado ao público (OECD, 2012, p. 11-13). Nessa atividade, as 
editoras não estão imunes a críticas, sendo comum que se cite exemplos de obras consagradas crítica ou 
comercialmente que foram, de início, rejeitadas para publicação, como “O Senhor das Moscas”, de William 
Golding e “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, de J.K. Rowling. A autopublicação seria, assim, uma saída para 
evitar essa dependência e democratizar o mercado editorial. Contudo, é importante reconhecer o papel das 
editoras na seleção dos títulos que são viáveis comercialmente e nas campanhas para que eles cheguem ao 
conhecimento do leitor, uma vez que um problema inerente ao mercado de livros é a grande quantidade de obras 
oferecidas frente ao tempo limitado que mesmo o mais interessado dos leitores tem para ler (ver nota 49).  
73 A relevância da autopublicação no mercado de livros digitais, de fato, não deve ser minimizada. Estudos 
recentes apontam que o número total de obras autopublicadas cresceu 60% em 2012 em comparação com o ano 
anterior. Esse aumento é creditado à ascensão da autopublicação digital, que correspondeu a 40% dos livros 
autopublicados em 2012, um aumento considerável se comparado com os 11% de 2011 (BOWKER, 2013). As 
obras autopublicadas representam 31% da venda de livros digitais na Amazon e 25% das vendas para 
dispositivos Nook (KOZLOWSKI, 2014b; LEA, 2014). Entretanto, não se trata apenas de uma questão de 
quantidade: os livros autopublicados são bastante populares no mercado digital. Por exemplo, na semana de 12 
de novembro de 2014, um quinto dos 25 livros mais vendidos eram obras de autopublicação (BELLIS, 2014b). 
74 De acordo com Netanel (1996, p. 333), “[...] according to several theoretic models, book publishers, film 
studios and other media organizations show an inherent bias against minority tastes and in favor of expression 
that is likely to appeal to large audiences.” 
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Para as editoras, por sua vez, a produção digital é significativamente mais barata, 

simplifica o processo de distribuição e diminui os custos de atualização, além de eliminar 

problemas como livros esgotados ou fora de catálogo (LONG, 2003, p. 29-30; RAO, 2001, p. 

250). Ademais, os livros digitais podem ser utilizados pelo autor e pelas editoras como um 

“laboratório de testes de baixo custo” para avaliar o potencial de certa obra, sem a 

necessidade de imprimir uma grande tiragem e promover a distribuição física (FONSECA, 

2013, p. 76). Com isso, “muitas ideias que antes não foram materializadas, devido à barreira 

de custo, agora poderiam se transformar em livros” (FONSECA, 2013, p. 75). Esses fatores 

são tão importantes que alguns consideram o livro digital a mais relevante força propulsora na 

indústria editorial atual (FONSECA, 2013, p. 75-76).  

Da mesma forma que os e-books podem facilitar que editoras e autores alcancem os 

leitores, eles também podem ampliar o acesso dos leitores aos livros. Em primeiro lugar, a 

distribuição digital diminui significativamente as barreiras geográficas, de modo que o mesmo 

trabalho pode ser lido por alguém em Londres ou Bogotá desde que haja acesso à internet. 

Isso facilita a troca de informações e a diversificação do conhecimento, uma vez que os 

leitores já não estão limitados por aquilo que a livraria ou biblioteca locais oferecem.75 Como 

resultado, as pessoas têm mais oportunidades para dominar uma língua estrangeira, aprender 

com outras culturas e ampliar seus pontos de vista e experiências.  

Em segundo lugar, como se mostrou nesta dissertação, os livros digitais costumam ser 

relativamente mais baratos que os livros impressos.76 Livros em domínio público podem ser 

encontrados gratuitamente em inúmeras plataformas, como o Projeto Gutenberg, 77  que 

oferece as obras completas de autores renomados, entre os quais William Shakespeare, Jane 

                                                 
75 Esse aspecto corre o risco de ser minimizado por quem cresceu em uma casa com estantes cheias de livros, ou 
sempre teve uma boa biblioteca a seu alcance. Mas pense, por exemplo, em áreas remotas, ou países 
subdesenvolvidos. Uma boa ilustração é o discurso de aceitação do prêmio Nobel de literatura pela escritora 
Doris Lessing, em que ela fala sobre a extrema dificuldade de levar livros ao Zimbabué, por mais que as pessoas 
demonstrassem um enorme interesse em ler, e sobre os impactos da falta de uma indústria editorial local. Em 
suas palavras: “This is north-west Zimbabwe in the early eighties, and I am visiting a friend who was a teacher 
in a school in London. [...] There is no atlas or globe in the school, no textbooks, no exercise books, or biros. In 
the library there are no books of the kind the pupils would like to read, but only tomes from American 
universities, hard even to lift, rejects from white libraries, or novels with titles like Weekend in Paris and Felicity 
Finds Love. [...] As I sit with my friend in his room, people drop in shyly, and everyone begs for books. ‘Please 
send us books when you get back to London,’ one man says. ‘They taught us to read but we have no books.’ 
Everybody I met, everyone, begged for books. [...] Books were literally wrested from rubbish heaps and the 
detritus of the white man's world. But a sheaf of paper is one thing, a published book quite another. I have had 
several accounts sent to me of the publishing scene in Africa. Even in more privileged places like North Africa, 
to talk of a publishing scene is a dream of possibilities. Here I am talking about books never written, writers who 
could not make it because the publishers are not there. Voices unheard. It is not possible to estimate this great 
waste of talent, of potential.” (LESSING, 2007). 
76 Os dois principais motivos que levam as pessoas a passarem a ler livros digitais são conveniência e preços 
mais baratos (UNESCO, 2014, p. 37). 
77 O site do Projeto Gutenberg é: http://www.gutenberg.org/ (acesso em 20/09/2014). 
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Austen e muitos outros, e o Domínio Público,78 plataforma brasileira que tem mais de 180 mil 

arquivos de texto disponíveis, incluindo toda a obra de Machado de Assis e Fernando Pessoa. 

Como resultado, os livros digitais multiplicam o número de escolhas literárias e fontes de 

informação disponíveis aos leitores por um custo menor.  

Em terceiro lugar, a leitura digital pode ajudar no combate ao analfabetismo,79-80 uma 

vez que promove a exposição e o acesso a textos de diferentes complexidades.81 Um estudo 

recente da UNESCO sobre leitura digital em aparelhos celulares mostra que o ambiente 

digital abre novas oportunidades de leitura para pessoas que não têm acesso a livros impressos 

(UNESCO, 2014).82 No mesmo sentido, por exemplo, são as iniciativas da WorldReader, uma 

associação sem fins lucrativos que promove a leitura digital por meio da distribuição de e-

readers e livros digitais, e que também desenvolveu um aplicativo de leitura para celulares.83 

Nas palavras de Lea Shaver (2014a, p. 25):  

 

A alfabetização básica permite que o indivíduo leia placas e rótulos de produtos, 
complete os formulários necessários para acessar serviços do governo, escreva uma 
lista de compras, e se comunique com os outros através de uma carta ou uma 

                                                 
78 O site do Domínio Público é: http://www.dominiopublico.gov.br/ (acesso em 20/09/2014). 
79 A concepção de alfabetização utilizada nesta pesquisa não é restrita apenas à capacidade de compreender e se 
comunicar por meio de caracteres escritos. Entende-se, aqui, que a alfabetização envolve a aptidão para utilizar 
essa competência adequadamente nas diversas atividades do dia-a-dia, o que exige mais do que apenas a 
capacidade técnica para identificar o texto. Requer-se, assim, que o indivíduo seja apto a, por exemplo: procurar 
e organizar informações, interpretar e analisar criticamente o material lido, e entender os diferentes aspectos 
sociais, culturais e ideológicos presentes em determinado contexto. Essa concepção está ligada ao conceito de 
analfabetismo funcional (UNESCO, 2006, p. 3-5).  
80 As consequências positivas da alfabetização, por sua vez, são inúmeras. Por exemplo, a alfabetização tem um 
impacto extremamente valioso na educação e pode permitir que as pessoas tenham mais controle não só sobre a 
sua aprendizagem e conhecimento, mas também sobre situações cotidianas que exigem leitura. A alfabetização 
também pode aumentar a comunicação por escrito entre os indivíduos, fortalecendo seus laços, e a participação 
na comunidade, permitindo que os cidadãos se informem sobre eventos sociais e políticos. Ela pode afetar a 
saúde materna e infantil, uma vez que as mães têm maior acesso a informações sobre nutrição e saúde. Ela pode 
proteger a identidade cultural, permitindo que os indivíduos tenham contato com registros escritos sobre as 
tradições e costumes de suas raízes, o que contribui para a preservação e diversidade cultural. Por fim, é claro, a 
alfabetização pode ter um enorme impacto no desenvolvimento socioeconômico, garantindo aos indivíduos um 
maior leque de opções em educação e capacitação (UNESCO, 2006; UNESCO, 2014). 
81 Para a indicação de trabalhos que demonstram a relação entre a maior disponibilidade de materiais para leitura 
e maiores taxas de alfabetização, ver SHAVER (2014c, p. 5 e p. 40, nota 121). 
82 “The study shows that mobile reading represents a promising, if still underutilized, pathway to text. It is not 
hyperbole to suggest that if every person on the planet understood that his or her mobile phone could be 
transformed – easily and cheaply – into a library brimming with books, access to text would cease to be such a 
daunting hurdle to literacy. It is important to qualify that access to books does not, by any means, assure or 
necessarily even promote literacy. Parachuting books to people – whether through mobile phones or other 
mediums – is exactly that: dropping books and leaving. [...] Nevertheless, the primacy of access cannot be 
overstated. While it is true that books, by themselves, will not remedy the scourge of illiteracy, without them 
illiteracy is guaranteed. A key conclusion from this publication is that mobile devices constitute one tool – in a 
repertoire of other tools – that can help people develop, sustain and enhance their literacy skills. They can help 
people find good books and, gradually, cultivate a love of reading along with the myriad advantages that 
portends - educationally, socially and economically.” (UNESCO, 2014, p. 17-18). 
83Mais informações sobre a WorldReader podem ser encontradas no seu site: http://www.worldreader.org/ 
(acesso em 20/09/2014). 
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mensagem de texto. Mas o maior valor da alfabetização é a porta que abre para o 
mundo da literatura impressa; a capacidade de ler tanto para o conhecimento e para 
o prazer.84 

 

Em quarto lugar, a ampliação da conveniência e das possibilidades de acesso pode 

promover o aumento das taxas de leitura. De fato, pesquisas mostram que as pessoas que 

adotam a leitura digital leem mais do que aqueles que usam apenas livros impressos (RAINIE 

et al., 2012; UNESCO, 2014, p. 40-48). O hábito da leitura é extremamente valioso, levando a 

uma série de efeitos positivos, tais como o exercício de imaginação, a melhor compreensão 

das raízes culturais e da importância da comunidade, o aumento na empatia, a expansão do 

vocabulário e um pensamento analítico mais consistente. A lista continua, uma vez que os 

impactos da leitura não podem ser mensurados. Um bom livro pode aumentar o seu 

autoconhecimento, moldar sua vida e até mesmo definir quem você é. 

Finalmente, os e-books podem eliminar problemas como títulos fora de estoque ou 

esgotados, o que também tem um impacto positivo no acesso à informação. Todo pesquisador 

que já sofreu para encontrar uma obra importante para sua pesquisa sabe o valor desse ponto. 

Além disso, a produção de livros digitais não exige papel ou tinta, e sua distribuição requer 

um gasto de energia mínimo se comparado com o combustível necessário para levar livros ao 

redor do país, sendo uma opção mais sustentável ecologicamente. 

Os livros digitais também possuem certas desvantagens. Anteriormente, fatores como 

o custo dos dispositivos de leitura e a quantidade de títulos disponíveis eram as principais 

barreiras de acesso, embora ambos tenham melhorado significativamente nos últimos anos. 

Contudo, alguns problemas ainda limitam o desenvolvimento máximo desse mercado. Por 

exemplo, como foi visto no item anterior, enquanto livros físicos podem ser vendidos, doados 

ou emprestados conforme a vontade de seu dono, o mesmo não pode ser feito com livros 

digitais (SERINGHAUS, 2009, p. 153). Similarmente, a falta de conhecimento do 

consumidor sobre aspectos técnicos e a ausência de um catálogo universal de livros digitais 

colocam obstáculos à sua difusão.  

Uma das principais razões apontadas pelos leitores para a não adoção dessa tecnologia 

consiste, porém, nos problemas com interoperabilidade e sistemas restritivos de DRM 

(INTERNATIONAL DIGITAL PUBLISHING FORUM, 2006, p. 3).85 Uma solução para a 

                                                 
84 Tradução livre. No original: “Basic literacy can enable one to read signs and product labels, to complete forms 
necessary to access government services, to write a shopping list, and to communicate with others through a 
letter or text message. But the greatest value of literacy is the door it unlocks to the world of printed literature; 
the ability to read both for knowledge and for pleasure.” 
85 Esta pesquisa foi feita seguindo o método survey, por meio da lista de contatos do IDPF – cerca de seis mil 
pessoas – e dos clientes de duas livrarias de destaque na época. Setencentas pessoas responderam as perguntas. 
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falta de interoperabilidade dos sistemas de DRM também foi apontada como um dos 

principais pontos a serem aperfeiçoados para melhorar a experiência da leitura digital 

(INTERNATIONAL DIGITAL PUBLISHING FORUM, 2006, p. 9). Ainda, problemas 

relacionados com os sistemas de DRM foram considerados prejudiciais à experiência de 

leitura digital em relação à expectativa inicial (INTERNATIONAL DIGITAL PUBLISHING 

FORUM, 2006, p. 11).86 Dessa forma, o tópico explorado nesta pesquisa tem o potencial para 

eliminar um grande obstáculo à maior propagação dos e-books e realização de seus potenciais. 

Prosseguindo na análise, esses sistemas de DRM serão estudados em detalhes no capítulo a 

seguir. 

  

                                                 
86 No mesmo sentido é a avaliação de Richard Gilbert (2014, p. 5): “Another factor that can affect the diffusion 
of ebooks is the use of digital rights management (DRM) by publishers and e-vendors. DRM technologies 
currently limit the ability of readers to share their ebooks and changes to DRM that permit more flexible sharing 
could enhance future ebook usage.” 
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2 DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT 

A propagação das tecnologias digitais aumentou as preocupações com a distribuição 

em massa de obras artísticas na internet sem autorização ou contrapartida econômica aos 

autores. Não tardou, porém, para que a indústria do entretenimento percebesse que a mesma 

tecnologia que facilita a pirataria também oferece inúmeras possibilidades de controle sobre o 

uso do conteúdo. Por meio dos sistemas de DRM, é possível exercer um sofisticado controle 

do uso dos arquivos digitais, determinando-se variáveis como por quanto tempo, por meio de 

quais plataformas e quantas vezes um arquivo pode ser acessado. Com isso, os titulares dos 

direitos autorais podem não apenas replicar as restrições dos bens físicos, mas até mesmo 

exceder as limitações da mídia tradicional (BURK, 2005, p. 538-539). 

Tal tecnologia será estudada neste capítulo, que abrangerá desde aspectos técnicos até 

a sua efetividade no combate à pirataria, dando especial destaque para como diferentes 

camadas de proteção – tecnologia, lei e contrato – interagem para conferir ao DRM um grau 

de controle inédito sobre o uso de obras artísticas. Após uma melhor compreensão de como os 

sistemas de DRM funcionam, será possível examinar com mais detalhes seus impactos na 

interoperabilidade de livros digitais e dispositivos de leitura. Primeiramente, entretanto, é 

importante compreender alguns conceitos básicos da proteção legal aos direitos autorais, para 

que se possa avaliar a compatibilidade entre os fundamentos desses direitos e a extensão da 

proteção conferida aos sistemas de DRM. 

 

2.1 Proteção dos direitos autorais87 

Propriedade intelectual é um termo que corresponde às proteções legais conferidas a 

criações da mente, tais como invenções e obras artísticas (LANDES; POSNER, 2003, p. 1). É 

possível dividir a propriedade intelectual em duas grandes categorias (ABRÃO, 2002, p. 15; 

BARBOSA, 2009, p. 8).88  A primeira compreende a propriedade industrial, o que inclui 

invenções (protegidas por patentes), desenho industrial, sinais distintivos (como marcas, 

nomes empresariais e indicações geográficas), circuitos integrados e proteção contra 

concorrência desleal. A segunda consiste no direito autoral, que se refere a trabalhos 

                                                 
87 Os fundamentos dos direitos autorais e de propriedade intelectual explorados nesta seção não estão imunes a 
críticas. Entretanto, o seu estudo minucioso está além dos objetivos desta pesquisa, bastando para este trabalho 
que o leitor compreenda os princípios básicos que fundamentam os direitos autorais. 
88 Na legislação brasileira, a primeira categoria é protegida pela Lei n.º 9.729/96 e a segunda pela Lei n.º 
9.610/98 (LDA). 
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literários, artísticos e científicos, assim como os direitos conexos (por exemplo, o direito de 

intérpretes e de empresas de radiodifusão).89 

O argumento mais comum para justificar a propriedade intelectual é o utilitarista, 

segundo o qual, sem essa proteção e a consequente remuneração do criador, os incentivos 

para a produção de trabalhos intelectuais são menores. Como tais trabalhos são valorizados 

pela sociedade, criam-se direitos que os protegem e viabilizam a contrapartida econômica, 

com o fim de estimular sua produção. Nesse sentido, o propósito da propriedade intelectual 

seria maximizar o bem-estar social. 

Parte-se da constatação de que as criações intelectuais se enquadram naquilo que a 

economia chama de bens públicos, que são bens não rivais e não excluíveis. Bens não rivais 

são aqueles que “mais de uma pessoa pode consumir a mesma unidade do bem ao mesmo 

tempo” (KRUGMAN; WELLS, 2011, p. 399). Assim, o consumo de uma maçã impede que 

outra pessoa coma a mesma maçã, mas a leitura de um livro em nada interfere na 

possibilidade de um terceiro ler a mesma obra: apenas o uso do objeto livro é afetado, e não o 

seu conteúdo (COHEN et al., 2010, p. 6). Bens não excluíveis, por sua vez, são aqueles em 

que o fornecedor não consegue impedir que terceiros que não pagaram pelo bem desfrutem 

dele. O exemplo mais comum da economia para bens não excluíveis é a defesa nacional, em 

que não há como excluir um cidadão que não paga impostos da proteção. Da mesma forma, 

ao se tocar uma música, é impossível impedir que terceiros que não pagaram por ela possam 

ouvi-la (COHEN et al., 2010, p. 6). A economia considera os bens públicos falhas de 

mercado, devido à dificuldade em obter retorno pelo tempo e esforço dispendidos em sua 

produção. Essa dificuldade, a seu turno, acaba por favorecer o free riding
90

 e desestimular o 

investimento em tais bens. 

Além disso, as criações intelectuais costumam ter um custo de reprodução 

relativamente baixo, embora envolvam alto custo de produção. 91  Por exemplo, J. R. R. 

                                                 
89 Em determinados países, como Brasil, EUA, Índia, entre outros, os programas de computador também são 
protegidos pelo direito autoral. A legislação brasileira sobre proteção da propriedade intelectual de programas de 
computador é a Lei n.º 9.729/96. 
90 Como explicam Krugman e Wells (2011, p. 400), “quando um bem é não excluível, os consumidores racionais 
não estarão dispostos a pagar por ele; eles aproveitarão a ‘carona’ de qualquer um que de fato pague. [...] Um 
exemplo que já pode ter sido encontrado é quando se pede aos estudantes para fazer um trabalho em grupo. Às 
vezes, há uma tendência a que alguns membros do grupo relaxem e se aproveitem da situação, confiando que 
outros vão tratar de terminar o trabalho. Os aproveitadores tomam carona no esforço de outros.” Para maiores 
considerações críticas sobre a aplicação dessa lógica ao sistema de proteção da propriedade intelectual, ver 
LEMLEY (2004). 
91 “The cost of producing a book or other expressive work [...] has two components. The first is the cost of 
creating the work. We assume that it does not vary with the number of copies produced or sold, since it consists 
primarily of the author’s time and effort plus the cost to the publisher of soliciting and editing the manuscript 
and setting it in type. [...] [the sum of which is called] ‘costs of expression’. It is, to repeat, a fixed cost. The 
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Tolkien levou doze anos para escrever “O Senhor dos Anéis”, mas, assim que a obra foi 

concluída, não foi preciso investir um segundo ou centavo a mais na produção de outro 

manuscrito. A reprodução física tem, naturalmente, um custo (e.g. papel, tinta), mas a história 

não precisa ser reescrita, basta copiá-la.  

Com isso, é possível perceber que, sem uma barreira à cópia, o autor tem dificuldades 

para recuperar tempo, recursos e esforço investidos na criação da obra, bem como o eventual 

custo de negociação da sua distribuição com editoras e gravadoras (FISHER, 2001, p. 169). 

Por exemplo, em um mundo sem direito autoral, caso o autor decida vender seu livro por R$ 

20,00, nada impede que terceiros copiem seu trabalho e o vendam por preços mais baixos, 

pois seus custos, restritos à reprodução da obra, terão sido menores. Com o tempo, o preço de 

mercado do livro acabará sendo equivalente ao custo marginal da cópia (LANDES; POSNER, 

2003, p. 40). 

À primeira vista, esse cenário pode parecer positivo, uma vez que a sociedade se 

beneficiaria dos preços baixos. Contudo, a longo prazo, corre-se o risco de diminuição do 

volume de produção das obras artísticas, em vista da dificuldade do autor em ser remunerado 

(COHEN et al., 2010, p. 6). Partindo-se do pressuposto de que a produção de bens intelectuais 

e seu uso pela sociedade é crucial para a promoção do progresso, o direito intervém atribuindo 

a tais bens uma exclusividade artificial e os transformando em bens privados, ao menos do 

ponto de vista econômico, como forma de incentivar sua produção (BARBOSA, 2009, p. 11-

12). Em suma, 

 

porque a propriedade intelectual é muitas vezes copiável pelos concorrentes que não 
suportam qualquer custo de criação dessa propriedade, há um temor de que, sem a 
proteção legal contra a cópia, o incentivo à criação de propriedade intelectual será 
prejudicado (LANDES; POSNER, 2003, p. 11).92 

 

Por outro lado, também a proteção legal tem um custo, uma vez que o acesso às 

criações intelectuais passa a ser restringida. Como o propósito de promover o equilíbrio entre 

a proteção necessária para o fomento da atividade criativa e a permissão do uso da informação 

pela sociedade, as leis de proteção à propriedade intelectual estabelecem uma série de 

                                                                                                                                                         
second component, the cost of producing the actual copies, increases with the number of copies produced, for it 
is the cost of printing, binding, and distributing individual copies. It is thus a variable cost.” (LANDES; 
POSNER, 2003, p. 37). 
92 Tradução livre. No original: “because intellectual property is often copiable by competitors who have not 
borne any of the cost of creating the property, there is fear that without legal protection against copying the 
incentive to create intellectual property will be undermined.” 
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limitações a tais direitos. O direito autoral, por exemplo, está sujeito a um limite temporal93 e 

não é aplicável a determinados usos das obras artísticas, como o fair use,94 com o objetivo de 

balancear o interesse privado do autor na remuneração de seu trabalho, o interesse público de 

acesso da sociedade às obras culturais95 e a possibilidade de que novas criações se inspirem 

em obras antigas.96 Nas palavras de Jessica Litman (2007, p. 1.880), 

 

Temos focado tão estritamente na metade produtiva da equação do direito autoral 
que parecemos pensar que o Progresso da Ciência não é nada mais do que um 
armazém gigante cheio de obras artísticas. Quando fazemos isso, nós perdemos de 
vista, ou esquecemos, um passo essencial. Para que a criação e disseminação de uma 
obra artística signifique alguma coisa, alguém precisa ler o livro, ver a obra de arte, 
ouvir a música, assistir o filme, ouvir o CD, executar o programa de computador, e 
construir e habitar o projeto de arquitetura.97 

                                                 
93 No Brasil, o direito autoral perdura apenas até setenta anos a partir do falecimento do autor da obra. Após esse 
período, a obra pertencerá ao domínio público, juntamente com as obras de autores falecidos que não tenham 
deixado sucessores e as de autor desconhecido. Estando a obra em domínio público, terceiros podem utilizá-la 
como quiserem, inclusive economicamente, sem necessidade de autorizações ou contrapartidas. Para uma 
discussão mais aprofundada sobre domínio público, ver BOYLE (2008). 
94 Em geral, essas limitações envolvem usos não comerciais ou que sejam de pequena extensão. Na lei brasileira, 
o rol taxativo de usos permitidos está previsto no art. 46 da LDA e inclui atividades como a reprodução de 
trechos para uso privado, a citação de trechos da obra para fins educacionais ou de crítica, a reprodução integral 
de obras em braile para permitir a acessibilidade de deficientes visuais, paráfrases e paródias. Tais limitações 
também estão presentes em outras leis de direitos autorais ao redor do mundo. Nos EUA, por exemplo, as 
exceções de uso constituem o chamado fair use, cuja caracterização envolve a análise de quatro fatores, que 
indicam se a utilização de uma obra artística infringe ou não o direito autoral. São eles: (i) o propósito do uso, 
que inclui se este é ou não comercial, (ii) a natureza do trabalho protegido, (iii) a quantidade de elementos 
utilizados, sendo essa análise feita em relação à extensão da obra protegida, e (iv) o efeito desse uso sob um 
mercado potencial ou sob o valor da obra protegida. A lei estadunidense indica seis situações ilustrativas em que 
o uso de uma obra pode ser qualificado como justo: crítica, comentários, notícias, ensino, estudo e pesquisa. Na 
prática, contudo, não há clareza sobre o que exatamente constitui fair use ou não. Para uma melhor compreensão 
sobre o que é fair use e como os tribunais estadunidenses aplicam esse conceito, ver NETANEL (2011); SAG 
(2012); e SAMUELSON (2008).  
95 “A system of copyright protection makes little sense unless it is designed to encourage the use and enjoyment 
of the works it induces authors to create and publishers to disseminate. […] In thinking about the appropriate 
scope of an exclusive copyright right, thus, we need to pay attention not only to the incentives it supplies to 
authors, and the prospects for commercial exploitation that it secures for owners, but also to the opportunities it 
gives to readers, listeners and viewers to enjoy copyrighted works creatively and in the ways they choose to. 
Those opportunities should include sufficient freedom to read, hear, see, experience, and share works of 
authorship in ways other than the ways that copyright owners might prefer.” (LITMAN, 2010, p. 329-330, 349).  
96 É amplamente aceito pela doutrina especializada que a atividade artística não é isolada nem surge do nada. Ao 
contrário, é pela leitura voraz, e não por iluminação divina, que o escritor reúne elementos para compor seu 
romance. “To say that every new work is in some sense based on the works that preceded it is such a truism that 
it has long been a cliché, invoked but not examined. But the very act of authorship in any medium is more akin 
to translation and recombination than it is to creating Aphrodite from the foam of the sea. Composers recombine 
sounds they have heard before; playwrights base their characters on bits and pieces drawn from real human 
beings and other playwrights' characters; novelists draw their plots from lives and other plots within their 
experience; software writers use the logic they find in other software; lawyers transform old arguments to fit new 
facts; cinematographers, actors, choreographers, architects, and sculptors all engage in the process of adapting, 
transforming, and recombining what is already ‘out there’ in some other form. This is not parasitism: it is the 
essence of authorship. And, in the absence of a vigorous public domain, much of it would be illegal.” (LITMAN, 
1990, p. 966-967). 
97 Tradução livre. No original: “We have focused so narrowly on the production half of the copyright equation 
that we have seemed to think that the Progress of Science is nothing more than a giant warehouse filled with 
works of authorship. When we do this, we miss, or forget, an essential step. In order for the creation and 
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Mais recentemente, parte significativa da doutrina, como William Fisher, Neil 

Netanel,98 Keith Aoki e Rosemary Coombe (FISHER, 2001, p. 172), partindo dos mesmos 

pressupostos, tem buscado atribuir ao direito autoral um resultado mais amplo e social. Nessa 

corrente, o fundamento do direito autoral passa a ser, sobretudo, o fornecimento de incentivos 

para difusão e utilização das obras artísticas pela sociedade (FISHER, 2001, p. 172, 192-194). 

A ideia central é a de que o acesso a uma gama ampla e variada de informações, ideias e 

formas de entretenimento é crucial para a autodeterminação do indivíduo, para a possibilidade 

de expressão pessoal e para a formação da concepção de bem-estar de cada um. Mais 

especificamente, entende-se que a capacidade dos indivíduos de construir a própria 

individualidade e uma vida gratificante é reforçada pelo contato com um ambiente cultural 

plural e robusto (FISHER, 2001, p. 192-193). Nessa sentido, os direitos autorais são vistos 

como um meio para se atingir uma cultura rica e aberta, e não como um fim em si.99 

                                                                                                                                                         
dissemination of a work of authorship to mean anything at all, someone needs to read the book, view the art, 
hear the music, watch the film, listen to the CD, run the computer program, and build and inhabit the 
architecture.” 
98  A concepção de Netanel merece uma explicação individual. Segundo o autor, o direto autoral é uma 
ferramenta da qual o Estado se vale para fomentar o progresso e o caráter democrático da sociedade. Esse 
fomento ocorre pelo desempenho de duas funções: uma função produtiva e uma função estrutural. Pela função 
produtiva, ao permitir que o autor seja remunerado pelo seu trabalho, o direito autoral fornece um incentivo à 
produção criativa, aproximando-se da fundamentação utilitarista do direito autoral. Esse estímulo levaria à 
produção e disseminação de ideias políticas, sociais, culturais e estéticas das mais diversas, o que, por sua vez, 
promove a participação democrática e a associação entre os cidadãos (NETANEL, 1996, p. 348). Essa 
promoção, a seu turno, acontece da seguinte maneira: a troca de informações é essencial para a formação de 
associações civis, seja para que os participantes aprendam sobre seus princípios e atividades, seja para que 
possam discutir e confrontar suas ideias. Em muitos casos, essa comunicação não é possível frente a frente, por 
razões como tamanho do grupo, distância e falta de tempo. Nesse sentido, a mídia e os sistemas de comunicação 
assumem um papel importante na viabilização de tais associações. Similarmente, o exercício da cidadania 
depende da distribuição ampla de informação, uma vez que, para que os indivíduos sejam capazes de articular 
seus interesses e participar politicamente, é necessário que eles possam se informar. Nesse sentido, a mídia 
informativa e de entretenimento – cujo conteúdo é protegido por direito autoral – é um componente vital da 
sociedade democrática, contribuindo para o debate público. De fato, na sociedade contemporânea, a troca de 
ideias ocorre principalmente por meio de televisão, jornais, livros, música e filmes, assim como pela internet. 
Tendo isso em vista, o direito autoral deve ser desenhado de forma a não prejudicar o acesso ao conhecimento e 
à informação, o ensino participativo, a circulação de opiniões e a possibilidade de reformular ideias (NETANEL, 
1996, p. 348-351). Pela função estrutural, sem o direito autoral, free riders podem fazer uso da obra artística sem 
pagar royalties ao autor. Nesse cenário, é possível imaginar que a produção artística seria uma atividade 
exercida, sobretudo, por autores e distribuidores que não tenham preocupações financeiras, o que representa uma 
grande restrição às ideias produzidas. Grupos economicamente desfavorecidos e marginalizados teriam ainda 
menos espaço na matriz cultural. O autor Charles Dickens, por exemplo, teve uma infância e juventude pobres, 
mas conseguiu melhorar sua situação econômica a partir da publicação de crônicas em jornais e, principalmente, 
de seus livros, aclamados pelo público. Teria sido possível que ele se dedicasse a escrever obras como “Grandes 
Esperanças” ou “Oliver Twist” sem que houvesse qualquer possibilidade de remuneração? Assim, pela função 
estrutural, o direito autoral, ao permitir a apropriação de trabalhos artísticos, possibilita a atividade intelectual 
independente de subsídios estatais e de patrocínios de elites. Como consequência, torna-se viável uma produção 
intelectual mais diversa e autônoma (NETANEL,1996, p. 292-293). 
99 Isso significa, por exemplo, que usos modificativos das obras, como fan fiction e mash-ups, são não apenas 
permitidos, mas até mesmo encorajados, como forma de permitir que os membros da sociedade possam ser 
protagonistas das narrativas relevantes para a cultura em que vivem. Similarmente, entende-se que a proteção do 
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Essa nova perspectiva dos direitos autorais é fundamental para o argumento central 

desta pesquisa, que questiona como os efeitos da proteção de livros digitais por sistemas de 

DRM (principalmente, as restrições na concorrência) afetam a maneira pela qual acessamos 

os livros e diminuem o potencial desse mercado para expansão do acesso ao conhecimento. 

Para que se possa prosseguir na exploração dessa ideia, será estudado a partir de agora como 

esses sistemas de DRM funcionam. 

 

2.2 Aspectos introdutórios do DRM 

A tradução ao pé da letra da expressão digital rights management é “gestão de direitos 

digitais”. Mas o que isso significa exatamente? A primeira coisa a saber é que a “gestão de 

direitos” não é uma atividade exclusiva do mundo digital. Na verdade, bem antes do advento 

da internet, já é possível identificar esforços para gestão de direitos autorais de forma coletiva 

(ROSENBLATT; TRIPPE; MOONEY, 2001, p. 3-18). Nos EUA, por exemplo, a Copyright 

Clearance Center, organização fundada no fim dos anos 70, concede licenças de uso sobre 

materiais protegidos pela lei de direitos autorais e recolhe os respectivos royalties. A 

padronização e a concentração das negociações reduzem os custos de transação 

significativamente, facilitando a administração dos direitos autorais, ainda que sem poderes 

para compelir ao cumprimento da lei (ROSENBLATT; TRIPPE; MOONEY, 2001, p. 7-8). 

No Brasil, a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, associação de editoras 

brasileiras, possui um papel semelhante, ficando encarregada de fiscalizar e combater a 

pirataria, bem como de promover a conscientização sobre os direitos autorais. 100  Outra 

entidade brasileira similar e mais conhecida do público é o Escritório Central de Arrecadação 

e Distribuição (ECAD), responsável por centralizar a arrecadação e distribuição de direitos 

autorais sobre a execução pública de músicas protegidas.101 Dessa forma, é possível perceber 

que a gestão de direitos digitais nada mais é do que a gestão de direitos de propriedade 

intelectual em arquivos digitais (ROSENBLATT; TRIPPE; MOONEY, 2001, p. 4).  

                                                                                                                                                         
direito autoral não pode ser tamanha que impeça a liberdade de expressão, devendo haver espaço para, por 
exemplo, a produção e circulação de paródias que reflitam opiniões políticas dissidentes. Outros aspectos 
defendidos são a diminuição do termo da proteção autoral, como forma de fortalecer o domínio público, e a 
ampliação do uso de licenças compulsórias (FISHER, 2001, p. 173). Prevalece, em suma, a ideia de que a 
informação e a cultura devem ser acessíveis a todos não apenas de uma maneira passiva, como recipientes, mas 
também de maneira ativa, isto é, pela participação e interação dos usuários com o conteúdo.  
100 Informações disponíveis em http://www.abdr.org.br/ (acesso em 01/12/2014). 
101 Informações disponíveis em: http://www.ecad.org.br/pt/quem-somos/oEcad/Paginas/default.aspx (acesso em 
01/08/2014). A análise sobre a condenação do ECAD por cartel e abuso de posição dominante está fora do 
escopo deste trabalho. Para maiores informações, consultar o Processo Administrativo nº 08012.003745/2010-
83. 
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Nesse sentido, o DRM pode ser definido como as ferramentas e os processos 

tecnológicos que são capazes de monitorar, regular e até mesmo precificar o uso do arquivo 

digital, com o objetivo de proteger os direitos de propriedade intelectual sobre o conteúdo 

(FETSCHERIN; SCHMID, 2003, p. 317). O DRM envolve (i) o aspecto gerencial dos 

direitos, como a identificação do conteúdo,102 a coleta de metadados, a listagem dos direitos 

sobre ele, e (ii) o cumprimento desses direitos, por meio do uso de medidas tecnológicas de 

proteção103 (TPM) (BECKER et al., 2003, p. 4). 

O surgimento de sistemas de DRM remonta à época em que os computadores, 

gigantescos, eram compartilhados por diversas pessoas. Nessa circunstância, foi necessário 

criar grupos de usuários com diferentes poderes e permissões de acesso aos arquivos do 

sistema, como ler, editar, executar e deletar (ROSENBLATT; TRIPPE; MOONEY, 2001, p. 

X). Com o desenvolvimento das tecnologias de compartilhamento, tanto aquelas baseadas em 

suporte físico (disquetes, CD-ROMS) quanto em redes (local area networks), e, mais para 

frente, com o surgimento da internet com fins comerciais no ano de 1994, a cópia de arquivos 

entre máquinas e servidores foi facilitada. Nesse cenário, o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de técnicas de criptografia, como a requisição de senhas para acessar o 

arquivo, tornou-se ainda mais crucial (ROSENBLATT; TRIPPE; MOONEY, 2001, p. XI).104 

Os primeiros sistemas de DRM e pesquisas na área surgiram em meados dos anos 

90.105 Os estudos de Mark Stefik, pesquisador da Xerox, tiveram um papel importante nesse 

desenvolvimento. Segundo ele, seria perfeitamente possível definir e controlar com precisão 

as variáveis de acesso aos arquivos digitais, como quem, quando, em que dispositivos e 

                                                 
102 Por exemplo, por meio do DOI (Digital Object Identifier), que é o sistema padrão de identificação de 
arquivos digitais. Trata-se, basicamente, de uma versão do ISBN (International Standard Book Number) para 
arquivos digitais. 
103 Tecnicamente, são as TPM que proporcionam as restrições ao acesso e à utilização do conteúdo. Entretanto, 
as TPM são aplicáveis em mídias analógicas e digitais. Por exemplo, os aparelhos videocassetes utilizavam a 
tecnologia Macrovision para diminuir a qualidade da imagem na hipótese de cópia, escurecendo-a a ponto de 
não ser mais possível assistir ao vídeo (KERR; MAURUSHAT; TACIT, 2002, p. 20). Nas mídias digitais, é 
mais comum o uso de TPMs em combinação com elementos de identificação do conteúdo e dos direitos sobre 
ele (formando, assim, o DRM), razão pela qual este trabalho se referirá ao DRM como um todo, diferenciando os 
dois aspectos de proteção tecnológica e identificação de conteúdo apenas quando sua diferenciação for relevante 
(KERR; MAURUSHAT; TACIT, 2002; PARANAGUÁ; BRANCO, 2009, p. 85-90). 
104 Para maiores informações, ver LESSIG (2006, p. 38-60). 
105 “Three developments took place within two years after 1994 to create the paradigm that we now know as 
digital rights management. Two of these were the first well-known DRM systems from commercial vendors: 
infoMarket from IBM and a system from the startup company Electronic Publishing Resources (EPR). [...] The 
third major development that catalyzed the DRM paradigm was the publication of the paper ‘Letting Loose the 
Light: Igniting Commerce in Electronic Publishing’, by Dr. Mark Stefik, a researcher at Xerox PARC research 
labs. This landmark paper defined what you could call ‘techie’s view’ of DRM for all time. It said, in essence, 
that it should always be possible to strictly define and control who can do what to a piece of content, when, on 
what devices, and for how much money or other form of consideration.” (ROSENBLATT; TRIPPE; MOONEY, 
2001, p. XI-XII). 
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mediante qual preço (ROSENBLATT; TRIPPE; MOONEY, 2001, p. XI–XII).106 Para tanto, a 

administração de permissões ocorreria por meio de um trusted system (ao pé da letra, sistema 

confiável), um sistema que contém os dados necessários e implementa os comportamentos 

permitidos para o uso do arquivo. A entrada em tal sistema, requisito para o acesso e 

modificação dos dados, garantiria a implementação de uma determinada política de segurança 

(ROSENBLATT; TRIPPE; MOONEY, 2001, p. XII). Como bem aponta Yochai Benkler, o 

termo “confiável”, nesse contexto, tem um significado bastante particular. Em suas palavras, 

 

A questão é que o sistema, ou computador, possa ser confiável para funcionar de 
formas específicas e previsíveis, independentemente da vontade do usuário. A 
explicação desse ímpeto é simples. Quem acredita que a maioria dos usuários usa os 
computadores pessoais para copiar filmes e músicas ilegalmente pode pensar que os 
mesmos usuários não são dignos de confiança. A fim de poder distribuir filmes e 
música em um ambiente digital confiável, é preciso impedir que os usuários se 
comportem como bem entendem (BENKLER, 2006, p. 409-410).107 

 

Em geral, esse sistema de controle se dá via software, embora também possa se 

encontrar em hardware. Há três tipos mais comuns de controle que o DRM faz de arquivos 

digitais: (i) criptografia do conteúdo para que usuários não autorizados não consigam acessá-

lo, como um livro cujas palavras são indecifráveis a não ser que o usuário possua a chave 

adequada para a decodificação; (ii) sistema de licença que determina quem pode utilizar o 

conteúdo e de que forma, o que pode variar de acordo com as circunstâncias – por exemplo, 

um arquivo de música que, a depender da quantia paga, pode ser ouvido via streaming ou ser 

                                                 
106 “[Stefik's] objective was to make it possible to track and control the copies of digital content that are made. 
Think of the proposal like this. Today, when you buy a book, you may do any number of things with it. You can 
read it once or one hundred times. You can lend it to a friend. You can photocopy pages in it or scan it into your 
computer. You can burn it, use it as a paperweight, or sell it. You can store it on your shelf and never once open 
it. Some of these things you can do because the law gives you the right to do them—you can sell the book, for 
example, because the copyright law explicitly limits the copyright owner’s right to control your use of the 
physical book after the 'first sale.' Other things you can do because there is no effective way to stop you. A book 
seller might sell you the book at one price if you promise to read it once, and at a different price if you want to 
read it one hundred times, but there is no way for the seller to know whether you have obeyed the contract. In 
principle, the seller could sell a police officer with each book to follow you around and make sure you use the 
book as you promised, but the costs of this control would plainly exceed any benefit. But what if each of these 
rights could be controlled, and each unbundled and sold separately? What if, that is, the software itself could 
regulate whether you read the book once or one hundred times; whether you could cut and paste from it or 
simply read it without copying; whether you could send it as an attached document to a friend or simply keep it 
on your machine; whether you could delete it or not; whether you could use it in another work, for another 
purpose, or not; or whether you could simply have it on your shelf or have it and use it as well? Stefik describes 
a network that makes such unbundling of rights possible. He describes an architecture that would allow owners 
of copyrighted materials to sell access to those materials on the terms they want and would enforce those 
contracts.” (LESSIG, 2006, p. 177-178). 
107 Tradução livre. No original: “The point is that the system, or computer, can be trusted to perform in certain 
predictable ways, irrespective of what its owner wishes. The impulse is trivial to explain. If you believe that 
most users are using their personal computers to copy films and music illegally, then you can think of these users 
as untrustworthy. In order to be able to distribute films and music in the digital environment that is trustworthy, 
one must disable the users from behaving as they would choose to.” 
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baixado do servidor para o computador pessoal do usuário; e (iii) autenticação de usuário ou 

do dispositivo para acessar o arquivo, comum em bases de dados de publicações acadêmicas 

(OECD, 2006, p. 6). Para atingir um nível de segurança razoável, que garanta a integridade do 

arquivo e sua proteção contra atos de circunvenção, é normal que várias técnicas sejam 

utilizadas em conjunto (BECHTOLD, 2002, p. 215).  

Tais controles podem impor restrições dos mais variados tipos: (i) restrições de acesso, 

como o bloqueio de conteúdo impróprio para menores de idade; (ii) restrições de cópia, que 

impedem, por exemplo, a gravação de arquivos digitais de música em um CD; (iii) restrições 

geográficas, cujo melhor exemplo é o caso dos bloqueios de DVDs por região; e (iv) 

restrições de interoperabilidade, que ocorrem quando o arquivo digital de um formato não 

pode ser acessado em determinados dispositivos, como o que ocorre com os livros digitais 

(OECD, 2006, p. 6). Assim, os sistemas de DRM podem ser programados de inúmeras 

maneiras, possibilitando, por exemplo, a permissão de execução ou impressão do arquivo uma 

única vez; a vinculação do acesso a determinado dispositivo ou rede; a diferenciação entre 

graus de acesso, a depender de características do usuário, como idade, contrapartida 

econômica prestada e, principalmente, o monitoramento instantâneo do uso do conteúdo 

(BURK, 2005, p. 547).  

A sucessão de eventos envolvida no controle executado pelo sistema de DRM, por sua 

vez, pode ser visualizada na figura abaixo:108 

 

 

 

 

                                                 
108 Esse passo a passo pode variar conforme o sistema de DRM. 
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Figura 4: Sequência de eventos no exercício de direitos sobre o conteúdo 
 

Fonte: (ROSENBLATT; TRIPPE; MOONEY, 2001, p. 83)
109

 

 

A primeira operação (1) ocorre quando o usuário obtém o pacote de conteúdo – por 

exemplo, ao fazer download de um livro recém-adquirido. Quando o usuário executa arquivo, 

é enviada uma solicitação para o exercício dos direitos relativos a ele, ativando, assim, o 

controle de DRM (2). Em seguida, o controle de DRM recolhe as informações necessárias 

para gerar uma licença de uso, como informações sobre a identidade do usuário e do 

dispositivo utilizado. Esse passo, especialmente quando executado pela primeira vez, pode 

exigir que o usuário preencha um formulário ou concorde com os termos de uso. Essas 

informações são então enviadas ao gerador de licença de DRM (3), que, por sua vez, faz a 

autenticação do cliente de acordo com sua base de dados (4) e identifica quais os direitos 

envolvidos no acesso daquele conteúdo (5). Nesse instante, é comum que o gerador de licença 

de DRM dê início a uma transação financeira, caso algum pagamento seja necessário (6), e.g. 

se o usuário tiver que pagar separadamente por cada capítulo de um livro conforme avança 

em sua leitura. Em seguida, o gerador de licença de DRM coleta informações sobre os 

                                                 
109 Tradução livre. 
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direitos, a identidade e as chaves de criptografia (7), criando a respectiva licença, que é 

enviada de volta ao cliente (8). Ao fim das etapas de identificação, o controle de DRM pode 

descriptografar o conteúdo e liberá-lo para utilização (9), para que possa, finalmente, ser 

acessado pelo usuário (10) (ROSENBLATT; TRIPPE; MOONEY, 2001, p. 83-84). 

Já a determinação das condições de uso dos arquivos digitais é feita por meio de 

metadados, expressos em uma “linguagem de expressão de direitos” (REL). É a REL que 

permite que o distribuidor institua no arquivo as regras de uso daquele conteúdo (BECKER et 

al., 2003, p. 603-604).110 Para os fins desta pesquisa, é interessante notar que, para alcançar a 

interoperabilidade de sistemas de DRM em uma indústria, não é necessário que se adote um 

formato padrão: basta que se possibilite a comunicação entre os diferentes sistemas. Assim 

como em línguas faladas, os componentes tecnológicos precisam se entender para que possam 

operar em conjunto. Imagine, por exemplo, uma editora que distribui um livro protegido por 

DRM a uma livraria, que em seguida o vende ao leitor para que seja acessado em um 

dispositivo de leitura. Caso os participantes dessa cadeia produtiva utilizem diferentes 

sistemas de DRM proprietários, a operacionalização depende apenas de que tais sistemas 

sejam capazes de interpretar a mesma linguagem (REL), a fim de aplicar as regras de uso 

(GASSER; PALFREY, 2007, p. 13-14).  

Há quem considere que, sem essa técnica, o mercado de arquivos digitais seria 

bastante reduzido, devido à resistência dos produtores de conteúdo em digitalizar seus 

produtos por medo da pirataria (ROTHCHILD, 2005, p. 497). Por essa perspectiva, é a 

proteção do DRM que permite que a produção e distribuição de arquivos digitais seja 

devidamente remunerada, fomentando o desenvolvimento de um mercado seguro e 

diversificado. Outras vantagens comumente associadas ao uso de DRM são a possibilidade de 

o usuário adquirir e usar o conteúdo digital legalmente e a transposição, para o mundo digital, 

da confiabilidade de fontes que podemos desfrutar no mundo físico, ou seja, o DRM garante a 

                                                 
110 Os exemplos mais conhecidos de REL são o eXtensible Rights Markup Language (XrML) e o Open Digital 
Rights Language (ODLR). O XrML é uma linguagem baseada em XML que descreve os direitos e as condições 
para a utilização de arquivos digitais. Esta linguagem permite a expressão de regras e permissões sobre o uso do 
arquivo de uma maneira que computadores e dispositivos eletrônicos possam entendê-las. Por exemplo, o XrML 
pode regular ações como instalar, executar, ler, imprimir, copiar, emprestar, transferir, vender, deletar, entre 
outras. Da mesma forma, todas essas variáveis podem estar sujeitas a circunstâncias de tempo, lugar, 
dispositivos, usuários, propósito e necessidade de pagamento. Essa linguagem foi desenvolvida pela 
ContentGuard, empresa criada por uma parceria entre Microsoft e Xerox. O XrML já foi cogitado para ser a base 
de uma REL universal, uma vez que é a base de formatos padrão como o MPEG-21, utilizado em áudio e vídeo 
digital (GASSER; PALFREY, 2007, p. 14). O ODRL, por sua vez, começou como uma iniciativa de linguagem 
aberta, sem pagamento de royalties, utilizada, por exemplo, no DRM da Open Mobile Alliance, órgão de 
formatos padrão da indústria de celulares (GASSER; PALFREY, 2007, p. 14).  
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integridade e a autenticidade do conteúdo (ROSENBLATT; TRIPPE; MOONEY, 2001, p. 

17-18).  

O DRM também reduz significativamente alguns dos custos de transação ao eliminar a 

necessidade de negociação e supervisão individual. Ademais, há ainda maiores possibilidades 

de modelos de negócio com o DRM. Por exemplo, a Apple TV permite que os usuários 

aluguem filmes online, colocando o prazo de 30 dias para que se assista ao filme a partir do 

aluguel e um prazo de 24h a 48h para que se termine de assisti-lo tão logo se tenha começado. 

O que viabiliza a imposição desses prazos é justamente o DRM. Ainda, o DRM permite a 

discriminação de preços, o que por sua vez possibilita que o consumidor pague somente pelo 

uso específico que pretende fazer do arquivo – por exemplo, o usuário pode pagar um valor 

menor para ter acesso a um livro apenas durante um fim de semana (FETSCHERIN; 

SCHMID, 2003, p. 318). 

Apesar dessas possibilidades, os sistemas de DRM frequentemente são alvos de 

questionamento, 111  não tanto pela tecnologia em si, mas por como ela é estruturada, 

permitindo não apenas um controle inédito sobre uso de obras artísticas, mas também o seu 

uso para fins não relacionados com a proteção de direitos autorais. A forma como isso ocorre 

será examinada a seguir. 

 

2.3 As diferentes camadas de proteção 

2.3.1 Proteção pela arquitetura 

Já foi mencionado que o DRM, ao controlar o uso dos arquivos digitais, impõe 

limitações estruturais ao comportamento do usuário. É interessante notar que o uso da 

arquitetura para esse tipo de moldagem não é particular às tecnologias. Os exemplos do 

mundo físico são inúmeros: as lombadas, que forçam o motorista a reduzir a velocidade para 

não causar impactos e danificar o carro; as tampas de vidros de remédio, que requerem uma 

força maior do que a força manual de uma criança para serem abertas; pilares de 

supermercado dispostos de maneira a impedir que carrinhos de compra passem por eles e 

sejam roubados; catracas e cercas que direcionam os usuários do metrô para um determinado 

caminho ou mesmo o planejamento de uma cidade de maneira a evitar sua tomada por 

protestantes ou invasores (BURK, 2005, p. 540-541; LESSIG, 2006, p. 127-128).  

                                                 
111 Alguns aspectos polêmicos do DRM estão fora do escopo desta pesquisa. Para uma discussão aprofundada 
sobre a adequação dos sistemas de DRM ao fair use, ver BURK e COHEN (2001); FELTEN (2003); e 
MULLIGAN et al. (2003). Para um exame sobre as implicações dos sistemas de DRM na privacidade, ver 
COHEN (1996, 2003). 
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Esse direcionamento pela arquitetura é utilizado especialmente quando o custo de 

monitoramento e de execução das regras é muito alto (BURK, 2005, p. 541-542). No caso dos 

arquivos digitais, o uso da arquitetura como forma de controle é comum, tendo em vista que a 

tecnologia permite as mais variadas restrições e que o monitoramento ativo teria não apenas 

um custo proibitivo, mas também seria extremamente invasivo (BURK, 2005, p. 542).  

Com as limitações estruturais impostas pelos sistemas de DRM, o usuário não apenas 

aceita os termos de uso que limitam a utilização do arquivo em apenas um dispositivo: ele não 

será capaz sequer de acessar o arquivo em outro aparelho. É o que acontece com os livros 

digitais. Da mesma forma, ao invés de o usuário meramente concordar em pagar determinado 

preço pelo número de vezes que acessar o arquivo, os sistemas de DRM permitem que a 

empresa credite automaticamente mais uma taxa no cartão de crédito do usuário diante de um 

novo acesso (BURK, 2005, p. 547). Em suma, esse sistema se mostra uma alternativa ao 

monitoramento individual dos usuários, oferecendo um substituto autoexecutável para as 

determinações contratuais.  

A regulação pela arquitetura, entretanto, possui um custo, que não se restringe ao 

preço da tecnologia.112 Sempre que se fala em limitações estruturais à conduta dos usuários há 

um trade-off inerente entre eficiência e a supressão de comportamentos justificados, como 

uma ambulância que tenha que reduzir sua velocidade diante de uma lombada, ou pilares que 

impedem o roubo de carrinhos de supermercado, mas também bloqueiam o acesso de 

cadeirantes (BURK, 2005, p. 544-545). Isso ocorre porque essa regulação não permite, ou ao 

menos torna extremamente difícil, que se leve em conta nuances da realidade e se considere a 

possibilidade de acontecimentos que, embora desejáveis, não se encaixam no padrão 

permitido pela estrutura (BURK, 2005, p. 544-545).  

No caso do DRM, a sua arquitetura, ao pré-definir os comportamentos possíveis e 

estabelecer regras gerais de conduta, carece da flexibilidade para acomodar as sutilezas e 

exceções que a lei de direitos autorais contempla (BURK, 2005, p. 550; ROSENBLATT; 

TRIPPE; MOONEY, p. 59). Com isso, usos legítimos do arquivo, tais como os previstos nas 

regras de fair use, passam a ser coibidos.113 

                                                 
112 O custo da tecnologia, a propósito, é relativamente alto. No caso do mercado de livros digitais, em geral, os 
sistemas de DRM possuem um custo inicial de U$ 10.000,00, mais taxas de administração e, em alguns casos, 
também uma taxa fixa sobre o preço dos livros digitais (CURRY; GOULD, 2012; MOODY, 2012; 
RHOMBERG, 2012). 
113 Isso não significa que tais esquemas sejam ilegais. Como será examinado com mais detalhes adiante, as leis 
anticircunvenção em geral não requerem que os sistemas de DRM obedeçam aos mesmos limites que os direitos 
autorais. Além disso, as restrições impostas pelos sistemas de DRM são explicitadas nos termos de uso com os 
quais o usuário concorda, de modo que há uma suplementação contratual ao que está previsto na lei de direitos 
autorais. 
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Ademais, como os comportamentos possíveis são definidos pelos titulares dos direitos 

autorais, o DRM permite que eles determinem unilateralmente a extensão dos seus direitos, 

criando, de certa forma, o seu próprio direito autoral, às custas dos interesses dos usuários e 

da sociedade como um todo (BECHTOLD, 2002, p. 225). Por exemplo, há inúmeros usos de 

um livro impresso sobre os quais a lei de direitos autorais não possui qualquer interferência. 

Você pode ler, emprestar, doar, revender ou mesmo usar o livro para apoiar o pé da mesa: 

todas essas ações estão fora do alcance da lei. De fato, há usos que são regulados, como a 

publicação de um trabalho ou sua cópia, mas mesmo em tais usos há um espaço que a lei não 

atinge, como a possibilidade de copiar pequenos trechos de uma obra (LESSIG, 2004, p. 141-

142). No mundo digital, por outro lado, cada uso de uma obra protegida por direitos autorais 

cria uma cópia temporária do arquivo na memória do computador, e essa pequena 

circunstância faz com que todo uso do arquivo passe a ser regulado, mesmo aqueles usos que 

no mundo físico seriam permitidos.  

Em suma, no mundo digital, é possível que o titular dos direitos autorais centralize 

todo o controle sobre o uso de seu conteúdo (LESSIG, 2004, p. 146).114 Nas palavras de 

Lessig (2004, p. 143-144),  

 

Antes da Internet, se você comprasse um livro e o lesse dez vezes, não haveria 
qualquer argumento plausível relacionado aos direitos autorais que o titular dos 
direitos autorais pudesse fazer para controlar esse uso de seu livro. A lei de direitos 
autorais não teria nada a dizer sobre o fato de você ler o livro uma vez, dez vezes, ou 
toda a noite antes de dormir. Nenhum desses casos de uso – leitura – poderia ser 
regulado pela lei de direitos autorais pois nenhum desses usos produzia uma cópia. 
Mas a mesma obra como um livro digital é efetivamente regulada por um conjunto 
diferente de regras. Agora, se o titular dos direitos autorais diz que você só pode ler 
o livro uma única vez ou uma vez ao mês, a lei de direitos autorais ajudaria o titular 
no exercício desse grau de controle, por causa da característica acidental da lei que 
desencadeia sua aplicação diante da existência de uma cópia. Agora, se você lê um 
livro dez vezes e a licença diz que você só pode lê-lo cinco vezes, cada vez que você 
lê o livro (ou uma parte dele) além da quinta vez, você está fazendo uma cópia do 
livro contrária ao desejo do titular dos direitos autorais.115 

                                                 
114 No mesmo sentido se encontra a análise de Benkler (2006, p. 439-440): “The basic right of copyright, to 
control copying, was never seen to include the right to control who reads an existing copy, when, and how many 
times. Once a user bought a copy, he or she could read it many times, lend it to a friend, or leave it on the park 
bench or in the library for anyone else to read. This provided a coarse valve to limit the deadweight loss 
associated with appropriating a public good like information. As a happenstance of computer technology, 
reading on a screen involves making a temporary copy of a file onto the temporary memory of the computer. An 
early decision of the Ninth Circuit Court of Appeals, MAI Systems, treated RAM (random-access memory) 
copies of this sort as ‘copies’ for purposes of copyright. This position, while weakly defended, was not later 
challenged or rejected by other courts. Its result is that every act of reading on a screen involves ‘making a copy’ 
within the meaning of the Copyright Act. As a practical matter, this interpretation expands the formal rights of 
copyright holders to cover any and all computer-mediated uses of their works, because no use can be made with 
a computer without at least formally implicating the right to copy.” 
115 Tradução livre. No original: “Before the Internet, if you purchased a book and read it ten times, there would 
be no plausible copyright-related argument that the copyright owner could make to control that use of her book. 
Copyright law would have nothing to say about whether you read the book once, ten times, or every night before 
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A eliminação do espaço de usos não regulados sobre trabalhos protegidos por direitos 

autorais é inquietante por si só, mas o que chama mais atenção é que mesmo obras sobre a 

quais os direitos autorais expiraram estão sujeitas a esse controle. Assim, mesmo se você 

adquirir uma obra que está em domínio público, como “Dom Casmurro,” a editora que a 

publicou pode de qualquer forma impedir a cópia do arquivo, limitar os grifos no livro a até 

15% do conteúdo da obra, ou bloquear a leitura de mais de 20 páginas por dia.116 Isso só 

ocorre porque a regulação por arquitetura permite o controle de comportamentos além do que 

a lei de direitos autorais enseja (LESSIG, 2004, p. 150-151). Segundo Benkler, essa 

circunstância gerou uma mudança na própria lei de direitos autorais, que passou de uma lei 

que garantia aos autores o controle sobre determinados usos para uma lei que concede o 

direito de governar cada uso em ambiente digital, capturando em seu âmbito tudo aquilo que 

anteriormente tinha sido excluído (BENKLER, 2006, p. 440). 

Observe que não se está argumentando que os sistemas de DRM são inerentemente 

hostis ao fair use e a demais usos permitidos. Contudo, para que o sistema de DRM respeite 

tais usos, é necessário que eles sejam previstos na REL,117 e não há incentivos para que os 

titulares de direito autorais contemplem tais interesses espontaneamente (BECKER et al., 

2003, p. 607-608; BECHTOLD, 2002, p. 225). Resumindo, 

 

Padrões técnicos estão sob o controle do seu criador, e assim conferem a ele o poder 
de regular o comportamento no que diz respeito àquele sistema. Uma vez que as 
restrições sobre o comportamento são incorporadas aos padrões técnicos que regem 
a tecnologia, tais padrões se tornam efetivamente um novo método para governar o 
seu uso – em essência, os padrões técnicos, ou “códigos”, tornam-se um tipo de 
Direito. Tais conjuntos de regras técnicas podem complementar ou mesmo suplantar 
as regras jurídicas destinadas a regular o mesmo comportamento. Por exemplo, [...] 

                                                                                                                                                         
you went to bed. None of those instances of use – reading – could be regulated by copyright law because none of 
those uses produced a copy. But the same book as an e-book is effectively governed by a different set of rules. 
Now if the copyright owner says you may read the book only once or only once a month, then copyright law 
would aid the copyright owner in exercising this degree of control, because of the accidental feature of copyright 
law that triggers its application upon there being a copy. Now if you read the book ten times and the license says 
you may read it only five times, then whenever you read the book (or any portion of it) beyond the fifth time, 
you are making a copy of the book contrary to the copyright owner’s wish.” 
116  A título de ilustração, em 2009, a Barnes & Noble declarou que os livros em domínio público 
disponibilizados de graça na loja eram protegidos por sistemas de DRM (o que impedia, por exemplo, a 
conversão do arquivo ou a impressão do texto) como forma de proteção dos direitos autorais (MASNICK, 2009). 
117 Na opinião de Lessig (2006, p. 187), não é possível incorporar as limitações aos direitos autorais, como o fair 

use, nos sistemas de DRM, pois tais limitações requerem um julgamento sobre o propósito da ação, o que está 
além da capacidade dos sistemas computacionais. Apenas de maneira indireta seria possível o respeito aos 
limites legais, e.g. a previsão de exceções caso o usuário alegasse fair use, alegação que seria posteriormente 
averiguada. Lessig também menciona a alternativa pensada por Stefik, de concessão de uma licença de uso 
mediante o pagamento de uma taxa caso o usuário extrapole o fair use. Há, entretanto, várias dificuldades 
práticas em uma licença desse tipo, em particular a incerteza sobre o que exatamente constitui fair use, como 
mencionado na nota 94. 
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o titular do direito autoral pode decidir que os controles tecnológicos não permitirão 
qualquer tipo de cópia do conteúdo controlado, independentemente de a cópia ser 
permitida por uma exceção legal, como o fair use. Assim, ao implementar restrições 
técnicas ao acesso e ao uso do conteúdo digital, o titular do direito autoral pode 
efetivamente substituir as regras do direito de propriedade intelectual (BURK, 2005, 
p. 547-548).118 

 

Por essa razão, Lessig (2006, p. 175) considera que os temores sobre a era digital 

representar uma ameaça de magnitude inédita aos direitos autorais não poderiam estar mais 

errados. Ao contrário, vivemos hoje em um mundo que possibilita a proteção de tais direitos 

de forma nunca antes vista. Segundo ele, ao invés de representar um perigo, o mundo digital 

concede aos titulares de direitos autorais a maior proteção que eles já conheceram. 

De qualquer forma, a influência da arquitetura no comportamento dos usuários não é 

isolada. Outras forças, como o sistema jurídico e a dinâmica do mercado também exercem um 

papel relevante, não apenas sobre o indivíduo, mas também entre si, de modo que a restrição 

de uma pode ser reforçada ou minimizada por outra. Por exemplo, uma lei que limita a 

velocidade permitida em determinado trecho age em conjunto com as lombadas para inibir 

que os motoristas dirijam em velocidade excessiva (LESSIG, 2004, p. 123-124). Da mesma 

forma, as leis podem reforçar ou inibir a extensão de controle possibilitado pela arquitetura 

dos sistemas de DRM. Assim, para melhor entender como tais sistemas agem, é necessário 

também analisar a sua interação com o ambiente legal. 

 

2.3.2 Proteção legal do DRM 

Leis anticircunvenção são as previsões legais que protegem os sistemas DRM contra 

atos que possam removê-los ou alterá-los. Assim, embora os sistemas de DRM sejam criados 

por entes privados, eles recebem apoio do Estado, que, nesse amparo, tem a chance de 

regular, de forma indireta, a proteção aos direitos de propriedade intelectual (LESSIG, 2006, 

p. 117). A proteção legal concedida a tais sistemas é bastante ampla e, na maior parte das 

vezes, não requer que a arquitetura do DRM seja compatível com os limites legais aos direitos 

autorais. 

 

                                                 
118 Tradução livre. No original: “technical standards are within the control of the designer, and so confer upon 
the designer the power to govern behavior with regard to that system. Once constraints on behavior are built into 
the technical standards governing a technology, the technical standards effectively become a new method for 
governing use of that technology – in essence, the technical standards, or ‘code,’ become a type of law. Such 
technical rule sets may supplement or even supplant the legal rule sets designed to govern the same behavior. 
For example, […] the copyright owner may decide that the technological controls will not permit any copying of 
the controlled content, whether or not the copying would be permissible under a statutory user exemption, such 
as fair use. Thus, by implementing technical constraints on access to and use of digital information, a copyright 
owner can effectively supersede the rules of intellectual property law.”  
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2.3.2.1 Tratados internacionais 

A previsão de normas anticircunvenção ocorre tanto em âmbito nacional quanto 

internacional. No âmbito internacional, o tratado mais importante a cuidar desse aspecto é o 

Tratado de Direito de Autor (WCT) da Organização Mundial da Propriedade Intelectual 

(OMPI),119 assinado em 1996, cujo artigo 11 requer proteção jurídica adequada, bem como 

medidas legais efetivas contra a neutralização de TPM utilizadas pelos titulares dos direitos 

autorais para proteger seus direitos e restringir atos não autorizados por eles ou não 

permitidos por lei.  

O artigo 12 desse tratado, por sua vez, exige que as partes contratantes assegurem 

medidas legais adequadas contra indivíduos que removam ou alterem as informações de 

identificação do conteúdo dos arquivos digitais, ou o distribuam sabendo que tais informações 

foram suprimidas.120 Faz sentido que esse aspecto também seja protegido, pois a remoção de 

tais informações pode ter o efeito prático de neutralizar as TPM; se não é possível identificar 

um conteúdo, não há como determinar os direitos aplicáveis a ele nem garantir o enforcement 

desses direitos por meio das TPM. 

Após a assinatura do Tratado de Direito de Autor da OMPI, as partes signatárias, 

como os EUA e os membros da União Europeia, procuraram implementar tais proteções em 

suas leis internas (DALY, 2013, p. 5), algumas das quais serão examinadas a seguir.  

Além disso, a Convenção sobre o Cibercrime, elaborada pelo Conselho Europeu, mas 

também assinada por países como EUA, África do Sul, Japão, Canadá e Argentina, pede 

proteção contra atos relacionados à circunvenção de DRM, como o acesso ilegítimo a um 

sistema e a alteração de dados informáticos. Ainda, os EUA firmaram uma série de acordos 

bilaterais com países como Austrália e Cingapura que preveem medidas de combate a atos de 

circunvenção (BECHTOLD, 2004, p. 332). 

 

                                                 
119 “The World Intellectual Property Organization (WIPO) is the oldest and most well-known of the international 
intellectual property institutions. WIPO’s origins date back to 1883, when European nations adopted the major 
international patent treaty, the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Both the Paris 
Convention and the Berne Convention provided for international secretariats. These secretariats were placed 
under the supervision of the Swiss government and located in Berne, Switzerland. In 1893, the two organizations 
were integrated; over the next several years, the new organization went through several name changes. The 
Convention Establishing the World Intellectual Property Organization was signed in 1967 and entered into force 
in 1970. Today, WIPO is located in Geneva, Switzerland, and is one of the specialized agencies of the United 
Nations. It operates autonomously, with its own membership, budget, staff, programs, and governing bodies.” 
(COHEN et al., 2010, p. 39). 
120 O Tratado sobre Interpretação e Execução de Fonogramas, também da OMPI, possui dispositivos idênticos 
aos artigos 11 e 12 do WCT.  
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2.3.2.2 Estados Unidos da América 

Nos EUA, as regras anticircunvenção são parte do Digital Millennium Copyright Act, 

promulgado em 1998. Esse diploma protege dois tipos de tecnologia: (i) as TPM que 

controlam o acesso a um trabalho (controle de acesso) e (ii) as TPM que protegem os direitos 

autorais sobre o trabalho (controle de uso). Suponha que um usuário tenha uma assinatura que 

permita o download de determinado conteúdo pelo período de um mês. A TPM que impede 

que ele baixe o arquivo após esse prazo é um controle de acesso. Por outro lado, a TPM que 

previne a cópia não autorizada de um arquivo para outro computador exerce um controle de 

uso. 

Há dois tipos de condutas que podem violar tais proteções: (i) atividades preparatórias, 

que consistem na produção e distribuição de ferramentas ou dispositivos que são projetados 

principalmente para contornar as TPM, tenham finalidade comercial limitada para além da 

neutralização de TPM ou são anunciados como mecanismos para circunvenção; e (ii) atos 

individuais de circunvenção, isto é, a remoção do DRM (BECHTOLD, 2004, p. 332-333).  

As atividades preparatórias são penalizadas quando aplicados a ambas as tecnologias: 

controle de uso e controle de acesso.121 Os atos individuais de circunvenção, a seu turno, só 

são punidos quando em relação a controles de acesso. Essa diferenciação ocorre porque a lei 

de direitos autorais prevê exceções ao direito exclusivo do titular no que diz respeito ao uso 

da obra, mas nunca ao seu acesso. Isso pode ser interpretado como uma tentativa do 

Congresso estadunidense em garantir o respeito às limitações ao exercício dos direitos 

autorais, como o fair use.122 

A lei permite, ainda, atos de circunvenção de controles de acesso em situações 

específicas relacionadas a (i) bibliotecas sem fins lucrativos, arquivos e instituições 

educacionais; (ii) engenharia reversa; (iii) pesquisa sobre criptografias;123 (iv) proteção de 

menores; (v) proteção da privacidade e (vi) testes de segurança. Além disso, a Biblioteca do 

Congresso pode criar exceções adicionais específicas por meio de suas instruções 

(ROTHCHILD, 2005, p. 500). 

                                                 
121 Ver, a esse respeito, US v. Elcomsoft, em que o programador russo Dmitry Sklyarov foi preso ao apresentar 
um trabalho em uma conferência em Las Vegas por ter desenvolvido um software que permitia a circunvenção 
do DRM da Adobe para e-books (FISHER, 2007, p. 97; LEMOS, 2005, p. 171; LESSIG, 2006, p. 171). 
122 É importante notar que o fair use não é uma desculpa válida para a prática de atos de circunvenção proibidos 
pelo DMCA.  
123 Ver, a esse respeito, Felten v. RIAA, em que Edward Felten, professor da Universidade de Princeton, foi 
processado pela Recording Industry Association of America (RIAA) por desenvolver com seus colegas um 
trabalho que descrevia as fraquezas de um sistema desenvolvido para controlar a distribuição de música na 
internet. A RIAA desistiu da ação após a grande repercussão negativa  (FISHER, 2007, p. 96-97; LEMOS, 2005, 
p. 171; LESSIG, 2004, p. 155-158). 
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A tabela abaixo resume a proteção concedida pelo DMCA aos sistemas de DRM: 

 

Quadro 1: Proteções do DMCA 
 

CONDUTAS 

TIPO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO 
TECNOLÓGICA 

Controle de acesso Controle de uso 

Atividades preparatórias Proibido pelo §1201(a)(2) Proibido pelo §1201(b) 

Atos individuais de circunvenção Proibido pelo §1201(a)(1) Permitido 

 
Fonte: elaboração própria (baseada em COHEN et al., 2010, p. 662) 

 

Para melhor visualizar como cada proteção se dá na prática, imagine, por exemplo, um 

livro digital que só pode ser acessado em um único dispositivo de leitura e não pode ser 

impresso. O DMCA não proíbe circunvenção do sistema de DRM para permitir a impressão 

do arquivo, mas impede a fabricação e a distribuição da ferramenta utilizada para este ato. No 

entanto, a alteração ou remoção do DRM para tornar o arquivo acessível em outro dispositivo 

seria contra a lei,124 pois se trata de um controle de acesso, bem como fazer ou distribuir uma 

ferramenta para esse fim (COHEN et al., 2010, p. 663).  

A partir deste exemplo, é fácil enxergar que a exceção feita aos atos individuais de 

circunvenção de controles de uso é insuficiente para refletir as limitações ao direito autoral, 

como o fair use, o que acaba por proibir ações que não necessariamente constituem infração. 

Além disso, poucos usuários são capazes de desenvolver, por si sós, as ferramentas 

necessárias para a circunvenção de controles de uso, mas terceiros não podem auxiliá-los sem 

que se enquadrem na proibição de atividades preparatórias, independentemente do propósito. 

Com isso, o alcance da permissão aos atos individuais de circunvenção a controles de uso 

torna-se bastante limitado. Outro problema é a dificuldade em se traçar uma diferença entre 

                                                 
124 Há, no entanto, uma exceção a essa regra. De acordo com a Biblioteca do Congresso dos EUA, é permitida a 
circunvenção de controles de acesso em: “Literary works, distributed electronically, that are protected by 
technological measures which either prevent the enabling of read-aloud functionality or interfere with screen 
readers or other applications or assistive technologies, (i) when a copy of such a work is lawfully obtained by a 
blind or other person with a disability, as such a person is defined in 17 U.S.C. 121; provided, however, the 
rights owner is remunerated, as appropriate, for the price of the mainstream copy of the work as made available 
to the general public through customary channels; or (ii) when such work is a nondramatic literary work, 
lawfully obtained and used by an authorized entity pursuant to 17 U.S.C. 121.” (LIBRARY OF CONGRESS, 
2012, p. 65262). Deve-se notar que há também uma isenção para contornar os sistemas operacionais de telefones 
celulares para permitir a interoperabilidade de aplicativos (ato conhecido como jailbreaking), mas isso não se 
aplica aos livros digitais (LIBRARY OF CONGRESS, 2012, p. 65263). 
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controles de acesso e de uso, principalmente quando os sistemas de DRM englobam 

atividades de acesso e uso sob o mesmo tipo de controle (BURK, 2005, p. 558-559). 

Dessa forma, pode-se perceber que a proteção do DMCA contra os atos de 

circunvenção não foi desenhada para refletir as mesmas fronteiras estabelecidas pela lei de 

direitos autorais. Os sistemas de DRM podem, portanto, ser delimitados conforme o interesse 

de seu desenvolvedor, e ainda assim serem protegidos pelo DMCA em praticamente toda sua 

extensão.125 É desse modo que o código acaba se tornando a lei (LESSIG, 2004, p. 160). Nas 

palavras de Benkler (2006, p. 415), 

 

Criptografia e outras técnicas de proteção contra cópia não estão limitadas pela 
definição dos direitos legais. Elas podem ser usadas para proteger todos os tipos de 
arquivos digitais – independentemente de seus conteúdos ainda estarem cobertos por 
direitos autorais ou não, e de os usos que os usuários desejam fazer deles serem 
permitidos ou não. Técnicas de circunvenção, da mesma forma, podem ser utilizadas 
para contornar os mecanismos de proteção contra cópia para fins de legítimos e 
ilegítimos. Um cortador de arame farpado, para usar a metáfora de Boyle, pode ser 
uma ferramenta de roubo se o arame farpado é colocado cercando a propriedade. No 
entanto, poderia igualmente ser uma ferramenta para exercitar seu direito se o arame 
farpado privado foi colocado em volta de terras públicas ou ao redor de uma calçada 
ou rodovia. O DMCA proibia todos os cortadores de fio, embora houvessem muitos 
usos dessas tecnologias que poderiam ser usados para fins legais.126 

 

2.3.2.3 União Europeia 

Uma série de diretivas da União Europeia preveem regras anticircunvenção. Por 

exemplo, o artigo 4º da Diretiva 98/84/CE, sobre proteção de serviços de acesso condicional, 

proíbe a produção, a distribuição e a promoção de dispositivos ilícitos que removam as TPM. 

Da mesma forma, o artigo 7(1)(c) da Diretiva 2009/24/CE, sobre a proteção jurídica de 

programas de computador, proíbe a circulação e a posse para propósitos comerciais de 

quaisquer mecanismos cujo propósito único seja facilitar a remoção não autorizada de TPM 

(BECHTOLD, 2004, p. 335-336). 

A mais relevante, contudo, é a Diretiva 2001/29/CE, destinada a harmonizar a 

legislação autoral dos países membros no que diz respeito a aspectos da sociedade da 

informação. Esse diploma requer que os Estados membros da União Europeia implementem 

                                                 
125 Exceção feita apenas aos atos individuais de circunvenção dos controles de uso. 
126  Tradução livre. No original: “Encryption and other copy-protection techniques are not limited by the 
definition of legal rights. They can be used to protect all kinds of digital files – whether their contents are still 
covered by copyright or not, and whether the uses that users wish to make of them are privileged or not. 
Circumvention techniques, similarly, can be used to circumvent copy-protection mechanisms for purposes both 
legitimate and illegitimate. A barbed wire cutter, to borrow Boyle’s metaphor, could be a burglary tool if the 
barbed wire is placed at the property line. However, it could equally be a tool for exercising your privilege if the 
private barbed wire has been drawn around public lands or across a sidewalk or highway. The DMCA prohibited 
all wire cutters, even though there were many uses of these technologies that could be used for legal purposes.” 
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medidas que assegurem proteção jurídica contra atos como a fabricação, distribuição, venda e 

posse para fins comerciais de dispositivos que (i) são promovidos com a finalidade de 

neutralizar as TPM, (ii) têm finalidade comercial limitada para além da neutralização ou (iii) 

são projetados principalmente para permitir a neutralização de TPM.  

Um ponto importante da diretiva é a determinação de que, na falta de ações 

voluntárias pelos titulares dos direitos autorais, os Estados-Membros deverão tomar medidas 

adequadas para assegurar o respeito às limitações e às exceções aos direitos autorais previstas 

em lei. O grande problema, contudo, é que esse dispositivo não se aplica caso o usuário 

concorde com termos de uso regulando as circunstâncias de acesso ao trabalho. Como será 

visto mais detalhadamente no item 2.3.3, a utilização de dispositivos contratuais para reforçar 

a regulação pela arquitetura dos sistemas de DRM é amplamente difundida no mercado, o que 

torna o dispositivo inócuo. Assim, ainda que seja louvável a intenção do legislador europeu de 

honrar os limites dos direitos autorais também nas TPM, essa iniciativa enfrenta obstáculos 

práticos, uma vez que é possível evitar a observância a tais limites por meio dos termos de uso 

(BECHTOLD, 2002, p. 229).  

 

2.3.2.4 Brasil 

Apesar de o Brasil não ser signatário do Tratado de Direito de Autor da OMPI, a lei 

brasileira de direitos autorais também prevê medidas anticircunvenção no art. 107, cuja 

redação é: 

 

Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, responderá por 
perdas e danos, nunca inferiores ao valor que resultaria da aplicação do disposto no 
art. 103 e seu parágrafo único, quem: 
I - alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, dispositivos 
técnicos introduzidos nos exemplares das obras e produções protegidas para evitar 
ou restringir sua cópia; 
II - alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os sinais codificados 
destinados a restringir a comunicação ao público de obras, produções ou emissões 
protegidas ou a evitar a sua cópia; 
III - suprimir ou alterar, sem autorização, qualquer informação sobre a gestão de 
direitos; 
IV - distribuir, importar para distribuição, emitir, comunicar ou puser à disposição 
do público, sem autorização, obras, interpretações ou execuções, exemplares de 
interpretações fixadas em fonogramas e emissões, sabendo que a informação sobre a 
gestão de direitos, sinais codificados e dispositivos técnicos foram suprimidos ou 
alterados sem autorização. 

 

Em linhas gerais, o inciso I proíbe a neutralização de sistemas de DRM destinados a 

restringir a circulação e a cópia do trabalho. O inciso II trata da neutralização dos sinais 

codificados, refletindo uma preocupação relacionada à transmissão de sinais de rádio e de 
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televisão, com o objetivo de evitar que tais transmissões sejam indevidamente acessadas ou 

copiadas. O inciso III, a seu turno, proíbe a alteração ou remoção de elementos de 

identificação do conteúdo, o que pode, na prática, comprometer a eficácia dos sistemas de 

DRM. Já o inciso IV proíbe a distribuição de tais obras com o conhecimento de que as TPM 

ou os elementos de identificação tenham sido removidos (MIRANDA, 2011, p. 90-91). 

Três diferenças principais entre a lei brasileira e os diplomas internacionais analisados 

anteriormente podem ser observados. Em primeiro lugar, o artigo 107 não faz menção aos 

atos de circunvenção ao controle de acesso de arquivos digitais. Segundo, não se proíbe a 

criação e distribuição de dispositivos voltados a contornar os sistemas de DRM. Terceiro, não 

são previstas quaisquer exceções que permitam a circunvenção dos sistemas de DRM, o que 

significa que os usos permitidos pela lei de direitos autorais brasileira não precisam ser 

respeitados por tais sistemas (MIRANDA, 2011, p. 91-92).  

Há quem argumente que o fato de a lei de direitos autorais brasileira ter sido escrita 

quando a internet ainda era uma tecnologia emergente no Brasil explicaria o porquê de o 

estatuto não mencionar os controles de acesso e não penalizar a criação e distribuição de 

ferramentas de circunvenção (MIRANDA, 2011, p. 91). De qualquer forma, o diploma 

nacional parece ser o mais rígido em relação ao usuário, que, além de estar sujeito a restrições 

que o titular de direitos autorais pode impor de forma unilateral, não pode alterar ou remover 

os sistemas de DRM do conteúdo que adquiriu em circunstância alguma. Ao mesmo tempo, 

porém, não há previsão específica de punição para indivíduos que queiram obter acesso a 

trabalhos indevidamente, ou que desenvolvam ferramentas destinadas a alterar ou remover as 

TPM, o que parece contraditório. 

De maneira geral, a LDA é tida pela Consumer’s International IP Watchlist como uma 

das piores leis de direitos autorais do mundo,127 por razões que incluem a longa duração do 

período de proteção, a omissão sobre aspectos relacionados com o ambiente digital, e 

limitações e exceções aos direitos autorais consideradas insuficientes se comparadas com as 

leis de outros países. Em razão disso, em dezembro de 2007, o Ministério da Cultura deu 

início a uma série de atividades para a reforma da LDA. Após inúmeros seminários e 

reuniões, e com o engajamento de acadêmicos, advogados, artistas e representantes da 

indústria cultural, o Ministério da Cultura preparou um anteprojeto, submetido à consulta 

pública em uma plataforma online em 2010 (VALENTE; MIZUKAMI, 2014). Após quase 

                                                 
127 A análise da LDA está disponível em: http://a2knetwork.org/reports/brazil (acesso em 10/12/2014). 



76 

oito mil contribuições, foi então preparado um novo texto,128 que, dentre outras alterações, 

pretende incluir os seguintes parágrafos ao artigo 107:  

 

§1º Incorre na mesma sanção, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, 
quem por qualquer meio: 
a) dificultar ou impedir os usos permitidos pelos arts. 46, 47 e 48129 desta Lei; ou 
b) dificultar ou impedir a livre utilização de obras, emissões de radiodifusão e 
fonogramas caídos em domínio público. 
§2º O disposto no caput não se aplica quando as condutas previstas nos incisos I, II e 
IV relativas aos sinais codificados e dispositivos técnicos forem realizadas para 
permitir as utilizações previstas nos arts. 46, 47 e 48 desta Lei ou quando findo o 
prazo dos direitos patrimoniais sobre a obra, interpretação, execução, fonograma ou 
emissão. 
§3º Os sinais codificados e dispositivos técnicos mencionados nos incisos I, II e IV 
devem ter efeito limitado no tempo, correspondente ao prazo dos direitos 
patrimoniais sobre a obra, interpretação, execução, fonograma ou emissão. 

 

Por essa redação, a LDA passaria a proibir que os sistemas de DRM impeçam o 

exercício, pelo usuário, de direitos garantidos pelas limitações aos direitos autorais, como a 

reprodução de pequenos trechos para uso privado e a utilização de obras em domínio público. 

Caso contrário, será imposta a mesma sanção prevista àqueles que praticam atos de 

circunvenção, o que serve como um incentivo à implementação adequada do sistema. Assim, 

proíbe-se a violação dos sistemas de DRM sem sacrificar o interesse público de acesso e 

utilização a obras artísticas (LEMOS et al., 2011, p. 78-79). Dessa forma, o projeto de 

reforma da LDA busca garantir que os sistemas de DRM respeitem o equilíbrio entre direitos 

do autor e usos das obras artísticas pela sociedade no mundo digital. Essa abordagem parece 

ser a melhor maneira de proteger os sistemas de DRM contra atos de circunvenção sem criar 

restrições excessivas para o usuário.  

No que diz respeito ao mercado de livros digitais, a reforma da LDA representa uma 

alternativa aos problemas de interoperabilidade descritos com mais detalhes no item 2.6. O 

art. 46, II do anteprojeto determina que não constitui infração ao direito autoral a 

“reprodução, por qualquer meio ou processo, de qualquer obra legitimamente adquirida, 

quando destinada a garantir a sua portabilidade ou interoperabilidade, para uso privado e não 

comercial.” Isso significa que o leitor poderia adquirir e-books em uma loja diferente daquela 

em que comprou seu dispositivo de leitura, pois os sistemas de DRM não impediriam a 

prática de atos para buscar a interoperabilidade. 

                                                 
128 O anteprojeto de reforma da LDA está disponível em: http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/lei-
961098-consolidada/ (acesso em 10/12/2014). 
129 Os artigos 46, 47 e 48 do anteprojeto de reforma da LDA dispõem sobre os usos que não constituem ofensa 
aos direitos autorais. 
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Infelizmente, após ter passado por algumas alterações, o projeto de reforma 

atualmente se encontra parado na Casa Civil, não tendo sido enviado ao Congresso Nacional 

(VALENTE; MIZUKAMI, 2014). 130  Com isso, o Brasil pode perder a oportunidade de 

garantir um ambiente legal compatível com as práticas e as necessidades do mundo digital, e, 

mais especificamente, de fomentar um mercado de livros digitais vibrante e aberto. 

 

2.3.3 Proteção contratual 

Como já afirmado, apesar de o DRM ser uma trava tecnológica destinada a prevenir 

determinadas práticas de uso e distribuição dos arquivos digitais, a sua eficácia deriva não 

apenas da arquitetura, mas de uma combinação entre tecnologia, previsões legais131 e normas 

contratuais (BECHTOLD, 2002). Até esse ponto da análise, foi possível perceber que a 

tecnologia é responsável apenas pela primeira linha de defesa contra a utilização e 

distribuição não autorizada de obras protegidas por direitos autorais. Já a legislação, em lugar 

de preocupar-se apenas em dissuadir e punir a violação dos direitos autorais, atua de maneira 

mais efetiva ao proibir atos de circunvenção a essa tecnologia (BURK, 2005, p. 557). A partir 

de agora, será examinado como esses dois aspectos interagem com os dispositivos contratuais 

das transações econômicas sob arquivos digitais. 

O aspecto contratual que garante a eficácia dos sistemas de DRM refere-se aos 

contratos, geralmente termos de uso, celebrados entre o provedor de conteúdo e usuário 

quando este adquire o arquivo digital protegido por DRM. Em outras palavras, cada vez que 

um conteúdo protegido por DRM é adquirido, o usuário deve concordar com os termos e 

condições de uso que lhe obrigam a utilizar o arquivo digital de uma determinada maneira.  

Tais contratos costumam refletir as mesmas restrições impostas pela arquitetura, 

dispondo, por exemplo, que o usuário concorda em não acessar o livro digital em um 

dispositivo de leitura comercializado por outra empresa. Mas, além disso, esses contratos 

protegem também o próprio sistema DRM, obrigando o consumidor a anuir em não contorná-

                                                 
130 Na avaliação de Valente e Mizukami, alguns fatores que contribuíram para isso foram: a indicação de Ana de 
Hollanda (que mantém relações próximas à indústria fonográfica ao ECAD, contrários ao anteprojeto) para o 
Ministério da Cultura; o fato de que o Marco Civil da Internet excluiu das suas regras a determinação 
responsabilidade de intermediários nos casos de infração aos direitos autorais, o que acaba por acrescentar mais 
um ponto polêmico na pauta da reforma da LDA; as eleições de 2014 e o fato de que, no ano de 2013, alguns 
projetos de lei já foram controversos o suficiente, como o Marco Civil da Internet (VALENTE; MIZUKAMI, 
2014). 
131 É importante notar que a proteção legal assegurada para sistemas de DRM pode, em alguns casos, ter duas 
dimensões: medidas anticircunvenção e proteção patentária. Isso porque os sistemas de DRM são muitas vezes 
protegidos por patentes ou segredos de negócio, o que significa que, se o titular de direitos autorais quiser usar 
um determinado sistema de DRM em suas obras, ou um fabricante de dispositivos eletrônicos quiser permitir 
que seus dispositivos processem arquivos protegidos por tal sistema, eles têm que celebrar um contrato de 
licença de tecnologia com o desenvolvedor desse sistema DRM (BECKER et al., 2003, p. 610). 
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lo. Em particular, algumas transações exigem que o usuário concorde em não violar ou 

manipular as TPM independentemente do propósito (BECHTOLD, 2002, p. 217).132 

O seguinte exemplo ajuda a visualizar como a tecnologia, previsões legais e 

disposições contratuais interagem para garantir a eficácia dos sistemas de DRM: caso se 

queira evitar que o usuário acesse o arquivo em um dispositivo ou software desenvolvido por 

outras empresas, acessar o arquivo em outro ambiente será estruturalmente impedido pelo 

sistema DRM. Sabe-se, contudo, que sistemas DRM não são infalíveis e podem ser 

quebrados. Por isso, a lei atua nesse ponto proibindo atos de circunvenção, bem como a 

fabricação e distribuição de ferramentas para burlar os sistemas de DRM. Da mesma forma, 

os termos de uso vão dispor que esse acesso é proibido. Nesse caso, o usuário passa a ter 

responsabilidade legal e contratual pela circunvenção, sem contar a possível responsabilidade 

por infração ao direito autoral.  

Esse exemplo não é muito diferente da prática. Os termos de uso da Loja Kindle,133 

por exemplo, determinam que, após o pagamento e o download do livro, a Amazon confere ao 

leitor “o direito não exclusivo de ver, usar e apresentar” o livro “por um número ilimitado de 

vezes, unicamente no Kindle ou em um Aplicativo de Leitura, [...] unicamente no número de 

Kindles ou Dispositivos Compatíveis especificados na Loja Kindle e exclusivamente para seu 

uso pessoal, não comercial.” Os termos de uso também dizem expressamente que o livro é 

licenciado pela Amazon, e não vendido, e que o usuário não pode “vender, alugar, locar, 

distribuir, transmitir, sublicenciar ou de outra forma ceder qualquer direito” do livro ou parte 

dele a terceiros, nem “remover ou modificar qualquer aviso de propriedade ou marca” do 

arquivo. Além do mais, o usuário “não pode contornar, modificar, anular ou evitar os recursos 

de segurança que protegem [o livro digital]” – o que significa que o DRM do livro digital não 

pode ser alterado, independentemente do propósito. Caso o usuário não cumpra com tais 

termos, a Amazon pode revogar imediatamente o acesso à loja e ao conteúdo adquirido, sem 

qualquer reembolso.  

                                                 
132 Considerações sobre a validade de contratos de adesão não serão exploradas neste trabalho, uma vez que, para 
o objetivo da pesquisa, basta compreender como os termos contratuais reforçam as limitações impostas pela 
arquitetura dos sistemas de DRM. 
133  Os Termos de uso da Loja Kindle da Amazon estão disponíveis para consulta, em português, em: 
http://www.amazon.com.br/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=201014950. A 
versão estadunidense está disponível em: 
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201014950 (acesso em acesso em 02/08/2014). 
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Similarmente, os termos de uso da iBookstore134 trazem extensas regras sobre o acesso 

do conteúdo em mais de um dispositivo: o usuário pode ter até 10 dispositivos associados 

(que devem ser dispositivos da Apple ou um computador),135 desde que no máximo 5 sejam 

computadores e que eles acessem apenas uma conta do iTunes por vez (sendo que a troca de 

contas em dispositivos pode ocorrer apenas uma vez a cada 90 dias). O usuário pode optar por 

realizar o download automático do conteúdo adquirido em todos os dispositivos associados ou 

optar por fazer o download de graça posteriormente. Contudo, a Apple informa que é possível 

que o conteúdo adquirido não esteja mais disponível para download, caso em que a empresa 

se exime de responsabilidade. Também fica a cargo do usuário evitar perda, destruição e 

danificação do arquivo. No que diz respeito ao DRM, o usuário deve concordar em “não 

violar, contornar, fazer engenharia reversa, decompilar, desmontar ou de outra forma 

manipular” a trava, independentemente da razão. O usuário também concorda em não acessar 

o conteúdo por qualquer meio que não um software fornecido pela própria Apple. Há, ainda, 

várias previsões garantindo à Apple o direito de alterar, suspender ou revogar o acesso ao 

conteúdo a qualquer momento, sem aviso. 

Ronaldo Lemos (2005, p. 155) chama a atenção para duas características importantes 

dos termos de uso, que podem ser observadas nos exemplos trazidos acima. Em primeiro 

lugar, sua absoluta unilateralidade: trata-se de contratos redigidos exclusivamente por uma 

das partes, que tem controle completo sobre suas disposições. Em segundo lugar, os termos de 

uso são voláteis: como estão hospedados nos websites dos ofertantes, sua redação pode ser 

alterada a qualquer tempo, sem qualquer aviso ou pedido de anuência aos usuários que 

concordaram com o texto anterior. Com isso, é possível que a loja altere ou revogue direitos 

previamente acordados de forma unilateral e sem deixar rastros da alteração. Dessa forma, 

tais contratos acabam sendo verdadeiros “cheques em branco, passíveis de serem modificados 

a qualquer momento, uma vez que a assinatura foi neles aposta” (LEMOS, 2005, p. 155). 

O exame dos termos de uso das livrarias deixa claro que as diferentes camadas de 

proteção dos sistemas de DRM não operam de forma independente. Ao contrário, elas se 

entrelaçam e se alternam, de modo que, se uma camada falhar, outra passa a intervir, 

reforçando a segurança oferecida por tais sistemas na proteção dos direitos autorais. Assim, a 

eficácia do DRM não é atingida apenas pela sua arquitetura, por leis anticircunvenção ou por 

garantias contratuais, mas pelo resultado da combinação de todos esses meios (BECHTOLD, 

                                                 
134 Os termos e condições da iBookstore no Brasil estão disponíveis em: https://www.apple.com/legal/internet-
services/itunes/br/terms.html#APPS e os da loja estadunidense em: http://www.apple.com/legal/internet-
services/itunes/bw/terms.html#APPS (acesso em acesso em 02/08/2014). 
135 Nesse caso, não há restrições sobre a marca ou o sistema operacional utilizado. 
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2002, p. 221). Tal quadro agrava as preocupações levantadas sobre a possibilidade de criação 

de um direito autoral privado, pois permite enxergar que as regras impostas unilateralmente 

pelo titular do direito autoral contam com uma rede de proteções que garantem a sua 

observância em um nível de que poucos direitos desfrutam. Tendo isso em mente, é 

importante indagar se esse excesso é de fato justificado pela eficácia dos sistemas de DRM no 

combate à pirataria. 

 

2.4 DRM e pirataria 

Ainda que o DRM seja uma ferramenta desenvolvida para evitar a pirataria, não há 

evidências sobre a sua eficácia nesse propósito.136 Na verdade, há indícios de que a ausência 

de DRM em arquivos digitais não tem impacto negativo nesse ponto: tanto é assim que alguns 

agentes econômicos têm abandonado o seu uso. No mercado de livros digitais, por exemplo, a 

editora especializada em obras ficção científica Tor declarou não ter visto um aumento da 

pirataria em suas obras após a remoção do DRM de seus livros em 2012 (CRISP, 2013). A 

editora não está sozinha no abandono aos sistemas de DRM: iniciativas semelhantes foram 

tomadas também na indústria dos quadrinhos (LAWSON, 2013) e por autores como Paulo 

Coelho e J.K. Rowling (SVENSSON, 2012). É de se supor que, se a comercialização de livros 

digitais sem a proteção de DRM tivesse levado ao aumento da pirataria e à queda das vendas 

desses agentes, tais decisões seriam revistas.  

Similarmente, muitas editoras europeias também decidiram não incorporar sistemas de 

DRM em seus livros, ou passaram a adotar como proteção outros componentes tecnológicos 

com menor impacto no acesso aos arquivos. Por exemplo, a maior editora holandesa 

recentemente passou a utilizar marca d’água137 em seus livros em vez de sistemas de DRM. 

Esse também é o método adotado em 65% dos e-books disponíveis na Áustria e em 42% na 

Itália (em comparação com apenas 35% de livros digitais protegidos com DRM em ambos os 

países). A marca d’água o método preferido também na Hungria. Na Suécia, por sua vez, 

praticamente todo o mercado de livros digitais é livre de DRM (ROSENBLATT, 2013b). 

Ainda que os mercados citados sejam pequenos, essas iniciativas indicam a viabilidade de um 

modelo menos restritivo de proteção dos direitos autorais no mundo digital. 

                                                 
136 No que diz respeito às evidências dos impactos negativos da pirataria, a maior parte das pesquisas aponta que 
a pirataria resulta em perdas econômicas. Para um panorama das pesquisas sobre esse aspecto, ver SMITH e 
TELANG (2012). 
137 A marca d’água digital (watermarking) permite que os metadados sejam embutidos no arquivo de forma 
permanente, mas não impede diretamente a cópia do arquivo pela sua estrutura (ROSENBLATT; TRIPPE; 
MOONEY, 2001, p. 98-102). Um tipo comum de marca d’água em livros digitais é a inserção do nome do 
usuário e até mesmo dos seus dados bancários no arquivo digital, para dissuadi-lo da distribuição. 



81 

Além disso, um relatório sobre as vendas da Amazon mostra que quase 100% dos 

livros digitais comercializados pelas Big Five são protegidos por DRM, em contraste com 

apenas 50% dos e-books das editoras independentes. Neste contexto, observou-se que os 

títulos das editoras independentes sem DRM venderam, em média, o dobro de cópias do que 

aqueles com DRM. Ainda, uma comparação das vendas diárias dos autores mais vendidos 

mostrou que a correlação entre falta de DRM e maior número de livros digitais vendidos está 

presente em todas as faixas de preço (AUTHOR EARNINGS, 2014). 

Uma possível explicação para esse quadro é que as limitações impostas pelos sistemas 

de DRM diminuem o valor que o consumidor atribui ao conteúdo digital.138 Alguns usuários 

sentem-se punidos ao adquirir um arquivo digital protegido por DRM, uma vez que estão 

sujeitos a obstáculos a usos que consideram legítimos, como o acesso em diferentes 

plataformas, ao passo que arquivos pirateados, livres de DRM, permitem maior flexibilidade 

(TRIVEDI, 2009, p. 934). Tendo em vista que sites que distribuem, de forma ilegal, arquivos 

digitais e ferramentas para remoção de sistemas de DRM estão a apenas um clique de 

distância,139 é de se supor que os usuários que estão sujeitos às restrições excessivas do DRM 

são justamente aqueles que não querem praticar nenhuma atividade ilegal.  

De qualquer forma, os dados das vendas da Amazon não são tão surpreendentes para 

aqueles familiarizados com os impactos do DRM na indústria da música. Especificamente, 

uma pesquisa mostra que a o abandono do uso de DRM nos arquivos de música digital em 

2009 aumentou as vendas em 10%, sendo esse efeito mais acentuado em álbuns menos 

populares (ZHANG, 2013). Outra análise indica que, mesmo com o abandono de DRM, o 

crescimento nas vendas de música digital se manteve na mesma taxa dos anos anteriores, o 

que sugere que a falta de proteção de DRM não provocou uma transição da aquisição de 

conteúdo para a pirataria (ROSENBLATT, 2014). Ainda, modelos econômicos mostram que 

                                                 
138 Burk atenta para um ponto positivo dessa situação, que é o fato de que produtores de conteúdo dispostos a 
distribuir arquivos sem DRM, ou com proteções menos intrusivas, podem encontrar maior espaço no mercado 
(BURK, 2005, p. 555). Contudo, uma competição por arquivos digitais protegidos de forma mais conveniente 
para o usuário só é possível em um ambiente com transparência sobre as limitações impostas pelos diferentes 
sistemas de DRM. Além disso, a dinâmica concorrencial do mercado, examinada com mais detalhes no Capítulo 
3, também pode limitar a possibilidade de entrada de competidores dispostos a flexibilizar as restrições impostas 
pelos sistemas de DRM. 
139 Este exemplo ilustra como as travas digitais podem ser inócuas em combater a pirataria: “BigChampagne is a 
media-metrics company that produces usage statistics for file-sharing systems. Back when iTunes required 
digital locks on all its music, the BigChampagne folks decided to time how long it took for a song to go from 
iTunes to the file-sharing underground. They chose a song that had an early, iTunes-only release (to exclude 
songs that were being ripped from unlocked CDs), and measured away. They reported that the net time between 
the release of a song with a digital lock and the appearance of the same song, unlocked, on file-sharing services, 
was three minutes. This 180-second gap represented the maximum time that a potential customer would have to 
wait before he could get a free copy of the song in question, complete with all the freedoms and permissions that 
had been locked out by iTunes.” (DOCTOROW, 2014c, p. 39). 



82 

a pirataria pode até mesmo diminuir com o abandono de DRM (VERNIK; PUROHIT; 

DESAI, 2011).  

A generalização dos resultados de outras indústrias para o mercado de livros tem 

limites, é claro. Por exemplo, o consumo de e-books é diferente do consumo de música, 

especialmente no que diz respeito ao tempo que o consumo requer. Além disso, os músicos 

podem contar com outras fontes de renda, como concertos, enquanto o lucro de um autor 

deriva principalmente da vendas de livros. No entanto, essas descobertas ainda são valiosas 

para nos ajudar a analisar se os impactos negativos do DRM podem ser compensados pela 

efetividade no cumprimento de sua meta. 

 

2.5 Exemplos de usos de sistemas de DRM 

Antes de prosseguir com a análise detalhada dos sistemas de DRM e a falta de 

interoperabilidade no mercado de livros digitais, é interessante examinar alguns exemplos de 

usos de sistemas de DRM em diferentes mercados. Apesar de não estar diretamente 

relacionado com a pergunta de pesquisa deste trabalho, esse exame é útil para a compreensão 

de como as restrições impostas pelo DRM podem, na prática, não funcionar como o esperado 

ou serem utilizadas com propósitos diversos da proteção aos direitos autorais. Tal exame 

também contribui para a avaliação dos riscos de se permitir que a extensão dos sistemas de 

DRM seja determinada unilateralmente pelo seu desenvolvedor, sem a previsão de requisitos 

ou limites legais.140 

Um dos mais conhecidos sistemas de DRM é o utilizado nos discos de DVDs. O 

Content Scramble System (CSS), lançado em 1996, consiste em uma técnica criptográfica 

para garantir que o conteúdo da mídia só possa ser reproduzido em aparelhos de DVD 

autorizados, com as chaves de descriptografia adequadas (OCDE, 2005, p. 10). Ao obter a 

tecnologia da DVD Copy Control Association (DVD-CCA), os fabricantes de discos e 

aparelhos de DVD concordam em respeitar seis divisões regionais141 para o estabelecimento 

dos códigos (OECD, 2006, p. 9–10). Como os aparelhos de DVD de determinada região só 

podem ler as mídias também lá comercializadas, essa divisão permite que os estúdios de 

cinema controlem quando, onde e por qual valor os DVDs são distribuídos, levando em 

                                                 
140 Assim, não se pretende fazer uso de casos anedóticos para sustentar uma posição, mas sim contribuir para a 
contextualização do leitor a respeito de algumas das controvérsias relativas ao uso de sistemas de DRM em 
diferentes indústrias. 
141 De forma geral, as divisões correspondem a: (i) América do Norte; (ii) Europa, Japão, África do Sul, Oriente 
Médio, Groelândia; (iii) Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Filipinas, partes do sudeste asiático; (iv) Austrália, 
Nova Zelândia, ilhas do Pacífico, América Latina, Caribe; (v) Europa oriental, Rússia, Índia, África, Coreia do 
Norte, Mongólia; e (vi) China (OECD, 2006, p. 9-10). 
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consideração a agenda de lançamentos nas salas de cinema, em vídeo-locadoras, na TV paga e 

na TV aberta. Dessa forma, um argentino de férias na Espanha não pode comprar DVDs 

durante a viagem, pois seu aparelho da região 4 não leria a mídia da região 2 (OECD, 2006, p. 

10). Com isso, esse sistema facilitou a discriminação de preços na indústria cinematográfica. 

Em 1999, o CSS foi quebrado pelo norueguês Jon Lech Johansen, à época com 15 

anos, em colaboração com outros dois indivíduos na internet, cuja identidade permanece 

anônima. O aparente propósito era desenvolver um programa para leitura de DVDs que fosse 

compatível com o sistema operacional Linux, mas a difusão do DeCSS na rede permitiu 

também que filmes fossem convertidos em arquivos digitais e distribuídos ilegalmente pela 

internet. Por conta disso, estúdios de cinema moveram uma ação142 contra os operadores de 

um website que distribuía o programa DeCSS e se recusaram a removê-lo de seus servidores. 

A decisão final determinou que a distribuição do programa viola o DMCA, uma vez que o 

software consiste em uma tecnologia desenvolvida para remover os controles de acesso 

(FISHER, 2007, p. 94-95, KERR; MAURUSHAT; TACIT, 2002, p. 18).143 Apesar da vitória 

dos estúdios de cinema nos tribunais, esse caso levantou sérios questionamentos sobre a 

efetividade da proteção do DRM, mostrando que nenhum sistema é à prova de falhas. 

Outros exemplos controversos estão relacionadas com o uso de sistemas de DRM nos 

CDs. No início dos anos 2000, por exemplo, uma consumidora francesa, com o apoio de uma 

organização de proteção dos consumidores, processou a gravadora EMI, pois o CD que havia 

comprado tocava no rádio da sua casa, mas não no do seu carro, em razão do sistema de 

proteção contra cópia (GASSER; PALFREY, 2007, p. 1). A gravadora foi condenada por 

violação ao direito do consumidor e obrigada a informar limitações como essa na capa do CD 

(GASSER; PALFREY, 2007, p. 23).144 

Mais um caso DRM em CDs que acabou nos jornais envolveu uma série de álbuns 

comercializados pela gravadora Sony BMG no ano de 2005. Quando o usuário inseria o disco 

no computador, a proteção contra cópia instalava automaticamente um software malicioso, 

tornando o sistema vulnerável a ataques e vírus diversos (GASSER; PALFREY, 2007, p. 

                                                 
142 Caso Universal CityStudios, Inc. v. Reimerdes 
143 Curiosamente, o DeCSS levou ao desenvolvimento de uma tecnologia atualmente utilizada por uma série de 
estúdios de cinema para a distribuição de seus filmes. “Another interesting lesson is that the mass dissemination 
of DeCSS over the Internet has fostered the creation and development of innovative technology. The 
compression software DivX was developed through the open access to the source code in DeCSS, and is now 
widely used in many legitimate application features such as game consoles, and video streaming. The irony is 
that DivX is a technology that many companies, including Sony and Universal Studios, use to stream video 
online.” (KERR; MAURUSHAT; TACIT, 2002, p. 18). 
144Caso Mme Françoise M., Association Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir (UFC-Que Choisir) v. 

SA EMI Music France. 
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7).145 Em 2006, um caso semelhante aconteceu no Brasil envolvendo CDs da cantora Marisa 

Monte. Quando o usuário tentava ouvir o CD no computador, uma aplicação era executada 

com os termos de uso, que, dentre outros aspectos, impediam a cópia do conteúdo para a 

versão digital e requeriam o uso de um software proprietário da EMI, compatível com o DRM 

do CD, para que o álbum pudesse ser tocado. Contudo, o software era instalado ainda que o 

usuário não concordasse com os termos e tentasse fechar a aplicação (CANÔNICO, 2006; 

DOCTOROW, 2006). Esses exemplos indicam como a proteção por sistemas de DRM pode 

comprometer a segurança dos sistemas em que os arquivos são utilizados.146 

A indústria fonográfica não se limitou a utilizar o DRM nas mídias físicas. Ao 

contrário, as gravadoras talvez tenham sido os atores mais preocupados com a propagação de 

programas peer-to-peer como o Napster, que, a partir do início dos anos 2000, facilitaram a 

disseminação de arquivos pela internet ao facilitarem a troca entre computadores (ROTH, 

2007, p. 516-517). Em uma tentativa de combater a distribuição ilegal, a maior parte dos 

arquivos digitais de música vendidos eram protegidos por DRM até 2009. 

Nessa época, o iTunes, loja da Apple, detinha cerca de 80% do mercado de venda de 

música digital e protegia suas músicas com o DRM proprietário FairPlay. Esse sistema de 

DRM era compatível apenas com o iPod, cuja participação no mercado de dispositivos de 

música portáteis era de cerca de 90% (TRIVEDI, 2009, p. 942-943). Por anos, a Apple 

recusou-se a licenciar o FairPlay para fabricantes de outros dispositivos e respondeu 

negativamente a tentativas de aumento do grau de interoperabilidade na indústria (GASSER; 

PALFREY, 2007, p. 10). Por exemplo, em 2004, a empresa RealNetworks lançou um 

                                                 
145 “It’s not a coincidence that spyware and digital locks use the same rootkit techniques. In 2005, Sony BMG 
shipped six million audio CDs loaded with a secret rootkit that covertly installed itself when you inserted one of 
those CDs into your computer. Once your computer had been compromised, any file or process that began with 
‘$sys$’ was invisible to the operating system. So a file called ‘$sys$rootkit. Exe’ wouldn’t show up when you 
looked in the folder containing it, and when that program ran, $sys$rootkit.exe wouldn’t be listed in the process 
manager. The Sony rootkit was used to cloak a program that watched for, and then killed, attempts to copy music 
off of audio CDs. From the user’s perspective, it looked like your computer had suddenly developed a 
mysterious bug that stopped CD-ripping software from running. This is the equivalent of an auto-immune 
allergy—the computer’s owner has a process that she wants to run (a CD-copying process), but the computer 
erroneously identifies that program as undesirable, and kills it every time it tries to start. But it didn’t stop there. 
Once there were millions of computers in the wild that couldn’t see files that started with ‘$sys$,’ virus writers 
started to add ‘$sys$’ to the names of their programs, too. This was the digital equivalent of HIV: your computer 
could no longer detect bad programs, because it had had a gaping hole punched through the middle of its 
immune system. Any program that adopted the protective coloration of Sony’s anti-copying tool could cloak 
itself in Sony’s rootkit.” (DOCTOROW, 2014c, p. 44). 
146 Segundo Cory Doctorow, isso ocorre porque nossos dispositivos eletrônicos são desenvolvidos para operar 
uma série de tarefas, isto é, têm um propósito geral (multi-purpose). Quando os sistemas de DRM tentam fazer 
com que os dispositivos deixem de executar um comando ou programa específico que possa infringir os direitos 
autorais, o resultado é que usuários remotos adquirem mais privilégios sobre o dispositivo do que o seu dono, e 
tais operações permanecem ocultas. Isso, por sua vez, cria vulnerabilidades no sistema, tornando o dispositivo 
suscetível ao ataque por terceiros (DOCTOROW, 2012c, 2014d). 



85 

componente que permitia que os usuários que comprassem músicas em sua loja ouvissem os 

arquivos no iPod, mas essa opção foi retirada quando a Apple ameaçou processar a empresa 

(GASSER; PALFREY, 2007, p. 1).  

Esse fechamento do mercado e a vinculação do consumidor do iPod à loja iTunes 

deram ensejo a uma série de manifestações contrárias à Apple. Na Europa, por exemplo, a 

empresa foi alvo de críticas por parte de organizações de proteção ao consumidor em países 

como Suécia, Dinamarca e França (SHARPE; AREWA, 2007, p. 342-343). O ombudsman 

dos consumidores na Noruega chegou a declarar que a falta de interoperabilidade dos 

arquivos de música e dispositivos violava a lei norueguesa (DELEON, 2008). Nos EUA, a 

Apple também foi alvo de duas ações coletivas.147 Esses fatores contribuíram para que, aos 

poucos, grandes gravadoras e novas lojas, e eventualmente a própria Apple, passassem a 

comercializar arquivos músicas sem DRM, até que a proteção de arquivos digitais de música 

por meio de sistemas de DRM fosse abandonada por completo no mundo da música digital 

(GASSER; PALFREY, 2007, p. 11-12).  

De qualquer forma, o fechamento de mercado por meio de sistemas de DRM é uma 

estratégia cada vez mais comum em empresas que lidam com tecnologia. Por exemplo, 

também no mundo da música digital, embora a Microsoft tenha optado por licenciar seu 

sistema de DRM a uma série de outras lojas, o seu dispositivo de música, Microsoft Zune, 

utilizava uma variante desse sistema, que era compatível apenas com a loja Zune 

Marketplace. Outras empresas, como a Sony, também optaram por criar um vínculo entre a 

loja e o dispositivo de música portátil (GASSER; PALFREY, 2007, p. 11). Na visão de 

Gasser e Palfrey (2007, p. 19), as opções tecnológicas pela falta de compatibilidade entre 

dispositivos e arquivos podem ter sido motivadas pelo apetite dessas empresas em controlar o 

mercado secundário e aumentar os custos de mudança dos consumidores. 

De fato, há uma série de casos148 em que sistemas de DRM e a aplicação de leis 

anticircunvenção foram utilizados por empresas para garantir o fechamento do mercado. A 

título de ilustração, a empresa Lexmark, fabricante de impressoras e cartuchos, propôs uma 

                                                 
147 No primeiro caso (Somers v. Apple, Inc), encerrado em fevereiro de 2013, além de problemas processuais, o 
tribunal entendeu que os impetrantes não comprovaram uma de suas principais alegações, a de que a Apple teria 
cobrado preços supracompetitivos. O tribunal também rejeitou a ideia de que a Apple teria mantido o monopólio 
no mercado de música digital por meio de uso de atualizações que impediam o funcionamento de programas 
para remoção de DRM nos arquivos, pois esse argumento teria como pressuposto a ideia de que a proteção por 
sistemas de DRM, por si só, constitui uma violação à concorrência. Já no segundo caso (In re Apple iPod iTunes 

Antitrust Litig.), o júri decidiu, em dezembro de 2014, que as atualizações de software feitas pela Apple teriam 
trazido melhorias ao iPod, contrariando a acusação de que as atualizações teriam sido feitas apenas para garantir 
o monopólio da empresa no mercado de música digital (CHEN, 2014). 
148  Para um panorama de outras situações em que o DMCA foi utilizado para impedir a concorrência ou 
inovações em determinado setor, ver ELECTRONIC FRONTIER FOUNDATION (2013). 
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ação contra a Static Control Components alegando infração às disposições anticircunvenção 

do DMCA, em razão da fabricação de cartuchos compatíveis com impressoras Lexmark.149 

Similarmente, uma fabricante de equipamentos de portas de garagens tentou barrar a 

fabricação de controles de garagem universais por um concorrente sustentando violação do 

DMCA (BURK, 2005, p. 565-566).150 

Esses dois exemplos ilustram como os sistemas de DRM, combinados com as leis 

anticircunvenção, podem ser usados não para eliminar do mercado riscos à proteção da 

propriedade intelectual, mas sim produtos interoperáveis que ameaçam o controle de um 

mercado secundário. De fato, nas palavras de Lessig (2004, p. 9), no mundo digital, “o papel 

da lei é cada vez menos o de conferir incentivos à criatividade, e cada vez mais o de proteger 

certas indústrias contra a concorrência.”151 Nesse sentido, vale refletir se o uso de DRM nos 

livros digitais não configura uma estratégia semelhante. A seguir, será examinado com mais 

detalhes de que forma o uso de sistemas de DRM proprietários no mercado de livros digitais 

leva à baixa interoperabilidade e como isso impacta na concorrência nesse mercado. 

 

2.6 DRM nos livros digitais 

Mesmo com a impressionante difusão dos livros digitais nos últimos anos, há um 

aspecto frequentemente apontado como obstáculo à realização das suas potencialidades: o uso 

de DRM nos arquivos (BLÄSI; ROTHLAUF, 2013, p. 9). Por um lado, a proteção dos livros 

digitais com DRM era um requisito da indústria editorial para viabilizar o investimento nesse 

novo segmento sem correr o risco de ver seu catálogo disponibilizado de graça na internet.152 

Por outro lado, o uso de DRM nos livros digitais pode restringir o acesso do livro adquirido 

em uma livraria em um dispositivo de leitura de uma loja diferente. Isso ocorre porque as 

maiores livrarias do mercado utilizam sistemas de DRM proprietários, compatíveis com um 

número limitado de dispositivos, o que limita a interoperabilidade 153  dos arquivos. Essa 

vinculação do consumidor a um ecossistema de livros digitais ameaça o sistema de 

                                                 
149 Caso Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc.. 
150 Caso Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Technologies, Inc.. 
151 Tradução livre. No original: “the law’s role is less and less to support creativity, and more and more to protect 
certain industries against competition.” 
152 Ver nota 23. 
153 Por “interoperabilidade” entende-se o funcionamento adequado e convergente dos elementos de dois ou mais 
meios de acesso e uso do conteúdo digital, o que admite variações de grau (GASSER; PALFREY, 2007, p. 6). A 
depender do ponto de vista, interoperabilidade pode assumir diferentes significados: para o leitor, está 
relacionada com flexibilidade no uso do arquivo a depender das plataformas; na perspectiva do autor, significa 
que seus livros poderão ser lidos em diferentes suportes; do ponto de vista das editoras, significa que, definido os 
direitos, o livro digital pode ser distribuído uniformemente aos meios mais eficientes, sem amarras; para as 
livrarias, significa que suas escolhas tecnológicas não afetarão a utilidade do serviço (GASSER; PALFREY, 
2007, p. 7). 
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distribuição de livros e até mesmo a cultura literária como um todo, uma vez que, ao aderir a 

um desses ambientes, o usuário não poderá comprar livros em outras lojas (BLÄSI; 

ROTHLAUF, 2013, p. 7). 

Há dois tipos de incompatibilidade entre os arquivos de livros digitais e os 

dispositivos de leitura: uma diz respeito às extensões do arquivo e a outra diz respeito ao 

sistema de DRM. A tabela abaixo mostra os formatos suportados pelos principais dispositivos 

do mercado: 

 

Quadro 2: Formatos de livros digitais suportados pelos dispositivos de leitura mais utilizados 
 

DISPOSITIVOS FORMATOS SUPORTADOS 

Kindle AZW, TPZ, TXT, MOBI, PRC, HTML e DOC 

iPad 
EPUB, PDF, HTML, DOC; além de outros formatos suportados por 
meio de aplicativos específicos 

Nook EPUB, CBZ, PDF 

Sony Reader BBeB, EPUB, PDF, TXT, RTF e DOC 

Kobo EPUB, PDF, TXT, HTML, RTF, MOBI, CBR, CBZ 

 
Fonte: elaboração própria (baseado nos sites das livrarias e em BUCHANAN, 2010). 

 

Observe-se que, com exceção da Amazon, todos os dispositivos aceitam arquivos 

EPUB, 154  que é o atual formato padrão dos livros digitais. As primeiras ideias sobre 

padronização do formato de livros digitais remontam à conferência de 1998 que levou à 

criação do Open e-Book Forum (BLÄSI; ROTHLAUF, 2013, p. 12). O objetivo era permitir 

que as editoras pudessem produzir um arquivo único do livro digital para encaminhá-lo 

indistintamente aos canais de distribuição, bem como de oferecer aos leitores flexibilidade no 

acesso das obras em diferentes plataformas. O EPUB já está na sua terceira versão, que foi 

aprovada pelo IDPF em outubro de 2011 (BLÄSI; ROTHLAUF, 2013, p. 14). 

Em geral, a incompatibilidade derivada de extensões pode ser contornada por meio da 

conversão do arquivo para outro formato.155 Contudo, os sistemas de DRM protegem os livros 

contra esse tipo de alteração. Além disso, para que o arquivo possa ser lido, é necessário que 

                                                 
154 Apesar de o PDF também ser amplamente aceito, não se pode dizer que é uma alternativa viável de formato 
padrão, pois sua estrutura fixa não se adapta ao dispositivo. Essa característica, embora positiva para textos 
científicos, torna-o menos conveniente do que os demais formatos. 
155  Cumpre mencionar que, em certos casos, a conversão de arquivos digitais pode levar a perdas de 
funcionalidades. 
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também o sistema de DRM seja compatível. Assim, o principal entrave para a 

interoperabilidade no mercado de livros digitais é o uso de sistemas de DRM 

incompatíveis.156 

A tabela a seguir mostra os sistemas de DRM adotados pelas principais livrarias: 

 

Quadro 3: Sistemas de DRM adotados pelas maiores lojas e dispositivos de leitura compatíveis 
 

LOJA DRM DISPOSITIVOS DE LEITURA COMPATÍVEIS 

Amazon Amazon 
Kindle; tablets ou smartphones por meio do 
aplicativo da Amazon 

Apple Fairplay iPad, iPhone, iPod 

Barnes & 
Noble 

DRM próprio, variação do 
Adobe 

Nook; tablets ou smartphones por meio do aplicativo 
da Barnes & Noble 

Google Adobe 
Sony Reader, Nook, Kobo, Aluratek, entre outros; 
tablets ou smartphones por meio de aplicativos 

Kobo Adobe 
Sony Reader, Nook, Kobo, Aluratek, entre outros; 
tablets ou smartphones por meio de aplicativos 

Livraria 
Cultura 

Adobe 
Sony Reader, Nook, Kobo, Aluratek, entre outros; 
tablets ou smartphones por meio de aplicativos 

Saraiva Adobe 
Sony Reader, Nook, Kobo, Aluratek, entre outros; 
tablets ou smartphones por meio de aplicativos 

 
Fonte: elaboração própria (baseado nos sites das livrarias) 

 

Os efeitos práticos dessa configuração variam de loja para loja. No caso da Amazon, 

os livros lá adquiridos só podem ser lidos no Kindle ou em tablets, desde que por meio do 

aplicativo da própria Amazon. O mesmo vale para a Barnes & Noble em relação ao Nook. Os 

livros da Apple, por sua vez, não podem ser lidos em qualquer outro dispositivo portátil senão 

os fabricados pela própria empresa. Observe que as três livrarias correspondem a cerca de 

91% do mercado de livros digitais dos EUA.  

Já os livros adquiridos na Google, Kobo, Livraria Cultura e Saraiva oferecem mais 

opções de plataformas. Por conta disso, é possível dizer que, por enquanto, o grau de 

interoperabilidade no mercado de livros digitais brasileiro é maior do que no estadunidense, 

pois algumas das livrarias com participação expressiva vendem livros que podem ser 
                                                 

156 Há três exemplos de esforços para a elaboração de um formato padrão de DRM (Coral Consortium, Sun's 
DreaM project e Digital Media Project), mas nenhum deles obteve grande avanço até agora (OECD, 2012, p. 
51). 
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acessados em uma maior gama de dispositivos. Ainda assim, Amazon e Apple são as duas 

empresas líderes, e, considerando o quanto esse mercado é recente, suas participações só 

tendem a crescer. Ademais, deve-se observar que embora tais livros sejam acessíveis em um 

número maior de plataformas, as opções de e-readers compatíveis são dispositivos com uma 

menor adoção pelos consumidores.  

Também é possível notar que, a princípio, os tablets parecem oferecer maior grau de 

interoperabilidade. Esse grau, porém, não deve ser superestimado. Em primeiro lugar, no caso 

específico da Apple, os usuários que adquirirem títulos na iBookstore não poderão ler seus 

livros no dispositivo portátil caso, no futuro, decidam adotar um tablet ou e-reader fabricado 

por outra empresa, o que faz com que a interoperabilidade funcione apenas em um sentido 

(i.e. para dentro do ecossistema, mas não para fora). Segundo, a maior parte das livrarias, 

como Amazon, Kobo e Barnes & Noble, desabilitaram seus botões de compra nos aplicativos 

para sistema iOS em razão de uma taxa de 30% de comissão cobrada pela Apple sobre 

compras in-app.157 Assim, caso o leitor que tenha um iPad deseje adquirir um novo livro, ele 

deve acessar o site da loja pelo aplicativo do navegador. Inconveniências como essa podem 

parecer insignificantes de início, mas desempenham um papel decisivo no sucesso ou fracasso 

de um negócio digital. Terceiro, mesmo nos tablets em que os aplicativos das livrarias 

suportam compras in-app, o leitor continua tendo que lidar com o incômodo de não poder 

unificar sua biblioteca, além de ficar sujeito à política de aplicativos do dispositivo de leitura 

que comprou, a qual, como visto no item 2.3.3, pode mudar a qualquer momento.158 

Em resumo, por conta das leis anticircunvenção, os consumidores não podem alterar 

ou remover o DRM do livro digital para torná-lo compatível com os diversos e-readers e 

tablets do mercado. Assim, ao adquirir um dispositivo de leitura, o leitor entra em um 

ecossistema proprietário que restringe a possibilidade de compra de livros em outras lojas. 

Ocorre que essa restrição não afeta apenas o usuário, mas também a dinâmica concorrencial 

do mercado. Para melhor compreender como isso acontece, será feita a seguir a análise dos 

impactos da falta de interoperabilidade na concorrência no mercado de livros digitais. 

                                                 
157 Um e-mail que Steve Jobs enviou a um executivo da Apple em novembro de 2010 indica que a decisão de 
cobrança desta taxa teria sido uma retaliação à Amazon, motivada por uma propaganda do Kindle. Na 
propaganda, uma mulher é vista lendo seus livros em um iPhone e, em seguida, trocando o dispositivo por um 
smartphone com sistema operacional Android. Na visão de Jobs, essa propaganda passaria aos consumidores a 
imagem de que a troca de um iPhone por outro smartphone seria trivial (OWEN, 2013b). 
158 “As DRM becomes ubiquitous, consumers and users of DRM and DRM-protected content can be expected to 
seek the convenience and savings of compatible devices and file formats. In some instances, industry groups 
such as the DVD consortium have already developed DRM and DRM-compatible standards for particular media. 
In other areas, such as digital music, industry development of such standards has been an elusive goal, and the 
lack of compatibility and interoperability between differing rights-managed music formats has been a source of 
frustration to consumers.” (BURK, 2005, p. 554). 
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3 IMPLICAÇÕES CONCORRENCIAIS DO USO DE DRM NO MERCADO 

DE LIVROS DIGITAIS 

 

Como foi visto no capítulo anterior, as maiores livrarias de livros digitais adotam 

diferentes sistemas proprietários de DRM em seus arquivos, sistemas esses que nem sempre 

são compatíveis com os dispositivos de leitura mais utilizados pelos leitores. Essa baixa 

interoperabilidade, por sua vez, pode ter impactos importantes para a dinâmica concorrencial 

desse mercado, afetando fatores como custos de mudança, efeitos de rede e barreiras à 

entrada. Tais impactos serão estudados neste capítulo, com destaque para como a baixa 

interoperabilidade tende a concentrar a participação no mercado nas mãos de poucas 

empresas. Também serão estudadas quais as implicações dessa concentração, tendo em vista 

as particularidades das indústrias de nova economia e culturais, para a defesa da concorrência. 

 

3.1 Características do mercado de livros digitais 

3.1.1 Indústrias da nova economia 

O mercado de livros digitais pode ser incluído no que se costuma chamar de 

“economia da informação” ou “nova economia”, em oposição às indústrias tradicionais 

(POSNER, 2001, 245). 159 As indústrias tradicionais consistem em mercados estáveis, 

caracterizados por raras taxas de inovações drásticas, alto investimento em capital, e nos quais 

a saída e entrada de competidores é lenta e pouco frequente, como as indústrias de alimentos e 

de petróleo (EVANS; SCHMALENSEE, 2002, p. 3; POSNER, 2001, p. 245).  

A nova economia, por sua vez, tem como principal característica o fato de que a 

dinâmica concorrencial é marcada por esforços para a criação de mudanças tecnológicas 

radicais, envolvendo alto investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e direitos de 

propriedade intelectual (EVANS; SCHMALENSEE, 2002, p. 3). É o caso das indústrias de 

alta tecnologia. Nessas indústrias, as economias de escala são consideráveis, isto é, embora os 

custos fixos sejam altos e a criação de produtos seja cara, feito esse investimento inicial, os 

retornos são grandes, pois a produção de unidades adicionais é barata. Por exemplo, após o 

desenvolvimento de um programa de computador, o custo de sua reprodução e distribuição é 

mínimo (EVANS; SCHMALENSEE, 2002, p. 5-8; PITOFSKY, 2001a, p. 537).  

                                                 
159 Para maiores considerações sobre a economia da informação, ver SHAPIRO e VARIAN (1999). 
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As economias de escala, a seu turno, podem propiciar grande concentração no 

mercado (EVANS; SCHMALENSEE, 2002, p. 1).160 De fato, em tais indústrias é comum que 

a competição se dê pelo mercado (ao contrário de no mercado), com poucas empresas tendo 

fatias substanciais da participação. 161  Por outro lado, embora as empresas dominantes 

adquiram poder de mercado significativo, esse poder é vulnerável, pois a configuração do 

mercado está sempre suscetível a ser alterada em razão de uma inovação bem sucedida. 

Assim, a entrada e saída de competidores em indústrias da nova economia é rápida e 

frequente (EVANS; SCHMALENSEE, 2002, p. 1-3; POSNER, 2001, p. 246). Em 

comparação, as indústrias tradicionais são marcadas pela competição no mercado, centrada 

em preços, e marcada por inovações incrementais, ou seja, que incorporam pequenas 

melhorias no produto sem alterá-lo significativamente (EVANS; SCHMALENSEE, 2002, p. 

2).  

Ainda assim, na nova economia há maior dificuldade para outras empresas 

competirem com os líderes caso não desenvolvam uma inovação drástica, uma vez que fatores 

como economias de escala, efeitos de rede e direitos de propriedade intelectual sobre 

componentes estratégicos podem colocar o dominante em enorme vantagem (EVANS; 

SCHMALENSEE, 2002, p. 9-10). 

 

                                                 
160 Evans explica essa relação: “Demand- and supply-side economies of scale tend to lead to certain segments of 
the Web being dominated, on a national and often a global basis, by a few large firms. On the demand side, some 
Web-based platforms create more value for each customer as they obtain more customers. A transaction platform 
such as eBay, for example, is more valuable to buyers because it has more sellers and more valuable to sellers 
because it has more buyers. Moreover, buyers and sellers appreciate being able to reach others across borders. 
On the supply side, some Web-based platforms – Google, for example – also incur significant fixed costs in 
developing and maintaining their software platforms and in acquiring computer server and storage capacity for 
their activities. The average cost of providing products and services is lower for larger platforms, which can 
amortize these fixed costs over a larger customer base. Demand and supply-side economies of scale result in 
larger firms being able to offer greater value to consumers at lower costs [...]. These economies of scale do not 
necessarily result in a monopoly, but they do tend to limit the number of viable firms in a segment.” (EVANS, 
2008b, 1.993-1.994). 
161 A título de ilustração, vale mencionar os resultados do estudo conduzido por Evans sobre as principais 
plataformas de leilões virtuais, redes sociais e mecanismos de buscas em uma série de países. Segundo o autor, 
“these categories are highly concentrated in every country. Moreover, the search-based advertising and online 
auction categories are dominated by the same firm in most countries for which data is available. eBay is the 
largest auction site, with over a 90% share in all of the countries for which data is available. Google is the 
leading search provider, with a share in excess of 80% in seven out of the sixteen countries for which data is 
available and a share in excess of 50% in twelve out of the sixteen countries. Social networking does not have a 
single leader, although the leading social networking site has more than a 50% share in most countries for which 
there is data.” (EVANS, 2008b, p. 2.000-2.001). Os dados utilizados no trabalho são de 2007. 



92 

3.1.2 Mercados de dois lados 

Muitos negócios da nova economia são também caracterizados como mercados de 

dois lados. 162 - 163  Nesses mercados, a empresa se encarrega de aproximar dois grupos 

diferentes de clientes para que eles possam interagir e fazer transações em um espaço (real ou 

virtual) comum, diminuindo os custos de transação significativamente (EVANS; 

SCHMALENSEE, 2008, p. 667). Exemplos de mercados de dois lados são as redes de cartões 

de crédito, que conectam os consumidores que usam o cartão com os vendedores que o 

aceitam como forma de pagamento, e os consoles de videogame, que conectam os 

desenvolvedores de jogos e os consumidores. A maior parte de plataformas de transações 

online, como eBay e Amazon, são, igualmente, mercados de dois lados, pois conectam 

vendedores e compradores por meio de seus websites (EVANS, 2008b, 1.994-1.995). Em 

contraposição, em mercados de um lado, não há objetivo de facilitar a procura e interação de 

dois grupos de clientes: as empresas simplesmente entregam o seu produto ao consumidor 

(EVANS, 2008a).164  

Nos mercados de dois lados, a plataforma geralmente tem três funções: (i) servir como 

intermediário para facilitar a troca entre os dois grupos; (ii) construir uma audiência, para 

facilitar que os membros de um grupo encontrem um interlocutor apropriado no outro 

grupo;165 (iii) reduzir o custo total da oferta de serviços para uma gama variada de clientes 

(EVANS, 2008b, p. 1.995).  

                                                 
162 Como bem apontado por Evans, a palavra “mercado” na expressão “mercado de dois lados” é usada de forma 
livre e não corresponde ao estrito conceito utilizado pelo direito antitruste. Apesar disso, esta é a expressão 
adotada neste trabalho por ser a mais difundida no Brasil. Em inglês, pode-se utilizar sinônimos como two-sided 

platforms ou mesmo multi-sided platforms (EVANS, 2008b, p. 1.994; EVANS; SCHMALENSEE, 2002, p. 
668). Ainda, embora se fale em mercados de dois lados, é importante notar que em alguns casos há mais de dois 
grupos distintos de clientes envolvidos (EVANS; SCHMALENSEE, 2008, p. 668). 
163 Embora mercados de dois lados sejam mais comuns na nova economia, eles não são exclusivos desse tipo de 
indústria. Tanto é assim que um exemplo clássico de mercado de dois lados são as boates. Nas palavras de Evans 
e Schmalensee (2008, p. 668), “a nightclub, such as Bungalow 8 in Manhattan, provides a platform where men 
and women can meet and search for interactions and potentially dates. The club needs to get two groups of 
customers on board its platform to have a service to offer either one: it needs to get both men and women to 
attend. Moreover, the relative proportion of men and women matters. A singles club with few women will not 
attract men, and a club with few men will not attract women. Pricing is one way to get the balance right. The 
club might want to offer women a break if they are in short supply (through a lower price or free drinks). Or it 
might want to ration the spots to ensure the appropriate number of women; popular clubs typically have queues 
waiting outside, and women are picked out of the line disproportionately.” Outro exemplo são os shopping 

centers, que negociam com um conjunto de lojas (tenant mix) com o objetivo de agrupá-las em um mesmo local 
para que os consumidores possam acessá-las com conveniência (ARMSTRONG, 2006, p. 668). 
164  “In the traditional brick-and-mortar economy, intermediaries often buy and resell goods; now, the 
development of new technologies for information and communication has brought informational intermediation 
to the forefront of the ‘new economy.’ Informational intermediation consists of services such as search, 
certification, advertising, and price discovery, as opposed to storage, showrooms, or delivery.” (CAILLAUD; 
JULLIEN, 2003, p. 309-310). 
165 A construção da audiência em mercados de dois lados é comumente referida como um problema semelhante 
ao “do ovo ou da galinha” (chicken and egg problem), uma vez que os grupos diversos de consumidores devem 
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O mercado de livros digitais também pode ser considerado um mercado de dois lados. 

Nesse caso, há uma plataforma – o dispositivo de leitura – por meio da qual os leitores podem 

interagir com os vendedores (a livraria, as editoras, ou os autores) e escolher o livro que 

desejam (GILBERT, 2014, p. 7).166 

Uma característica comum dos mercados de dois lados é a estratégia de preços em que 

um lado do mercado é tratado como fonte de lucro e o outro como loss leader, uma espécie de 

“boi de piranha” para atrair consumidores (ROCHET; TIROLE, 2003, p. 991)167. Assim, as 

empresas concentram a expectativa de receita em um lado, praticando preços baixos ou até 

mesmo oferecendo o produto de graça no outro, como forma de atrair clientes e maximizar os 

ganhos totais. Essa tática pode ser vista, por exemplo, no mercado de provedores de busca, 

em que os usuários podem pesquisar gratuitamente, ao passo em que os anúncios são pagos 

(SAITO, 2013, p. 203).  

No mercado de livros digitais, essa estratégia, se presente, parece ser menos 

exacerbada. De um lado, os e-books costumam ter preços relativamente mais baixos se 

comparados com os livros impressos.168 Já os e-readers observaram uma queda significativa 

nos preços ao longo do tempo. Por exemplo, nos EUA, o Kindle169  foi de U$ 400 em 

novembro de 2007 para U$ 79 em novembro 2014, e o Nook foi de U$ 149 em novembro de 

2009 para U$ 99 em novembro de 2014. No Brasil, o Kobo Touch, primeiro e-reader do 

mercado, foi lançado em dezembro de 2012 por R$ 400 e em novembro de 2014 estava 

                                                                                                                                                         
ser atraídos de forma simultânea para a plataforma. Isso porque os membros de um lado do mercado não têm 
interesse em participar sem os membros do outro lado. Por exemplo, a plataforma de vídeos YouTube teve de 
atrair, ao mesmo tempo, pessoas interessadas em postar vídeos, pessoas interessas em assistir os vídeos e 
anunciantes interessados em atingir esse público (EVANS, 2008b, 1.995). 
166 A descrição de Jeff Bezos, presidente da Amazon sobre sua empresa é elucidativa: “Ultimately we’re an 
information broker. On the left side we have lots of products; on the right side we have lots of customers. We’re 
in the middle making the connections. The consequence is that we have two sets of customers: consumers 
looking for books and publishers looking for consumers. Readers find books or books find readers.” 
(HARVARD BUSINESS SCHOOL, 1998 apud CAILLAUD; JULLIEN, 2003, p. 309). 
167 Para Rochet e Tirole (2006, p. 646), mais do que uma característica, esse modo de precificação é um pré-
requisito para a caracterização de mercados de dois lados. Segundo eles, o conceito centrado no agrupamento de 
vendedores e consumidores é muito amplo, e os mercados de dois lados seriam apenas aqueles em que o volume 
de transações depende não só do valor total cobrado pela plataforma, mas também de como a estrutura de preços 
pé determinada. Isso porque “a platform’s usage or variable charges impact the two sides’ willingness to trade 
once on the platform and, thereby, their net surpluses from potential interactions; the platforms’ membership or 
fixed charges in turn condition the end-users’ presence on the platform.” Assim, para eles, “a market is two-
sided if the platform can affect the volume of transactions by charging more to one side of the market and 
reducing the price paid by the other side by an equal amount; in other words, the price structure matters, and 
platforms must design it so as to bring both sides on board.” (ROCHET; TIROLE, 2006, p. 665).  
168 A esse respeito, ver Capítulo 1, item 1.4.1 
169 Para essa comparação de preços, foram utilizados modelos com preços mais baixos em cada época. Os 
valores aqui utilizados correspondem ao preço habitual, e não ao de eventuais promoções.  
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disponível para compra por R$ 299. Dessa forma, não se pode dizer que o lucro é extraído 

pela venda de e-reader.170 

Por outro lado, editoras e autores percebem um lucro menor por transação em livros 

digitais do que nos livros físicos.171-172 Ainda que não se trate de uma perda a ponto de 

caracterizar um loss leader, pode-se dizer que o lado que produz o conteúdo arca com parte 

do custo da popularização da tecnologia.173 É interessante observar que o mesmo pode ser 

dito sobre a livraria: a Amazon, por exemplo, optou por sofrer uma perda financeira por 

unidade nos títulos mais vendidos como forma de atrair mais leitores para seu ecossistema e 

aumentar o volume de vendas. Não se trata, contudo, de um comportamento sem 

racionalidade econômica, uma vez que há indícios de que o aumento de audiência na leitura 

digital gera outros tipos de ganhos para a livraria.174 Ainda, como apontado por Evans e 

Schmalensee (2002, p. 11–12), em negócios eletrônicos torna-se especialmente importante 

ganhar espaço no mercado e afetar a evolução de padrões técnicos, fatores não diretamente 

refletidos na estrutura de preços. 

A estrutura de preços em mercados de dois lados também é afetada conforme a 

possibilidade de um ou mais lados utilizar mais de uma plataforma (multi-homing) 

(ARMSTRONG, 2006, p. 669). No mercado de livros digitais, isso significa, para as editoras 

e autores, comercializar seus livros em mais de uma loja, e para os leitores, adquirir livros 

                                                 
170 Esse raciocínio não pode ser estendido aos tablets. Por exemplo, o preço do iPad manteve-se inalterado (U$ 
499 desde o lançamento, com exceção do iPad Mini, precificado entre U$ 329 e U$ 399). Isso pode ser 
explicado pelo diferente valor atribuído ao tablet e ao e-reader, o que influencia as diferentes estratégias de 
negócios, incluindo opções de compatibilidade. “When the two platforms provide different values to their users, 
their major sources of profits may differ – one platform may generate most of its profits from hardware sales, 
while the other’s profits will result mostly from royalties of content sales. This difference may give rise to 
incentives to establish one-way compatibility in a competitive setting: both platforms become more profitable 
when the platform with greater reliance on content sales allows users of the competing platform to access its 
content.” (ADNER; CHEN; ZHU, 2014).  
171 Para uma explicação mais detalhada sobre a distribuição de lucro nos mercados de livros impressos e digitais, 
ver Capítulo 1, item 1.4.  
172 Pode-se argumentar, em contrário, que os autores que optam pela autopublicação em plataformas digitais 
recebem uma parcela maior do lucro, que pode chegar a até 70%. Contudo, esse é o caso em qualquer 
autopublicação, digital ou física. 
173 Como explica Evans, “the profit-maximizing prices for multi-sided platforms can result in users on one side 
getting a price that is less than the incremental cost of serving that customer, and sometimes the price for users 
on one side may even be less than zero. The side that is ‘needed more’ or that is ‘harder to get’ may receive a 
price break; conversely, the side that gets the most value out of access to members of the other side likely bears 
more of the cost.” (EVANS, 2008b, p. 1.996).  
174 Em um estudo sobre discriminação de preços no mercado de livros digitais, Li constata que a estratégia de 
preços adotada pela Amazon, com e-readers e livros digitais relativamente baratos, tem efeitos colaterais 
(spillovers) em outras formas de consumo. Segundo ela, “first, there is correlation between Kindle ownership 
and buying paperbacks from Amazon. Second, there is a spillover effect to other product categories. The Kindle 
ecosystem comprised 10% of Amazon’s total profits in 2011. To rationalize Amazon’s sale of e-books at a 
significant loss, we allow for a spillover effect per book transaction to other product categories on Amazon. The 
calibrated spillover effect is $5.50 per book transaction. A recent survey also found a similar spillover effect: 
Kindle owners spend 56% more with Amazon as compared to Kindle non-owners.” (LI, 2014, p. 43).  
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digitais em mais de uma livraria.175 Em geral, multi-homing em um dos lados do mercado 

intensifica a competição de preços do outro lado (ROCHET; TIROLE, 2003, p. 993). Por 

exemplo, se os cartões de crédito de bandeira Visa reduzem as taxas que os comerciantes 

pagam por transação, as lojas tenderão a rejeitar cartões com taxas mais caras, desde que uma 

parcela substancial dos clientes dos demais cartões também tenham um cartão Visa 

(ROCHET; TIROLE, 2003, p. 992). Similarmente, havendo multi-homing do lado das 

editoras e dos autores, supõe-se que as livrarias terão catálogos semelhantes e os leitores 

poderão optar por adentrar o ecossistema da loja que vende os livros mais baratos.  

Do ponto de vista das editoras e dos autores, por outro lado, a ausência de multi-

homing do lado dos leitores pode transformar a plataforma em um verdadeiro gargalo 

competitivo. Nesse caso, para interagir com os usuários que utilizam apenas uma plataforma 

(single-homing), não há outra escolha além de negociar com aquela empresa. Na prática, isso 

significa que, para atingir os leitores que possuem apenas um Kindle ou um Nook, as editoras 

e autores necessariamente devem negociar com a Amazon ou a Barnes & Noble. Segundo 

Armstrong (2006, p. 669), isso confere à plataforma um monopólio em relação ao acesso aos 

seus clientes exclusivos. Também esse fator indica que há um custo maior com o qual arca o 

lado capaz de interagir com várias plataformas (i.e. editoras e autores), enquanto a competição 

pelos clientes exclusivos é feita por meio de preços baixos (ARMSTRONG, 2006, p. 669-

670). 

Outro aspecto relacionado a estratégia de preços que se mostra relevante ao mercado 

de livros digitais é que, em mercados com produtos complementares, é comum que as 

empresas optem por tornar seus produtos incompatíveis com os demais. Isso porque, havendo 

essa relação de exclusividade, cortar os preços de um dos componentes aumenta a demanda 

por ambos os componentes no sistema, permitindo que a empresa internalize os ganhos da 

complementaridade (MATUTES; REGIBEAU, 1992, p. 43). Por exemplo, se os preços do 

jogo Mario Kart caem, a procura pelo console Nintendo Wii aumenta. Por outro lado, se a 

Apple decide cortar os preços das músicas vendidas no iTunes, isso não necessariamente fará 

com que mais consumidores adquiram um iPod, uma vez que atualmente suas músicas podem 

ser tocadas em quaisquer dispositivos.176 

Por conta disso, argumenta-se que a compatibilidade entre produtos complementares 

de diferentes empresas causaria aumento de preços (MATUTES; REGIBEAU, 1988, p. 

                                                 
175 Isto é, possuir mais de um e-reader, ou, possuindo ao menos um tablet, ser cliente de lojas diferentes. 
176 Conforme explicado no Capítulo 2, item 2.5. 
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230),177 pois os incentivos para praticar preços baixos em um dos componentes (livros ou 

dispositivos de leitura) é menor, já que a empresa não consegue capturar sozinha todo o 

benefício dos preços baixos (i.e. mais consumidores no seu ecossistema). Essa possibilidade é 

um dos principais argumentos contra clamores por maior interoperabilidade em produtos 

complementares. 

Apesar da popularidade desse argumento, duvida-se da aplicabilidade desse raciocínio 

ao mercado de livros digitais. No que diz respeito aos dispositivos de leitura, um aumento de 

preços poderia afastar late adopters que ainda não aderiram à leitura digital, ou dirigi-los a 

outros dispositivos com preços mais competitivos. Essa perda é amplificada quando se tem 

em vista os ganhos indiretos das plataformas diante da adoção de seu ecossistema, 

mencionados há pouco (GILBERT, 2014, p. 9). Ainda que se admita uma relação entre 

interoperabilidade dos livros digitais e aumento de preços dos dispositivos de leitura, não se 

pode estender essa relação aos tablets, dispositivos multiuso que sofrem a influência de uma 

série de outros fatores. Por conta disso, o aumento de preço dos e-readers torna-se ainda mais 

arriscado, pois pode direcionar a audiência aos tablets.  

Também é improvável que a interoperabilidade impacte significativamente o preço 

dos livros digitais, uma vez que permitiria aos usuários a compra de livros em qualquer 

livraria, e não apenas naquele ecossistema em que está amarrado, o que intensifica a 

competição por preços nesse lado do mercado. Da mesma forma, um aumento excessivo no 

preço dos e-books pode aumentar a elasticidade-cruzada178 entre livros digitais e impressos, 

                                                 
177 Seguindo esse mesmo raciocínio: “In our model each firm sells two complementary goods. If two such goods 
are sold by a monopolist, their prices will be lower than if each good were sold by a separate firm. This is so 
since the multiproduct monopolist realizes that cutting the price of one of his components increases the demand 
for both. In other words, the multiproduct firm internalizes the complementarity between the two products, while 
two single-products firms do not. Consequently, under similar cost conditions the profits on the multiproduct 
firm are higher than the sum of the profits obtained by two firms, each selling a single good.” (MATUTES; 
REGIBEAU, 1988, p. 228).  
178 Na Introdução deste trabalho foi mencionado que, mesmo diante de um aumento significativo no preço, os 
consumidores de e-books continuam preferindo o formato digital e que essa circunstância permite classificar o 
mercado de livros digitais como o mercado relevante analisado na pesquisa, separado do mercado de livros 
impressos. A observação feita aqui não contradiz o que foi dito anteriormente. Isso porque a elasticidade-cruzada 
da demanda serve como critério para determinar o grau de substituibilidade entre dois produtos apenas quando 
estes são vendidos a preços competitivos. Caso contrário, corre-se o risco de cair na chamada “falácia do 
celofane”. Esta expressão teve origem no caso U.S. v. E. I. du Pont, julgado pela Suprema Corte dos EUA na 
década de 50, em que a Du Pont foi acusada de dominar o mercado de fabricação de papel celofane. Em sua 
defesa, a empresa alegou que o mercado relevante não era o de papel celofane, mas sim o de embalagens 
flexíveis, uma vez que, diante do aumento de seus preços, a demanda de produtos como papel alumínio e papel 
manteiga também aumentava. O tribunal concordou com o raciocínio e entendeu que, neste mercado relevante, a 
Du Pont não teria posição dominante, não sendo possível, portanto, condená-la por abuso. Ocorre que, em 
circunstâncias normais (i.e. sendo os preços competitivos), o papel alumínio não seria substituto do papel 
celofane, de modo que a substituibilidade presente no caso indicava, justamente, a prática de preços abusivos 
pela Du Pont, a ponto de os consumidores serem direcionados a outros produtos (FORGIONI, 2005, p. 255-256). 
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fazendo com que os leitores voltem ao formato analógico. Assim, diante das particularidades 

do mercado de livros digitais, não é possível afirmar que uma maior interoperabilidade levaria 

ao aumento de preços dos dispositivos de leitura ou dos livros digitais. 

Feitas essas considerações sobre as características gerais dos mercados de dois lados, é 

possível passar para o estudo dos principais efeitos da baixa interoperabilidade na 

concorrência no mercado de livros digitais. 

 

3.2 Principais efeitos concorrenciais 

3.2.1 Efeitos de rede 

Uma característica comum das indústrias da nova economia é a presença de redes, que 

podem ser reais ou virtuais. No primeiro caso, a rede proporciona a intermediação de 

consumidores que possuem um mesmo produto, permitindo acesso aos demais usuários, como 

ocorre com o telefone. Para que essa intermediação seja útil, é importante que mais de um 

usuário participe da rede: se ninguém mais tem um aparelho telefônico, seu valor é nulo, pois 

não há com quem se comunicar. Assim, supondo que a infraestrutura da rede telefônica seja 

capaz de operar o aparelho de todos os membros, a utilidade de um telefone aumenta quanto 

mais pessoas adquirem novos aparelhos (LEMLEY; MCGOWAN, 1998, p. 488-489). 

Nas redes virtuais, o valor de um produto aumenta conforme cresce o número de 

pessoas que adquirem produtos idênticos ou interoperáveis, como nos programas de 

computador. Nesse caso, não há necessidade de comunicação com um sistema comum: um 

usuário sozinho pode fazer uso do software, ao contrário do que ocorre com o aparelho 

telefônico. Porém, quanto mais pessoas passam a usar o programa, mais o usuário original se 

beneficia do maior número de membros da rede com quem pode compartilhar arquivos, da 

melhor assistência técnica e da produção de maior variedade de software compatíveis. O 

mesmo pode ser dito sobre os cartões de crédito: a utilidade do cartão cresce conforme o 

número de usuários que o adquire, pois isso leva a mais estabelecimentos comerciais a 

aceitarem tal cartão (LEMLEY; MCGOWAN, 1998, p. 491-492). O mercado de livros 

digitais consiste em um mercado de rede virtual: embora o leitor possa desfrutar do livro 

sozinho, há benefícios que decorrem do maior número de pessoas adotando a leitura digital, 

mais bem explorados a seguir. 

                                                                                                                                                         
Para uma explicação mais extensa da relação entre elasticidade-cruzada da demanda e definição do mercado 
relevante, ver HOVENKAMP (2005, p. 103-108). 
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A presença dessas redes comumente gera efeitos que despertam o interesse antitruste. 

A rigor, efeito de rede179 consiste na alteração da utilidade atribuída a um bem ou uma ação 

conforme o número de agentes que praticam ações semelhantes ou adquirem os mesmos bens 

(LIEBOWITZ; MARGOLIS, 1994, p. 135). Isto é, os consumidores de uma rede podem ser 

afetados conforme alterações no tamanho da demanda. Fatores que podem impactar na 

magnitude desses efeitos incluem questões de compatibilidade, a disponibilidade do serviço e 

o preço dos produtos complementares (LIEBOWITZ; MARGOLIS, 1994, p. 134). 

Os efeitos de rede podem ser classificados como diretos ou indiretos. Efeitos de rede 

diretos ocorrem quando o aumento da demanda gera um benefício direto e físico na qualidade 

do produto (KATZ; SHAPIRO, 1985, p. 424). Por exemplo, os indivíduos se beneficiam 

diretamente do fato de mais pessoas se juntarem a uma rede de comunicação (seja ela uma 

rede telefônica ou o grupo de pessoas fluentes em um idioma), uma vez que terão mais opções 

de interlocutores (PRIEST, 2007, p. 3). Assim, o incentivo de cada usuário para participar de 

uma rede aumenta quanto mais usuários participarem dela, e seus benefícios são diretamente 

relacionados ao número de usuários conectados (FARRELL; KLEMPERER, 2007, p. 1.974). 

Os efeitos de rede indiretos, por sua vez, decorrem do aumento de oportunidades para 

troca com o outro lado de um mercado (FARRELL; KLEMPERER, 2007, p. 1.974). Em 

outras palavras, o maior número de usuários se traduz em mais bens complementares 

disponíveis, o que, indiretamente, beneficia a rede. Por exemplo, o consumo de DVD de uma 

pessoa é, a princípio, irrelevante para o consumo dos demais, porém, gera um efeito benéfico 

ao estimular a maior oferta de filmes em DVD (PRIEST, 2007, p. 3).180 Um efeito de rede 

indireto semelhante pode ser visto no mercado de livros digitais: quanto mais usuários 

passarem a adotar a leitura digital, maiores serão os incentivos para a expansão do catálogo de 

obras digitalizadas e para a proliferação de aplicativos destinados a melhorar a experiência de 

leitura. Da mesma forma, redes sociais ou plataformas de namoro, como Facebook e 

OkCupid, beneficiam-se da adesão de novos usuários, porque os usuários anteriores terão 

                                                 
179 Liebowitz e Margolis entendem que o termo “efeito de rede” deve ser utilizado quando há ganhos de escala 
crescentes com o aumento da rede, enquanto o termo “externalidades de rede” é mais adequado para os casos em 
que o maior uso de uma rede pode criar ineficiências, como, por exemplo, uma rede de telefone em que a 
quantidade de usuários é tão grande que ela se torna sobrecarregada (LEMLEY; MCGOWAN, 1998, p. 483; 
LIEBOWITZ; MARGOLIS, 1994, p. 134). Em respeito à tradição econômica, este trabalho seguirá a mesma 
linha, ainda que, com frequência, a doutrina utilize tais termos como sinônimos. 
180 “Network externalities can also arise indirectly. That happens when additional network users spur the demand 
for complementary products. Consider VHS recorders. If more people buy VHS recorders, more video stores 
will carry VHS tapes. If more people use Excel, there are going to be more people you can get help from and 
more books and courses on how to use Excel. Credit cards are another example. If more people carry 
MasterCards, more merchants will take MasterCards. MasterCards will become more valuable to both 
cardholders and to merchants.” (EVANS; SCHMALENSEE, 1995, p. 36). 
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maiores chances de encontrar seus pares. Os efeitos de rede indiretos também estão presentes 

quando um indivíduo decide comprar um computador com o sistema operacional mais 

popular em razão da maior quantidade e variedade de software disponível. Percebe-se, assim, 

que efeitos indiretos são mais comuns em redes virtuais. 

Efeitos de rede indiretos também são especialmente comuns em mercados de dois 

lados, como é o caso do mercado de livros digitais. De fato, o principal efeito de rede nesse 

mercado é indireto e consiste no fato de que quanto mais popular é a livraria, maior o número 

de autores e editoras que desejarão oferecer seus títulos nela, como forma de aumentar seu 

público. Ao mesmo tempo, quanto mais ampla for a seleção de títulos disponíveis em uma 

loja, mais atraente ela será para os leitores (JIANG, 2012, p. 4.782). Observe que, em razão 

da baixa interoperabilidade, o usuário deve, em maior ou menor grau, decidir sobre a adesão a 

um ecossistema de livros ao adquirir seu dispositivo de leitura. A tendência é que ele opte 

pelo ecossistema com maior número de livros disponíveis, ao passo que considerações sobre o 

tamanho do catálogo são menos relevantes no mercado de livros impressos: neste caso, basta 

que o leitor encontre a loja que ofereça a obra desejada pelo menor preço. 

A divisão do mercado em diferentes ecossistemas também gera efeitos de rede diretos, 

embora com menor ênfase. Tal como acontece com as redes de telecomunicação, os leitores 

podem levar em conta que, quanto mais usuários fizerem parte de um ecossistema de livros 

digitais, maiores serão as opções de compartilhamento de livros com amigos e familiares por 

meio dos programas de empréstimo de livros digitais oferecidos pelas livrarias.  

Outros efeitos de rede que podem ser percebidos no mercado de livros digitais estão 

relacionados aos incentivos que as livrarias com mais usuários em seu ecossistema têm para 

melhorar seus dispositivos de leitura portáteis e prestar uma assistência técnica de qualidade. 

Ainda, quanto maior é a base de clientes em uma livraria, mais apurado é o algoritmo usado 

na sugestão de livros para serem adquiridos. 

Em mercados com efeitos de rede, é comum que a falta de interoperabilidade beneficie 

a rede dominante, especialmente se há direitos de propriedade envolvidos (o que inclui a 

propriedade intelectual). Por exemplo, se o software de processamento de texto mais utilizado 

só pode ser executado em um sistema operacional específico e seus documentos não podem 

ser abertos em nenhum outro software, os consumidores tenderão a comprar computadores 

que executem esse sistema operacional. Caso contrário, o compartilhamento de documentos 

eletrônicos, seja para fins pessoais ou de negócios, ficaria seriamente prejudicado. Da mesma 

forma, os consumidores tenderão a comprar dispositivos de leitura capazes de ler os livros 

vendidos pelas lojas com maior catálogo. Isso pode ser considerado um fator importante para 
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o crescimento de diferenciação em padrões tecnológicos entre os concorrentes em mercados 

digitais, uma vez que, nesse contexto, a não interoperabilidade torna-se uma estratégia de 

negócios (SAITO, 2013, p. 202).181  

Considerando esses aspectos, os efeitos de rede com frequência contribuem para a 

concentração, de modo que os mercados de rede tendem a ter poucos, mas grandes, 

concorrentes, ou até mesmo um monopolista (CHEN; DORASZELSKI; HARRINGTON JR, 

2009, p. 445).182 Isso ocorre especialmente quando há falta de interoperabilidade, uma vez 

que as empresas competem para ser o formato padrão do mercado.183 Se, por um lado, a 

dominação do mercado por um produto maximiza as consequências benéficas dos efeitos de 

rede, por outro, os consumidores também são prejudicados pelo monopólio. Contudo, essa 

consequência negativa pode ser minimizada pela adoção de interoperabilidade nesses 

mercados (LEMLEY; MCGOWAN, 1998, p. 486-487). Isso porque, havendo 

compatibilidade, os efeitos de rede são estendidos do ecossistema para o mercado inteiro,184 

ao mesmo tempo que a competição de preços entre diferentes players é viabilizada (CHEN; 

DORASZELSKI; HARRINGTON JR, 2009, p. 455-456). 

Ainda, no caso do mercado de livros digitais, a interoperabilidade pode aumentar o 

bem-estar dos consumidores ao permitir que eles montem sua biblioteca da forma mais 

próxima ao seu ideal, ou seja, combinando plataforma de leitura e livros digitais conforme 

suas preferências, buscando por menor preço, ou por livros que eventualmente estejam 

disponíveis em apenas uma loja, etc. (MATUTES; REGIBEAU, 1988, p. 222-223). Além de 

aumentar as opções dos consumidores, a interoperabilidade também permite que os players se 

                                                 
181 “[…] links on a network are potentially complementary, but it is compatibility that makes complementarity 
actual. Some network goods and some vertically related goods are immediately combinable because of their 
inherent properties. However, for many complex products, actual complementarity can be achieved only through 
the adherence to specific technical compatibility standards. Thus, many providers of network or vertically related 
goods have the option of making their products partially or fully incompatible with components produced by 
other firms. This can be done through the creation of proprietary designs or the outright exclusion or refusal to 
interconnect with some firms.” (ECONOMIDES, 1996, p. 676-677). 
182  No mesmo sentido: “The more customers a network gets, the more attractive that network becomes to other 
customers. That makes it easier for the network to attract another customer. That customer makes it even easier 
for the network to attract the next customer, and so on. Obviously, if positive feedback is important at all 
network sizes, a network becomes most valuable when everyone has joined it. [...] network industries tend to 
have only a handful of competing networks.” (EVANS; SCHMALENSEE, 1995, p. 36). 
183 “Network markets by definition offer potentially lucrative returns to firms that can establish their own 
products as standards on which competition in the market, or in after-markets for complementary goods, will be 
based. This fact presents the possibility of material first-mover advantages: being the first seller in a market may 
confer an important advantage over later entrants. Because the returns to the standards winner will be higher than 
in ‘normal’ markets, relatively risky strategies, such as predation or, at a minimum, penetration pricing, might be 
rational in a networks market.” (LEMLEY; MCGOWAN, 1998, p. 495). 
184 Por exemplo, com a compatibilidade, é irrelevante se o maior número de usuários de uma loja específica 
contribui para o aumento do catálogo daquela loja, porque o novo usuário contribui para o aumento do catálogo 
como um todo. 
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especializem em determinados serviços (tecnologia ou varejo), sem a necessidade de buscar 

uma parceria com um dispositivo de leitura ou uma livraria para viabilizar seu negócio. 

Também é possível que o mercado se expanda185 ao atrair consumidores que não estariam 

dispostos a adotar a leitura digital em razão dos problemas de interoperabilidade (MATUTES; 

REGIBEAU, 1988, p. 226). 

Nesse sentido, é importante ter em mente, ademais, que os efeitos de rede não ocorrem 

em um vácuo, mas, ao contrário, decorrem de fatores físicos, econômicos e legais que 

moldam determinados mercados. No caso do mercado de livros digitais, as leis que protegem 

os sistemas de DRM contra atos de circunveção têm um grande impacto na presença de 

efeitos de rede. Caso os sistemas de DRM pudessem ser alterados para que o usuário pudesse 

acessar o livro digital em qualquer dispositivo, não seria preciso escolher um ecossistema para 

aderir. Lemley e McGowan (1998, p. 602) consideram que, se regras jurídicas contribuem ou 

causam efeitos de rede, a política pública que justifica aquela regra deve ser reexaminada. 

Nesse sentido, a reforma da LDA se destaca como um caminho para a obtenção da 

interoperabilidade no mercado de livros digitais brasileiro.  

 

3.2.2 Custos de mudança 

Custos de mudança são os custos enfrentados pelo consumidor ao mudar de 

fornecedores, plataformas ou produtos, e incluem fatores além das perdas econômicas, como 

o custo de tempo (EDLIN; HARRIS, 2013, p. 176).   

Há diferentes tipos de custos de mudança. Em primeiro lugar, há custos decorrentes de 

características físicas de um bem, geralmente relacionados com a necessidade de adquirir 

bens complementares compatíveis. Isso ocorre, por exemplo, quando os consumidores 

precisam comprar peças de reposição (como lâminas de barbear e cartuchos de tinta) ou 

produtos complementares (como software ou lentes de câmera fotográfica). Nesse caso, a 

escolha de compra do produto original (a impressora, a câmera fotográfica) condiciona as 

compras futuras e dificulta a decisão de mudança (EDLIN; HARRIS, 2013, p. 178; 

KLEMPERER, 1995, p. 517).  

                                                 
185  “This upward shift in demand is usually modelled as resulting from positive network externalities, i.e. 
consumers' enjoyment of the product(s) is assumed to increase with the number of consumers who purchase 
compatible goods. These positive network effects can arise because of rather different mechanisms. For 
example, consumers might value compatibility because it gives them access to a larger physical network (e.g. 
telecommunications), because it reduces their costs of switching between suppliers to get a better price, or 
because a larger network size achieved through compatibility leads to a more abundant or varied supply of 
complementary goods.” (MATUTES; REGIBEAU, 1992, p. 37). 
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Segundo, os custos de mudança podem estar relacionados com aspectos contratuais. 

Tais custos geralmente decorrem de penalidades, e.g. quando um contrato prevê multas caso 

seja terminado abruptamente. Contudo, há custos de mudança relacionados aos benefícios de 

uma relação contratual, como no caso em que as empresas decidem premiar o cliente pela sua 

adesão contínua, por meio, por exemplo, de programas de fidelidade (EDLIN; HARRIS, 

2013, p. 180; KLEMPERER, 1995, p. 517-518). 

Terceiro, há custos de mudança derivados da necessidade de criação de um 

relacionamento com novos fornecedores. Exemplos incluem o custo de substituição de 

equipamentos na mudança para uma operadora de TV a cabo diferente, ou a dificuldade na 

portabilidade de dados de um serviço online para outro (EDLIN; HARRIS, 2013, p. 181; 

KLEMPERER, 1995, p. 517). 

Quarto, os custos de mudança podem ser informacionais, quando relacionados à 

necessidade de aprender a usar um novo produto ou de reunir informações sobre um 

determinado serviço. Por exemplo, o uso de um software complexo pode exigir treinamento; 

da mesma forma, mudar de bancos muitas vezes envolve uma pesquisa substancial sobre 

taxas de juro, tarifas de manutenção e disponibilidade de caixas eletrônicos (EDLIN; 

HARRIS, 2013, p. 181-182; KLEMPERER, 1995, p. 517).  

Quinto, há custos de mudanças relacionados com a incerteza sobre a qualidade do 

novo produto ou serviço. Tais custos são especialmente relevantes em mercados como o de 

remédios (EDLIN; HARRIS, 2013, p. 182-183; KLEMPERER, 1995, p. 517).  

Sexto, os custos de mudança podem ser psicológicos, quando decorrentes de fatores 

como lealdade à determinada marca (KLEMPERER, 1995, p. 518).  

Por essa explicação, fica evidente que os custos de mudança são, em muitos casos, 

cotidianos e inevitáveis,186 de modo que só se tornam sensíveis para a defesa da concorrência 

quando forem significativos. Quando esse for o caso, porém, os custos de mudança terão 

                                                 
186  Apesar de estarem presentes em inúmeras indústrias, custos de mudança são especialmente comuns na 
economia da informação. No ilustrativo exemplo de Shapiro e Varian, “when the time comes to replace the Ford 
you've been driving for several years, there is no compelling reason to pick another Ford over a GM or a Toyota. 
Your garage will hold a Chevy just as well as a Ford, it won't take long to learn the controls of a Toyota, and you 
can haul the same trailer with either vehicle. In short, you can easily transfer your investments in ‘automotive 
infrastructure’ to another brand of car. In contrast, when the time comes to upgrade the Macintosh computer 
you've been using for years, you are going to need a mighty good reason to pick a PC or a Unix machine instead 
of another Mac. You own a bunch of Mac software, you are familiar with how to use the Mac, your Mac printer 
may have years of good service left in it, and you probably trade files with other Mac users.” (SHAPIRO; 
VARIAN, 1999, p. 103-104). 
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potencial para criar um verdadeiro efeito de lock-in
187 nos usuários, uma vez que é altamente 

provável que eles prefiram manter a decisão inicial a desistir daquilo em que já investiram. 

Com isso, os custos de mudança podem impedir que os consumidores respondam 

adequadamente a alterações no mercado, como um aumento repentino e considerável nos 

preços, o que, por sua vez, obstrui que demanda e oferta se encontrem em um ponto de 

equilíbrio (FARRELL; KLEMPERER, 2007, p. 1.970-1.972). Por exemplo, em um caso 

contra a Microsoft, o tribunal considerou que  

 

Os consumidores não mudam de Windows para Mac OS em resposta a um aumento 
substancial de preços por causa dos custos de aquisição de um novo hardware 
necessário para rodar Mac OS (um computador Apple e equipamentos periféricos) e 
de programas de computador compatíveis, e também por causa do esforço envolvido 
em aprender o novo sistema e em transferir arquivos para o seu formato.188  

 

Por essa razão, custos de mudança significativos têm o potencial de aumentar preços e 

criar perdas por peso morto (deadwheight losses)189 (KLEMPERER, 1995, p. 536). Além 

disso, especialmente quando combinados com os efeitos de rede, os custos de mudança 

podem reduzir a competitividade no mercado e levar à formação de oligopólios e até mesmo 

monopólios (FARRELL; KLEMPERER, 2007, p. 2.005; KLEMPERER, 1995, p. 536). 

Dependendo da sua dimensão, os custos de mudança também podem constituir barreiras à 

entrada, uma vez que os novos competidores precisam convencer os consumidores a incorrer 

em tais custos na compra de seus produtos. 

Apesar de em muitos casos os custos de mudança serem inerentes à natureza dos 

produtos (EDLIN; HARRIS, 2013, p. 176), é comum que as empresas façam a escolha 

deliberada e estratégica de criar custos de mudança desnecessários ou de aumentar a 

magnitude dos custos já existentes em seu próprio benefício, visando à fidelização de uma 

base de consumidores (KLEMPERER, 1995, p. 534). Uma das maneiras mais simples de 

                                                 
187 Efeito lock-in diz respeito ao fenômeno da fidelização do consumidor. Esse efeito é particularmente comum 
em situações em que os custos de mudança são tão significativos que o consumidor se vê amarrado a um 
determinado fornecedor de produtos ou serviços (EDLIN; HARRIS, 2013, p. 176; SHAPIRO; VARIAN, 1999, 
p. 11-13). 
188 Tradução livre. No original: “consumers would not switch from Windows to Mac OS in response to a 
substantial price increase because of the costs of acquiring the new hardware needed to run Mac OS (an Apple 
computer and peripherals) and compatible software applications, as well as because of the effort involved in 
learning the new system and transferring files to its format.” (Microsoft, 253 F.3d at 52; United States v. 

Microsoft Corp., 87 F.Supp.2d 30, 36 (D.D.C. 2000). 
189 “Perda por peso morto” refere-se ao excedente econômico que se perde quando transações deixam de ocorrer 
no mercado em virtude de fatores como externalidades, regulamentações e monopólios. Nessa situação, a 
quantidade transacionada fica abaixo da quantidade que seria considerada eficiente em uma situação de 
equilíbrio de mercado. “É importante ter consciência que a perda por peso morto é uma perda para a sociedade, 
isto é, uma redução no excedente total, uma perda de excedente que não vai para ninguém como ganho.” 
(KRUGMAN; WELLS, 2011, p. 107).  
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aumentar artificialmente os custos de mudança é por meio da criação de problemas de 

compatibilidade entre componentes tecnológicas (FARRELL; KLEMPERER, 2007, p. 

2.001). Esse é o caso com os custos de mudança no mercado de livros digitais.  

Em razão dos problemas de compatibilidade entre os sistemas de DRM nesse 

mercado, consumidores que tenham comprado um e-reader terão dificuldades em trocar de 

fornecedor. Isto é, caso o dono de um Nook decida se tornar cliente da Amazon, por exemplo, 

deverá abrir mão de ler no dispositivo portátil190 toda a biblioteca já adquirida na Barnes & 

Noble, uma vez que tais livros não são compatíveis com o Kindle.191  

Os leitores que desejem trocar seus e-readers por iPads podem, à primeira vista, 

considerar essa transição mais fácil, uma vez que livros adquiridos anteriormente poderão ser 

lidos nos aplicativos dedicados dessas empresas. Contudo, em breve eles notarão que 

quaisquer livros adquiridos na iBookstore só poderão ser lidos em produtos da Apple, sem 

exceção, o que prejudica a possibilidade de o leitor, no futuro, alterar sua escolha.192  

A tais aspectos, pode-se acrescentar, ainda, os custos psicológicos relacionados com o 

valor emocional que os leitores frequentemente atribuem às suas bibliotecas, o que amplifica 

os custos de mudança já mencionados. 

É comum que a extensão total dos custos de mudança de um setor seja relacionada 

com escolhas de compatibilidade, como ocorre no mercado de livros digitais. Tais escolhas, 

com frequência, são determinadas pelas empresas pioneiras, cuja opção inicial tem a 

capacidade de moldar o desenvolvimento do mercado a partir de então, dificultando que 

demais participantes optem por uma abordagem com custos de mudança menores (EDLIN; 

HARRIS, 2013, p. 179). No caso do mercado de livros digitais, a Amazon optou por adotar 

um formato e um sistema de DRM proprietários desde o início, o que pode ter influenciado na 

estratégia adotada pelos concorrentes que entraram nesse mercado logo depois. 

                                                 
190 Os livros continuam disponíveis para leitura no computador e no dispositivo antigo. 
191  Naturalmente, esse abandono não acontece caso o consumidor decida comprar um e-reader adicional. 
Contudo, essa opção não mitiga todos os problemas dos custos de mudança. Em um cenário em que o preço 
médio de um livro digital seja, por exemplo, R$ 20, um usuário interessado em preços menores tem que comprar 
uma quantidade considerável de livros para que isso justifique a aquisição de um aparelho cujo custo 
aproximado é de R$ 300. Além disso, a praticidade e a conveniência que motivam, em grande parte, a transição 
dos livros físicos para os digitais é comprometida se o usuário tem de carregar mais de um dispositivo de leitura 
e administrar bibliotecas digitais diversas. 
192 Esta estratégia da Apple de combinar duas políticas de abertura diferentes para manter os usuários atrelados à 
empresa não é limitada aos livros digitais. Por um lado, a Apple “[…] has chosen to open the development of 
iPhone and iPad apps to independent, third-party developers. However, Apple has also chosen to close the 
distribution and sale of those apps to its App Store, and requires approval of the app prior to its sale. The net 
effect is that there are very high user switching costs from the Apple ecosystem to another ecosystem (e.g., 
Android), but very low/no switching costs within Apple’s ecosystem (e.g., one app to a similar app).” (EDLIN; 
HARRIS, 2013, p. 179-180). 
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É possível indagar, assim, se os custos de mudança do mercado de livros digitais 

relacionados com os sistemas de DRM não teriam sido artificialmente criados como forma de 

estratégia de negócios. A literatura especializada considera que a criação artificial de tais 

custos está relacionada com um menor incentivo à diferenciação dos produtos de um ponto de 

vista funcional (KLEMPERER, 1995, p. 516) e com a redução da competitividade do 

mercado como um todo (KLEMPERER, 1995, p. 536).  

Se os produtos são compatíveis, fatores como efeitos de rede e custos de mudança não 

limitariam a concorrência. Outros players poderiam oferecer livros ou dispositivos de leitura 

capazes de operar com os demais produtos do mercado, e leitores poderiam escolher os 

produtos com base na qualidade e no preço. Porém, como os sistemas de DRM são protegidos 

por regras anticircunvenção, o usuário não tem a possibilidade de remover a proteção para 

atingir a interoperabilidade e diminuir os custos de mudança a que está sujeito (LEMLEY; 

MCGOWAN, 1998, p. 532-533). 

Assim como os efeitos de rede, também esses fatores contribuem para uma restrição 

da concorrência nesse mercado. De fato, ainda que haja discordâncias, parte significativa da 

teoria econômica entende que a competição por preços é mais intensa quando produtos são 

compatíveis, pois os consumidores estão menos sujeitos a se verem amarrados a uma única 

empresa, e que o efeito lock-in diminui a concorrência como um todo, ainda que torne a 

competição por novos usuários mais intensa (BESEN; FARRELL, 1994, p. 121). 

 

3.2.3 Barreiras à entrada 

Barreiras à entrada podem ser definidas como condições que impõem custos de 

produção mais elevados a um novo ingressante no mercado do que aqueles com que arcam as 

empresas já atuantes (POSNER, 2001, p. 74). Especialmente nas indústrias de rede, os 

concorrentes em posições dominantes tendem a utilizar uma série de restrições como 

obstáculos para dificultar o ingresso de novos concorrentes, a fim de manter o seu poder de 

mercado. Exemplos típicos de tais restrições incluem negar acesso à infraestrutura necessária 

para a indústria ou alegar direitos de propriedade intelectual sobre componentes tecnológicos 

essenciais para a atuação naquele mercado.193  

                                                 
193 É importante mencionar que nem sempre a falta de interoperabilidade em um determinado mercado acarreta o 
aumento das barreiras à entrada. Em um estudo sobre o mercado de videogames, Lee descobre que a 
exclusividade sobre determinados games é um fator determinante para que empresas menores consigam se 
diferenciar e que a compatibilidade é mais benéfica às grandes plataformas (LEE, 2013). Isso ocorre porque, 
entre os games exclusivos de determinadas plataformas, o grau de substituibilidade é pequeno: é improvável 
convencer o fã de Halo a não comprar um Xbox, plataforma exclusiva do jogo, argumentando que outros games 
são tão ou mais interessantes. No caso do mercado de livros digitais, isso só se aplicaria aos títulos sob contrato 
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Teoricamente, em um mercado com poucas barreiras à entrada, a empresa dominante 

não consegue exercer o seu poder de mercado de forma abusiva, pois é impedida pela pressão 

competitiva. Caso a empresa decida, por exemplo, aumentar seus preços excessivamente, os 

concorrentes potenciais serão atraídos pela chance de lucros substanciais, e podem passar a 

oferecer condições melhores (FORGIONI, 2005, p. 334). No entanto, se as barreiras à entrada 

são aumentadas artificialmente, o mercado não consegue se autodisciplinar. Dessa forma, as 

barreiras à entrada, ao permitirem que o agente econômico aja sem temer a concorrência, 

possibilitam o abuso do poder de mercado e a percepção de lucros extraordinários 

(HOVENKAMP, 2005, p. 39). 194  

Como se viu, efeitos de rede podem ser, por si sós, barreiras à entrada, mas esses 

efeitos ainda podem trazer benefícios que compensem a restrição concorrencial. Em mercados 

com efeitos de rede moderados ou fracos, porém, em que uma maior competitividade é 

desejável, as empresas podem adotar práticas anticompetitivas para aumentar as barreiras à 

entrada e impedir um tipo de concorrência que teria sido benéfica (LEMLEY; MCGOWAN, 

1998, p. 504). 

No mercado de livros digitais, por exemplo, o fato de o Kindle não ser compatível 

com o formato padrão EPUB ou com o popular Adobe DRM pode ser visto como uma 

barreira artificial à entrada. Imagine que uma livraria deseje se diferenciar no mercado pela 

adoção de um modelo de negócios não proprietário, convencendo as editoras a distribuírem 

seus livros sem DRM e optando pelo formato padrão. Mesmo nesse caso, para que os livros 

adquiridos nessa livraria possam ser lidos no Kindle, o e-reader mais popular do mercado, é 

necessário que o leitor faça a conversão do arquivo no formato EPUB para o formato AZW 

ou MOBI. Embora nesse caso a conversão não seja ilegal, pois não se está alterando o sistema 

de DRM, o exemplo ajuda a perceber como a opção da Amazon pela incompatibilidade com o 

EPUB dificulta que outros competidores optem por uma estrutura aberta. 

O mesmo pode ser dito sobre os formatos e sistemas de DRM proprietários adotados 

por Amazon, Apple e Barnes & Noble, que não são licenciados aos demais participantes do 

mercado.195 Dessa forma, novas livrarias que queiram aderir a esse mercado não poderão 

                                                                                                                                                         
de exclusividade. Ainda assim, o grau de substituibilidade dos livros é, em geral, mais alto do que a de games, 
exceção feita, talvez, a uma pequena gama de títulos com alta notoriedade (DE LOS SANTOS; 
WILDENBEEST, 2014, p. 26; HU; SMITH, 2013, p. 4).  
194 Essa descrição se refere à definição de barreiras à entrada formulada por J. Bain, enquanto a definição de 
Posner, apresentada anteriormente, alinha-se com a definição de J. Stigler. A diferença entre tais definições, 
embora relevante, está fora do escopo deste trabalho e não impacta na análise feita aqui, razão pela qual será 
desconsiderada. Para uma explicação sobre o tema, ver HOVENKAMP (2005, p. 40-41). 
195  Não serão explorados nesta pesquisa os aspectos concorrenciais da recusa em licenciar direitos de 
propriedade intelectual. 
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comercializar livros para os dispositivos de leitura mais utilizados. Similarmente, fabricantes 

de novos dispositivos de leitura terão dificuldades em desenvolver aparelhos compatíveis com 

os livros das maiores lojas.  

As barreiras à entrada também podem ser afetadas pelos custos de mudança, uma vez 

que a nova empresa deve encontrar uma maneira de convencer os clientes a pagar esse custo 

adicional. Como resultado, as empresas que aderirem ao mercado tardiamente encontrarão 

sérias dificuldades (FARRELL; KLEMPERER, 2007, p. 1.974). Por exemplo, o fabricante de 

um novo dispositivo teria de convencer os clientes da iBookstore a deixar seus livros para 

trás, uma vez que o sistema de DRM Fairplay não permite que os arquivos sejam lidos em 

aparelhos que não os fabricados pela Apple. Da mesma forma, os usuários da Amazon teriam 

de desistir de seus livros se mudassem para outro e-reader. 

Assim como nos demais efeitos concorrenciais decorrentes da baixa 

interoperabilidade, também as barreiras à entrada poderiam ser diminuídas caso os usuários 

pudessem praticar atos para permitir a leitura de livros de quaisquer livrarias no seu 

dispositivo de preferência, de modo que, também em relação a esse aspecto, iniciativas como 

a reforma da LDA seriam bem vindas. 

 

3.3 Necessidade e adequação de uma intervenção antitruste 

3.3.1 Direito da concorrência em indústrias de alta tecnologia 

Na seção anterior, foi visto que economias de escala e problemas de compatibilidade 

tendem a levar à concentração em indústrias da nova economia. No caso do mercado de livros 

digitais, a baixa interoperabilidade dos sistemas de DRM também aumenta os efeitos de rede, 

os custos de mudança e as barreiras à entrada, o que contribui ainda mais para a concentração 

nesse setor. Assim, não parece ser coincidência o fato de que o mercado estadunidense de 

livros digitais é composto por três livrarias, uma das quais com domínio de dois terços do 

mercado. Tais constatações, entretanto, não implicam a defesa de uma intervenção antitruste 

nesse mercado. 

Em primeiro lugar, é possível argumentar que não há necessidade de se preocupar com 

as circunstâncias descritas aqui, porque em mercados dinâmicos, tais como as indústrias da 

nova economia, monopólios são insustentáveis a longo prazo, uma vez que há competição 

permanente pelo mercado. Tais indústrias estariam sujeitas a uma forma de competição 

schumpeteriana,196 em que o potencial de se tornar monopolista é a grande motivação para 

                                                 
196 Em síntese, Schumpeter enxerga a concorrência como um processo dinâmico de inovação, em contraposição 
a uma competição estática de preços. Segundo ele, o capitalismo seria caracterizado por ciclos de inovação que 
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que as empresas invistam em criações inovadoras e úteis o suficiente para tomar conta do 

mercado e gerar lucros exorbitantes.  

Nesse sentido, a baixa interoperabilidade pode ser vista como um grande incentivo à 

inovação no mercado de livros digitais.197 De acordo com Posner (2001, p. 249) 

 

Uma empresa que tenha a proteção tanto do direito de propriedade intelectual 
quanto de economias de escala no consumo caso se torne a primeira a desenvolver 
um componente essencial de um produto ou serviço da nova economia terá um 
monopólio lucrativo, e essa perspectiva deve acelerar o ritmo de inovação, assim 
como, sendo as condições as mesmas, quanto mais valioso for um tesouro enterrado, 
mais rapidamente será recuperado. [...] A perspectiva de obter um monopólio em um 
mercado de rede deve, assim, induzir não só uma alta taxa de inovação, mas também 
uma estratégia de preços baixos que induz a participação precursora e compensa os 
pioneiros pelo fato de que, eventualmente, o empresário do mercado de rede pode 
ser capaz de cobrar um preço de monopólio.198 

 

Assim, nessas indústrias, a expectativa de se obter um significativo poder econômico 

por determinado período de tempo é condição para a concorrência (em uma perspectiva 

dinâmica), de modo que a presença de market power deixa de ser um problema e passa a 

indicar uma concorrência saudável. Da mesma forma, preços altos e lucros extraordinários 

                                                                                                                                                         
alteram a estrutura do mercado de forma profunda, bem como por incessantes disputas pela posição dominante 
via introdução de novas tecnologias. Assim, a batalha por lucro gera uma força criadora revolucionária, capaz de 
demolir a estrutura do mercado antiga e criar uma nova. Esse processo é chamado de destruição criativa. Nesse 
contexto, não há uma competição simultânea por parte do mercado, mas uma competição sequencial, pelo 
mercado inteiro (KATZ; SHELANSKI, 2005, p. 4-5). Nas palavras de Schuartz (2001, p. 100-101): “O sistema 
capitalista é – vai dizer Schumpeter – essencialmente dinâmico, uma vez que é a própria busca do lucro uma 
propriedade essencial do sistema, a mover o capitalista a inovar e, no limite (isto é, dependendo da natureza e do 
nível de agregação dos efeitos econômicos que irão resultar da inovação), revolucionar estruturas produtivas pré-
existentes, possibilitando substanciais – não apenas marginais – aumentos de produtividade e reduções de preço, 
assim como a melhoria da qualidade dos produtos. […] Consequentemente, a concorrência deixará de ser 
explicada como um mecanismo passivo de ajustamento de variáveis econômicas a um equilíbrio com 
propriedades de eficiência paretiana; ao contrário, a concorrência passa a ser vista como um processo dinâmico 
de geração, estabilização e equalização de assimetrias entre agentes econômicos em busca de lucros 
extraordinários. Nesse contexto, não há dicotomia entre concorrência e monopólio e a relação entre concorrêcia 
e eficiência (definida em termos de ganhos de bem-estar social) não se dá espontaneamente, mas pressupõe a 
mediação de pressões competitivas suficientes para transformas as inovações em fatores determinantes de 
criação de vantagens comparativas e apropriação de ganhos extraordinários, mas também, e sobretudo, de 
redução do tempo necessário para contestação destas vantagens e a diluição de – ou difusão dos benefícios 
associados a – tais ganhos.” 
197 Para um argumento contrário a esse, trazendo exemplos de como modularização e modelos de negócio 
abertos fomentaram a inovação em mercados tecnológicos, ver FARRELL e WEISER (2003). “Open standards 
and interfaces in the telecommunications and Internet industries enabled inventors to launch new products (such 
as modems) and new applications (notably, the World Wide Web) that work with their respective networks.” 
(FARRELL; WEISER, 2003, p. 96). 
198 Tradução livre. No original: “a firm that will have the protection both of intellectual-property law and of 
economics of scale in consumption if it is the first to come up with an essential component of a new-economy 
product or service will have a lucrative monopoly, and this prospect should accelerate the rate of innovation, just 
as, other things being equal, the more valuable a hoard of buried treasure is, the more rapidly it will be 
recovered. […] The prospect of obtaining a network monopoly should thus induce not only a high rate of 
innovation but also a low-price strategy that induces early joining and compensates the early joiners for the fact 
that eventually the network entrepreneur may be able to charge a monopoly price.” 
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não são mais vistos como falhas de mercado, mas como uma compensação esperada pelo 

risco suportado pela empresa dominante no processo competitivo (EVANS; 

SCHMALENSEE, 2002, p. 14).199   

Em segundo lugar, parte da doutrina200 argumenta que os mecanismos que a defesa da 

concorrência usa tradicionalmente201 são inadequados202 para lidar com indústrias da nova 

economia. Características como a intensa taxa de inovação e o consequente alto grau de 

incerteza sobre as variáveis microeconômicas futuras nesses setores tornam insatisfatório o 

julgamento do mercado a partir de um registro fotográfico e estático de sua estrutura 

(SCHUARTZ, 2001, p. 114-115, 123). Ora, se é verdade que em tais indústrias a obtenção 

temporária de substancial poder econômico é um sinal de concorrência saudável, análises em 

que as parcelas de market share ocupam o papel central podem resultar em percepções 

distorcidas.203  

Assim, argumenta-se que, nesses mercados, a intervenção pode atrapalhar 

comportamentos desejáveis, ou ser excessiva. 204  Os custos desse excesso seriam 

                                                 
199  “For firms to be willing to engage in dynamic competition, they must expect to earn, on average, a 
competitive rate of return on their R&D investments. These investments are risky, for competitive as well as 
technological reasons. […] if these investments succeed, they at least temporarily produce enough market power 
– enough ability to charge prices that exceed the corresponding marginal costs of production – to yield a 
supracompetitive rate of return viewed ex post.” (EVANS; SCHMALENSEE, 2002, p. 12-13). 
200 Para uma análise mais aprofundada da dificuldade da intervenção antitruste em mercados de alta tecnologia, 
ver EVANS (2008b), SCHUARTZ (2001), e PITOFSKY (2001a, 2001b). Para um panorama dessas 
dificuldades, mas também dos riscos trazidos pela não intervenção, ver SHELANSKI (2013).  
201 Segundo Schuartz (2001, p. 118), na análise tradicional “o juízo acerca da existência ou não de poder de 
mercado em um caso concreto acaba resultando de uma cadeia de prognoses envolvendo relações de 
determinação ente aspectos estruturais do mercado (market shares, bem como nível e natureza das barreiras à 
entrada), capacidade de impor preços e, a partir daí, exercício provável de poder de mercado, tratado como 
idêntico à geração de efeitos anticompetitivos (seja sob a forma do ‘deadweight loss’ alocativo que resulta da 
elevação de preços, seja sob a forma de apropriação de parte do ‘excedente do consumidor’ pelo detentor de 
poder de mercado, isto é, da transferência de renda de um para o outro).”  
202 “A importância analítica do conceito de estruturas do mercado; os critérios para a definição das dimensões de 
produto e geográfica dos mercados relevantes; as dimensões do conceito de poder de mercado; a importância 
tradicional conferida aos market shares; o conhecido descaso com a pequena e a média empresas; o conceito 
técnico de efeito anticompetitivo, e, consequentemente, de infração; o conceito, os tipos e a função das 
eficiências nas análises de condutas e atos de concentração; a importância da variável preço nessas análises, 
entre outras coisas: tudo isso passa a ser objeto de questionamento justificado em face da realidade dos mercados 
de alta tecnologia.” (SCHUARTZ, 2001, p. 115-116). 
203 Por outro lado, outros fatores assumem maior importância, como quanto do mercado é coberto por direitos de 
propriedade intelectual e como esses são distribuídos entre os participantes ou se há fechamento de canais de 
distribuição para os rivais (EVANS; SCHMALENSEE, 2002, p. 20). Ainda, é importante analisar se o poder de 
mercado da empresa dominante é vulnerável não a produtos equivalentes produzidos pelos rivais, mas à entrada 
de empresas com produtos radicalmente inovadores (EVANS; SCHMALENSEE, 2002, p. 34).   
204 “Afinal de contas, não seria talvez mais adequada uma política da concorrência que deixasse a cargo do 
processo real de concorrência nos mercados a geração e a difusão do progresso técnico de que depende o 
crescimento econômico e a melhoria das condições de vida da população em geral? Sob qual fundamento 
devemos nós conferir ao poder público poder de decidir sobre estratégias competitivas e opções de investimento 
das empresas, se o desconhecimento sobre o futuro no instante da tomada de uma decisão é inevitável e nós não 
podemos determinar, de antemão, a natureza dos impactos associados a essas condutas e estratégias? Não serão 
os riscos (e, claro, os correspondentes custos) associados à adoção de decisões sistematicamente inadequadas 
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particularmente sérios para a inovação e o investimento, o que, a longo prazo, prejudicaria o 

bem-estar social. Também se acredita que as práticas prejudiciais acabam sendo 

espontaneamente corrigidas pelo mercado mais cedo ou mais tarde (SHELANSKI, 2013, p. 

1.666-1.667). 

Em terceiro lugar, é possível que a análise de todos os efeitos gerados pela adoção de 

sistemas proprietários de DRM no mercado de livros digitais leve à conclusão de que os 

efeitos positivos ultrapassam os negativos. Além do potencial para acelerar a inovação nesse 

mercado, práticas de verticalização podem ser associadas com ganhos de eficiência e redução 

de custos (FORGIONI, 2007, p. 135-157). Da mesma forma, concentração do mercado não 

necessariamente gera ineficiências (CAILLAUD; JULLIEN, 2003, p. 324). 

Além desses desafios, relacionados com as particularidades da análise concorrencial 

de mercados de alta tecnologia, outro fator torna a necessidade e, principalmente, a adequação 

da intervenção antitruste no mercado de livros digitais incerta: a relevância de valores não 

econômicos. Ainda que se concorde com o argumento de que a concorrência schumpeteriana 

pode ter impactos positivos sobre a inovação e a competitividade de um mercado, é preciso 

refletir se esse tipo de concorrência é desejável e deve ser estimulada em todo e qualquer 

mercado ou se mercados como o de livros, que lidam com a circulação de informação, devem 

ser regidos por outra racionalidade. 

 

3.3.2 Direito da concorrência em indústrias culturais 

Outro obstáculo à intervenção antitruste no mercado de livros digitais diz respeito à 

incerteza sobre a inclusão ou não, dentre os objetivos da política de defesa da concorrência,205 

de valores que concernem às políticas públicas nas indústrias de mídia e cultura, como 

diversidade,206 promoção do discurso democrático e estímulo a um mercado de ideias207 vivo 

e aberto. 

                                                                                                                                                         
superiores aos benefícios resultantes de decisões eventualmente acertadas?” (SCHUARTZ, 2001, p. 126-127). 
Para mais razões pelas quais o escrutínio antitruste pode falhar em indústrias da nova economia, ver EVANS e 
SCHMALENSEE (1995, p. 37-39). 
205  Há um grande debate sobre quais os objetivos da política de defesa da concorrência, cuja discussão 
aprofundada está fora do escopo deste trabalho. Para uma explicação melhor, ver ELZINGA (1977), 
HOVENKAMP (2005, p. 48-77) e SALOMÃO FILHO (2003, p. 21-94). 
206 “Diversidade” envolve uma série de variáveis e pode ter inúmeros significados. Como explicam Krotoszynski 
e Blaiklock (2000, p. 818-819), “the concept of diversity can and does mean a great many things: it can refer to 
the race or gender of a broadcast station's owners; it can refer to the ideology of the owners; it can refer to the net 
number of separately owned media outlets, whether locally or nationally; it can refer to the types of programs 
that a particular television or radio station owner broadcasts; or it can refer to the sources of broadcast 
programming.” Nesta pesquisa, os aspectos relacionados com os donos da empresa, seja gênero, raça ou 
ideologia, assumem uma importância menor, sendo o foco do trabalho na multiplicidade de canais de 
distribuição e no conteúdo comercializado. 
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A princípio, é evidente que restrições da concorrência em mercados tradicionais e em 

mercados que lidam com a circulação de informação levantam questões de natureza diferente. 

Uma fusão entre operadoras de telefone pode levar a preços mais altos ou à queda na 

qualidade dos serviços ao consumidor. Por outro lado, a concentração nas indústrias de mídia 

e culturais gera preocupações não econômicas, como a presença de fontes diversificadas de 

notícias e informações, assim como espaço para programação cultural inovadora ou que 

reflita opiniões e experiências minoritárias na sociedade (SHELANSKI, 2006, p. 381).208 

Entretanto, há um intenso debate doutrinário 209  sobre a inclusão ou não de 

preocupações com o mercado de ideias dentre os objetivos da política antitruste, sendo 

possível identificar duas grandes visões: (i) visão eficiente e (ii) visão democrática. No 

primeiro caso, entende-se, em geral, que o mercado deve ser capaz de satisfazer as 

preferências dos consumidores o máximo possível, por meio da produção de quantidade e 

                                                                                                                                                         
207 Aqui, a expressão “mercado de ideias” é utilizada fazendo-se referência ao conceito de marketplace of ideas, 
popular nos EUA desde o uso pelo Juiz da Suprema Corte Oliver Wendell Holmes, Jr. Como explicam Stucke e 
Grunes (2001, p. 251), “The ‘marketplace of ideas’ is defined as a sphere in which intangible values compete for 
acceptance. Its beneficial social value is based on the theory that truth prevails in the widest possible 
dissemination of information from diverse and antagonistic sources. The term […] is usually traced to Justice 
Holmes's famous dissent in Abrams v. United States. For Justice Holmes, the theory of the Constitution, as 
embodied in the First Amendment, is that ‘the ultimate good desired is better reached by free trade in ideas [and] 
that the best test of truth is the power of the thought to get itself accepted in the competition of the market.’ 
Justice Holmes added that we should be ‘eternally vigilant against attempts to check the expression of opinions 
that we loathe’ unless they raise an imminent threat to the country.” 
208 No mesmo sentido é a declaração de Pitofsky em uma entrevista, quando questionado sobre a fusão AOL-
Time Warner: “Antitrust is more than economics. […] And I do believe if you have issues in the newspaper 
business, in book publishing, news generally, entertainment, I think you want to be more careful and thorough in 
your investigation than if the very same problems arose in cosmetics, or lumber, or coal mining. I mean, if 
somebody monopolizes the cosmetics fields, they're going to take money out of consumers' pockets, but the 
implications for democratic values are zero. On the other hand, if they monopolize books, you're talking about 
implications that go way beyond what the wholesale price of the books might be.” (KLEIN, 2000). 
209 Essa não é uma tentativa de fazer uma descrição minuciosa da vasta literatura a este respeito, o que requeria 
um trabalho à parte. Para os fins desta pesquisa, basta entender os argumentos gerais das diferentes posições e 
como eles se aplicam ao mercado de livros digitais. Também é importante observar que grande parte deste 
debate costuma se dar no âmbito das telecomunicações, em serviços como o de rádio e TV. Nestes setores, a 
escassez desempenha um papel importante. Por exemplo, há uma limitação física ao número de licenças que o 
poder público pode conceder, e cada canal de televisão passa apenas um programa por horário. Essas 
particularidades, que não estão presentes no mercado de livros digitais, influenciam bastante a discussão sobre 
diversidade de programação. Nas palavras de Krotoszynski e Blaiklock (2000, p. 817-818), “because physical 
constraints limit the number of broadcast licenses that the Commission may issue, government regulation of the 
airwaves ostensibly is necessary to foster such diversity. These physical constraints are said to give rise to a 
‘scarcity’ of available electromagnetic frequencies. Accordingly, government regulations are necessary to ensure 
that those granted the privilege of broadcasting do not abuse that privilege by failing to operate their stations in 
the public interest.” Ainda, é possível dizer que a influência das indústrias de televisão, rádio e jornal no 
processo politico é mais exacerbada do que no mercado de livros. Por outro lado, ainda que os livros não tragam 
a notícia política mais recente, capaz de mudar os rumos de uma eleição, também é verdade que eles têm um 
papel ainda mais fundamental na instrução e na formação do pensamento crítico. Por fim, uma última ressalva à 
transposição desse debate para esta pesquisa: em geral, a discussão sobre diversidade no mercado de indústrias 
de mídia e culturais é situado no âmbito de controle de estruturas. Apesar de o argumento central desta pesquisa 
ser que a concentração no mercado de livros digitais é indesejável, o controle de estruturas desse mercado não 
será abordado. 
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variedade de conteúdo suficientes para atender a tais preferências da forma mais barata 

(SHELANSKI, 2006, p. 383). Isso porque a preocupação do direito antitruste não é com a 

diversidade do que é oferecido ao consumidor, mas com a eficiência do mercado, o que, por 

sua vez, leva a preços menores. Logo, a defesa da concorrência é considerada um instrumento 

importante e adequado para garantir o funcionamento do mercado, porém não da democracia 

(KROTOSZYNSKI; BLAIKLOCK, 2000, p. 859). 

Nas palavras de Shelanski (2006, p. 400-401),  

 

O direito da concorrência não faz julgamento sobre os custos e benefícios sociais de 
se satisfazer as preferências que os consumidores manifestam no mercado e há 
tempos rejeitou a importância de considerações não econômicas, ainda que 
socialmente benéficas, em decisões de intervenção. O direito antitruste promove a 
concorrência com fins de aumentar a oferta e reduzir os preços, mesmo para 
produtos que são tidos como prejudiciais e que apresentam custos sociais, como o 
tabaco. Isso não é uma falha do direito antitruste, apenas um limite ao seu âmbito 
regulatório.210 

 

Nessa visão, entende-se que as forças naturais do mercado, por si sós, seriam mais 

equipadas para gerar diversidade do que o poder público, tendo em vista o risco de que 

intervenções estatais afastem agentes aptos a produzir conteúdo diversificado. Há, ademais, 

um temor de que o controle de operações societárias que gerariam eficiências aumentem o 

custo de atuação no mercado, limitando os recursos disponíveis para investir em conteúdo 

novo e diversificado, e, principalmente, afetando a viabilidade dos negócios de empresas 

menores (STUCKE; GRUNES, 2001, p. 278). 

Algumas críticas feitas a essa visão envolvem o fato de que as preferências dos 

consumidores por certo tipo de conteúdo é tida como um dado prévio, e não como uma 

inclinação maleável sob a influência de fatores como tempo, lugar e, inclusive, o tipo de 

conteúdo a que se é exposto. Essa posição também é criticada por ignorar o fato de que a 

competição no mercado de ideias pode ser mais importante para os consumidores do que 

preços baixos, tendo-se em vista a natureza das indústrias em questão (STUCKE; GRUNES, 

2001, p. 297).211 

                                                 
210 Tradução livre. No original: “Antitrust law passes no judgment on the social costs and benefits of satisfying 
the preferences consumers express in the marketplace and has long rejected the relevance of non-economic, even 
if socially beneficial, considerations in enforcement decisions. Antitrust promotes competition to the end of 
increasing output and reducing prices, even for products that are understood to be harmful and to have social 
costs, such as tobacco. This is not a flaw in antitrust, just a limit to its regulatory scope.” 
211 Criticando a presunção de que preços baixos resumem as preferências dos consumidores: “There is no reason 
to doubt that, other things being equal, consumers prefer low prices to high ones and quality goods to shoddy 
ones. But the argument can be pushed too far. Consumers are people with many values, low prices being only 
one. They may occasionally have other preferences and be willing to pay higher product prices to accommodate 
them.  […] Individuals' preferences for products can manifest themselves in many ways other than the prices for 
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Já na visão democrática, entende-se que a defesa da concorrência em indústrias de 

mídia e culturais deve ter em mente o incentivo a valores como qualidade e diversidade, bem 

como a preservação de um espaço para o debate público bem informado. Nesses casos, as 

forças do mercado ficariam em segundo plano, dando lugar às condições necessárias para 

atingir um mercado de ideias amplo e aberto. O objetivo é preservar a oportunidade da 

sociedade expressar e trocar as mais variadas ideias, sendo importante a oferta de serviços e 

produtos diversos, independentemente da preferência dos consumidores (SHELANSKI, 2006, 

p. 384).212 

Sob essa ótica, o direito antitruste visa garantir, por exemplo, um mercado 

estruturalmente diversificado, uma vez que, quanto mais agentes econômicos, mais provável é 

que a programação oferecida seja variada. Considerando-se a facilidade de distribuição 

elemento essencial de um mercado de ideias plural, entende-se que a concentração em 

indústrias de mídia e cultura pode levar à produção de conteúdo tendencioso, sem reflexão 

crítica ou sem relevância local, além de ameaçar a inovação (SHELANSKI, 2006, p. 386). É, 

assim, de extrema importância o combate à concentração nessas indústrias enquanto ainda 

incipiente, sob o risco de uma intervenção mais agressiva e arriscada se tornar necessária no 

futuro (STUCKE; GRUNES, 2001, p. 258).213  

Algumas das críticas feitas a esse modelo dizem respeito à falta de mecanismos do 

direito antitruste para avaliação da variedade e da qualidade de determinado conteúdo;214 o 

                                                                                                                                                         
which products are sold. Some people unquestionably prefer the smile of their neighborhood grocer to the 
relative impersonality of the supermarket, even though the neighborhood grocer charges higher prices. People 
may prefer, at least in the abstract, that economic power not be concentrated in the hands of a few large firms, 
but rather distributed over many smaller ones, even though the resulting inefficiencies in production and 
distribution will yield higher prices. That preference is particularly likely if people believe that a high degree of 
economic concentration poses political threats, such as a loss of some democratic freedoms. In short, it is at least 
plausible that a regime of small competitors who charge higher prices is wealth maximizing because the people 
who prefer that regime are willing to pay more to have it than the people who prefer lower prices are willing to 
pay to have them.” (HOVENKAMP, 1982, p. 20-21). 
212 Sobre diferentes estudos que examinam se um mercado competitivo ou um monopólio resultam em maior 
diversidade em programas de TV, ver YOO (2000). Neste texto, o autor pretende trazer evidências de que a 
concentração no mercado não é o único nem o principal fator na diversidade da programação televisiva, 
argumentando que fatores como as preferências da audiência e o grau de substituibilidade dos programas têm um 
papel mais importante. 
213 “[...] absent vigorous antitrust scrutiny of media mergers, more onerous regulations will likely ensue. If the 
free market is allowed to develop under antitrust rules that are blind to all but select economic values, the likely 
result will be an economy so dominated by a few corporate giants that it will be impossible for the state not to 
play a more intrusive role in economic affair.” (STUCKE; GRUNES, 2001, p. 284). 
214 Comentando as dificuldades da inclusão do mercado de ideias na análise antitruste: “One starts, under Section 
1.11 of the Horizontal Merger Guidelines, by determining the customers' likely response to a ‘small but 
significant and nontransitory increase in price’ for the merging parties' narrowly defined products. Determining a 
‘small but significant and nontransitory increase in price’ would be problematic in the marketplace of ideas. […] 
Moreover, the market definition analysis under the Horizontal Merger Guidelines typically focuses on the degree 
of substitutability among products. A legitimate concern, then, is how does one measure the degree of 
substitutability in a broader marketplace of ideas? What is prized in the marketplace of ideas is diversity among 
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fato de que o objetivo do direito concorrencial é garantir o processo da concorrência, e não a 

sobrevivência de determinado competidor; e a incapacidade do direito concorrencial de servir 

como ferramenta para determinar o que os consumidores devem querer, em oposição ao que o 

fluxo natural do mercado indica que o consumidor quer (SHELANSKI, 2006, p. 399-400).215  

Ainda que se concorde com a visão democrática, há de se reconhecer uma série de 

desafios práticos para a inclusão desses objetivos na análise concorrencial (SHELANSKI, 

2006, p. 419). Por outro lado, é também inegável que a dinâmica concorrencial do mercado de 

livros digitais afeta interesses sensíveis à democracia, como circulação de informação, 

ampliação do acesso e pluralidade de ideias.  

Além da incerteza a respeito da adequação da defesa da concorrência para lidar com a 

concentração no mercado de livros digitais, as conclusões desta pesquisa indicam que a baixa 

interoperabilidade dos sistemas de DRM é um fator determinante nesse processo. Nesse caso, 

entende-se que uma solução mais efetiva do que a intervenção antitruste é a revisão das leis 

anticircunvenção, como a que se propõe com a reforma da LDA. Portanto, as preocupações 

aqui expressadas, embora envolvam considerações sobre a dinâmica concorrencial, estão no 

âmbito não da defesa da concorrência, mas da formulação de políticas públicas adequadas 

para a proteção da propriedade intelectual no mundo digital. Tendo isso em mente, o próximo 

capítulo irá analisar, especificamente, exemplos de que a concentração do mercado, somada à 

vinculação do leitor a um ecossistema de livros, representa um obstáculo a um mercado de 

digitais livros diversificado e robusto. 

  

                                                                                                                                                         
differentiated products rather than substitutability. The focus is not only on consumers' shifting between ABC 
and CBS evening national news as the primary news source, but having many independent voices supplying the 
marketplace with news. In the marketplace of ideas, it may be more harmful to lose a non-substitutable 
alternative than it would be if two close substitutes merge. Also, how could one assign market shares 
objectively? Should an influential news source with a limited but powerful readership be assigned a greater 
market share in the marketplace of ideas than Entertainment Tonight?” (STUCKE; GRUNES, 2001, p. 276-277). 
215 É importante mencionar que um número significativo de doutrinadores atribui ao direito antitruste objetivos 
de concretização de políticas públicas e de valores como justiça distributiva (FORGIONI, 2005, p. 83-93; 
HOVENKAMP, 1982). Ainda, para discussão sobre diversos casos em que cortes estadunidenses reconheceram 
a necessidade de se garantir a diversidade no mercado de ideias como um dos valores do direito antitruste, ver 
STUCKE e GRUNES (2001).  
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4 ACESSO AO CONHECIMENTO NO MERCADO DE LIVROS DIGITAIS 

Nos capítulos anteriores, foi visto que o uso de sistemas proprietários de DRM nos 

livros digitais, compatíveis com um número restrito de dispositivos de leitura, pode causar 

problemas de interoperabilidade nesse mercado. Tais problemas não podem ser contornados 

pelo usuário em razão de rígidas leis anticircunvenção, que proíbem a remoção ou alteração 

da proteção mesmo que ausente qualquer ato de violação aos direitos autorais da obra. 

A baixa interoperabilidade faz com que muitos leitores se vejam restritos à compra de 

livros na mesma livraria em que adquiriram o dispositivo de leitura, o que tem causado 

importantes impactos na dinâmica concorrencial. Como foi visto no Capítulo 3, a baixa 

interoperabilidade provoca um aumento dos efeitos de rede, dos custos de mudança e das 

barreiras à entrada, gerando uma tendência à concentração no mercado de livros digitais. 

Tendo em vista que os livros são um dos mais importantes meios de circulação de 

conhecimento, problemas concorrenciais nesse mercado afetam interesses que vão além das 

variáveis preço e oferta.  

Neste capítulo, serão estudados acontecimentos recentes que sugerem que o crescente 

poder das livrarias tem um grande impacto na experiência de leitura dos usuários. Por meio 

desses exemplos, será possível perceber que os efeitos das políticas de venda das livrarias 

teriam sido significativamente menores caso os leitores não estivessem vinculados às lojas e 

se o mercado de livros digitais fosse mais competitivo. Em seguida, será visto como esse 

cenário pode ameaçar a livre circulação de ideias e a ampliação do acesso ao conhecimento, 

considerando a importância da leitura para o senso crítico e a autonomia intelectual. Nesta 

análise, será dado especial destaque à adequação dos impactos das leis anticircunvenção aos 

objetivos da proteção dos direitos autorais . 

  

4.1 Exemplos de obstáculos 

4.1.1 Recusar-se a vender livros de determinadas editoras 

Com a crescente consolidação das cadeias de distribuição e varejo, o abuso do 

chamado “poder de compra” se tornou um fenômeno cada vez mais comum (GOLDBERG, 

2006, p. 173). Como definido por Roger Noll (2005, p. 589), poder de compra216 é  

 

                                                 
216  O poder de compra é aqui mencionado como um efeito da concentração de mercado decorrente das 
circunstâncias descritas no capítulo anterior. Sendo um dos efeitos da concentração, e não do uso de sistemas 
não interoperáveis de DRM, não será estudado em extensão. Para melhor compreensão desse fenômeno, ver 
GOLDBERG (2006). 
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A circunstância em que o lado da demanda de um mercado é concentrado o 
suficiente para que os compradores possam exercitar poder de mercado sobre os 
vendedores. Um comprador tem poder de mercado se ele pode forçar os vendedores 
a reduzir os preços a um nível inferior ao que surgiria em um mercado competitivo. 
Assim, poder de compra decorre de monopsônios (um comprador) ou oligopsônios 
(poucos compradores) e é a imagem espelhada de um monopólio ou oligopólio.217  

  

A concentração no mercado de livros digitais não é diferente, e os exemplos de 

exercício de poder de compra das livrarias relacionado com os livros digitais são vários. Nesta 

pesquisa, serão explorados seis exemplos, em circunstâncias diversas e envolvendo diferentes 

editoras.  

O primeiro exemplo envolve a Amazon e a editora Macmillan. Como foi visto no 

Capítulo 1, item 1.4.2, ao final de 2009, as maiores editoras americanas e a Apple começaram 

a negociar a possibilidade de adoção de contratos de agência no mercado de livros digitais, 

em vez dos contratos de distribuição adotados até então. Pelos novos termos, o preço final dos 

livros seria determinado, em regra, pela editora. Contudo, uma das cláusulas do contrato 

permitia à Apple baixar os preços da iBookstore ao mesmo nível do preço adotado para 

determinada obra por outras lojas. Na prática, essa cláusula compelia as editoras a adotarem 

contratos de agência com as demais livrarias (KIRKWOOD, 2014, p. 19-20).  

Ocorre que, desde a abertura da sua loja de livros digitais, a Amazon vinha adotando 

como estratégia a venda dos livros mais vendidos e novos lançamentos por U$ 9.99, como 

forma de atrair consumidores para seu ecossistema (ALBANESE, 2013, p. 20). Conscientes 

dessa estratégia, as editoras sabiam que controlar o preço final dos livros digitais lá vendidos 

era essencial para não incorrer em perdas econômicas com a Apple. O caminho para isso era a 

celebração de contratos de agência com as demais livrarias e, especialmente, com a Amazon.  

Em 28 de janeiro de 2009, o presidente da editora Macmillan, John Sargent, 

apresentou à Amazon os termos do modelo de agência que buscava estabelecer daquele 

momento em diante. O inevitável aumento no preço dos livros digitais, entretanto, 

representava uma grande ameaça à estratégia de negócios da livraria. Então, em uma tentativa 

de coagir a Macmillan a mudar de ideia, a Amazon desativou na mesma noite os botões de 

                                                 
217  Tradução livre. No original: “the circumstance in which the demand side of a market is sufficiently 
concentrated that buyers can exercise market power over sellers. A buyer has market power if the buyer can 
force sellers to reduce price below the level that would emerge in a competitive market. Thus, buyer power 
arises from monopsony (one buyer) or oligopsony (a few buyers), and is the mirror image of monopoly or 
oligopoly.” 
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compra para todos os títulos da editora – digitais e físicos (ALBANESE, 2013, p. 44).218 Os 

botões foram restaurados alguns dias depois. 

O segundo exemplo, também relacionado com a transição de contratos de distribuição 

e contratos de agência, envolve a Apple e a editora Random House. Apesar da resistência da 

Amazon, as maiores editoras dos EUA, com exceção da Random House, passaram a adotar 

contratos de agência em seus negócios. A Random House, por outro lado, continuava no 

modelo de distribuição, o que impedia que seu catálogo fosse vendido na iBookstore. Para 

que isso não prevenisse a leitura de suas obras nos dispositivos da Apple, a editora passou a 

vendê-las como aplicativos de livros na App Store. Ocorre que, no fim de 2010, a Apple 

decidiu rejeitar a venda de vários desses aplicativos, como forma de pressionar a Random 

House a finalmente assinar um contrato de agência (ALBANESE, 2013, p. 49). De fato, a 

editora acabou cedendo e iniciou as vendas de seus títulos na iBookstore em fevereiro de 

2011. No mês seguinte, a Random House já tinha adotado contratos de agência com a 

Amazon, Barnes & Noble, Google, Sony e Kobo (GILBERT, 2013b, p. 11). 

A manipulação de ferramentas da plataforma para pressionar uma editora a aceitar os 

termos de um novo acordo com a livraria também atinge editoras pequenas, como se pode ver 

no terceiro e quarto exemplos. Em 2012, a Amazon removeu de sua loja todos os livros 

digitais da Independent Publishers Group após discórdias sobre os aspectos financeiros da 

relação comercial. A disputa foi resolvida três meses depois (TRACHTENBERG, 2012), não 

sem causar grande impacto, afinal, as vendas para o Kindle representavam 60% de todas as 

vendas digitais da editora (STREITFELD, 2012). Já a Kensington Publishing viu o seu 

catálogo digital ser removido de programas de desconto como a “Promoção do Dia” durante 

os dezoito meses que passou negociando com a Amazon os termos de um novo contrato. 

Também nesse caso houve um impacto negativo nas vendas (TRACHTENBERG, 2014b). 

O quinto exemplo também envolve a Amazon, dessa vez na Alemanha. Em meados de 

2014, a livraria passou a indicar uma demora de até onze dias na entrega dos livros publicados 

pela Bonnier Media Group, em vez das habituais vinte e quatro horas, padrão em todo o país. 

Esse atraso teria sido motivado por desavenças relacionadas à porcentagem de lucro da 

Amazon na venda do livro, e não sobre o preço, uma vez que a Alemanha segue o sistema de 

preço único (EDDY, 2014a). Há, ademais, relatos de que autores da Bonnier também foram 

retirados da lista de recomendações. Considerando que a Amazon controla cerca de 70% do 

                                                 
218 O executivo da Amazon, Gradinetti, testemunhou sobre a retirada dos botões de compra no processo do cartel 
entre a Apple e as editoras. Segundo ele, “the move was made in the faint hope that Sargent would reconsider 
Macmillan’s ultimatum, although Amazon officials knew he would not. It was also an attempt, Grandinetti later 
explained, to gain a little leverage in future agency negotiations.” (ALBANESE, 2013, p. 44). 
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comércio virtual de livros impressos e digitais na Alemanha, é possível supor que o impacto 

dessas medidas foi considerável (EDDY, 2014b). Após dois meses de atrasos nas entregas da 

Bonnier, as editoras do país protocolaram uma reclamação perante a autoridade antitruste 

alemã, o que teria levado a Comissão Europeia a dar início a uma investigação preliminar a 

respeito do caso (EDDY, 2014c).219  

O sexto e último exemplo durou por mais tempo e recebeu considerável atenção da 

mídia, e por isso será descrito em maiores detalhes. No início de 2014, a Amazon se envolveu 

em outra controvérsia relacionada com o exercício abusivo de poder de compra, dessa vez 

com a editora Hachette, que publica autores como David Foster Wallace e J. K. Rowling.220 

Em razão de discordâncias sobre o preço dos livros digitais, a Amazon passou a tomar uma 

série de medidas para desfavorecer a venda das obras da Hachette. Por exemplo, a concessão 

de descontos ao seu catálogo foi interrompida e o envio de seus livros impressos sofreu um 

atraso – as obras passaram a ser caracterizadas como “Disponível para envio em 1 a 3 

semanas” em vez de “Em estoque” (GESSEN, 2014). Alguns títulos sequer tinham páginas na 

loja Kindle. A Amazon também passou a sugerir que os leitores comprassem livros similares 

de outras editoras e tornou mais difícil a procura por determinados títulos pelo mecanismo de 

busca (MANJOO, 2014; WEINMAN, 2014).  

Adicionalmente, a Amazon removeu os botões de pré-venda de uma série de 

lançamentos da Hachette (MANJOO, 2014). Eliminar a possibilidade de pré-venda, embora 

não seja o mesmo que remover os botões de compra, ainda significa interromper uma das 

maneiras pelas quais a editora comercializa seus livros. Vale mencionar que a pré-venda é um 

mecanismo importante para que as editoras consigam avaliar o interesse do público em uma 

obra e determinar com maior precisão a quantidade de volumes para primeira impressão. Mais 

importante, a pré-venda é um fator relevante para que um livro atinja a lista de mais vendidos 

                                                 
219 Até o fechamento desta pesquisa, não houve informações sobre o andamento desses procedimentos.  
220 Não é a primeira vez que a Amazon entra em uma disputa com a Hachette.“From what is known, Amazon’s 
tactic seemed to start in 2008, when Amazon disabled the ‘Buy’ icon from its British Web site for books 
published by Bloomsbury, and later for books from the British unit of Hachette Livre. The move meant that 
British buyers could only get the books through Amazon’s third-party sellers, not from Amazon directly, and not 
with Amazon’s discounted shipping options. ‘The buy button is their weapon of choice and that’s how they 
impose market discipline,’ said Paul Aiken, executive director of the Authors Guild. News of Amazon’s 
disabling of the ‘Buy’ icon went public when Hachette’s CEO, Tim Hely Hutchinson, wrote a letter to his 
authors complaining of the ‘oddities’ of the missing ‘Buy’ icons after he resisted Amazon’s demands for lower 
prices. ‘Amazon seems each year to go from one publisher to another, making increasing demands in order to 
achieve richer terms at our expense and sometimes at yours,’ Mr. Hely Hutchinson said in the letter. ‘If this 
continued, it would not be long before Amazon got virtually all of the revenue that is presently shared between 
author, publisher, retailer, printer and other parties.’” (BRANDT, 2011, p. 121). De qualquer forma, apenas o 
conflito de 2014 será estudado em mais detalhes, em razão de sua notoriedade. 
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na primeira semana após a publicação, o que, por sua vez, garante mais publicidade e maior 

exposição da obra ao consumidor a partir de então (STREITFELD, 2014d). 

Logo após a adoção dessas medidas, a Amazon postou um anúncio221 em seu website 

informando os clientes que, por não conseguir chegar a um acordo com a Hachette, a loja 

estava comprando um menor número de cópias impressas da editora e tinha parado de aceitar 

a pré-venda de seus títulos. Segundo a Amazon, apenas 1,1% da demanda da loja estaria 

sendo afetada pela disputa. 

Ainda que uma parte pequena dos negócios da Amazon tenha sido impactada pelo 

conflito, as medidas tomadas pela livraria não tardaram a afetar os autores publicados pela 

Hachette.222 A autora Marla Heller, por exemplo, alega que o preço do seu livro sofreu um 

aumento, e, pouco depois, foi reportado como fora de estoque. Isso teria causado uma queda 

substancial nas vendas: de fato, o obra foi da lista dos trezentos títulos mais vendidos para a 

lista dos três mil mais vendidos (STREITFELD, 2014a). Segundo o grupo Authors United, 

formado por autores preocupados com as ações da Amazon, em uma carta endereçada ao 

Conselho de Administração da empresa, tais medidas reduziram as vendas de determinados 

títulos em até 90%. Em suas palavras, “em razão da imensa fatia de mercado da Amazon e de 

sua plataforma proprietária Kindle, outras lojas não fizeram diferença.”223 (D’ONFRO, 2014). 

No total, as vendas da Hachette caíram 18.5% entre agosto e setembro de 2014 em 

comparação ao mesmo período em 2013 (STREITFELD, 2014e). 

Entretanto, uma circunstância que merece especial atenção no contexto desta pesquisa 

é o fato de que determinados títulos da Hachette se viram livres de quaisquer restrições. 

Livros na lista dos mais cem vendidos da Amazon, como “13 Hours: The Inside Account of 

What Really Happened in Benghazi” e “How Google Works” não foram afetados por 

nenhuma das medidas (STREITFELD, 2014d). Outros títulos disponíveis imediatamente 

foram o best seller “O Pintassilgo”, de Donna Tartt, e o clássico “O Apanhador No Campo De 

Centeio”, de J. D. Salinger (GESSEN, 2014). Com isso, é provável que os clientes tenham 

sido direcionados a esses títulos em detrimento de outros. 

Uma situação ainda mais interessante diz respeito ao livro “The Way Forward”, 

escrito pelo deputado republicano Paul Ryan, que concorreu à vice-presidência dos EUA em 

                                                 
221  A mensagem está disponível em: 
http://www.amazon.com/forum/kindle?_encoding=UTF8&cdForum=Fx1D7SY3BVSESG&cdThread=Tx1UO5
T446WM5YY (acesso em 10/09/ 2014). 
222 Vale mencionar que a Amazon ofereceu pagar aos autores 100% da receita decorrente da venda de livros 
digitais enquanto a disputa continuasse, mas a proposta foi recusada pela Hachette (STREITFELD, 2014b). 
223  Tradução livre. No original: “Because of Amazon's immense market share and its proprietary Kindle 
platform, other retailers have not made up the difference.” 
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2012. Logo após o seu lançamento, apenas o audiolivro estava disponível para compra na 

Amazon. Na época, a dificuldade para adquirir a obra foi mencionada em uma entrevista que 

o deputado concedeu para a rede de televisão CNBC. Após esse episódio, o livro não apenas 

ficou disponível no site, como também recebeu um desconto no seu preço final 

(STREITFELD, 2014d). Por outro lado, outras obras da Hachette com conteúdo político que 

foram lançadas à época indicavam envio em três a cinco semanas, como “Death of a King”, 

sobre o último ano de vida de Martin Luther King, e “Sons of Wichita”, sobre os bilionários 

irmãos Koch, conhecidos por financiar movimentos conservadores nos EUA (STREITFELD, 

2014d). Também nesse caso é possível presumir que, por conta das retaliações, certo 

conteúdo recebeu mais visibilidade do que outro.  

No fim de julho, a Amazon fez um novo pronunciamento,224 dessa vez com o objetivo 

de deixar claro que sua postura na disputa foi a de reafirmar o compromisso com preços 

baixos, com os quais todos sairiam ganhando. A loja informou que, de acordo com seus 

dados, para cada unidade que uma obra venderia a um preço de U$ 14.99, 1.74 unidades 

seriam vendidas a U$ 9.99. Isto significa que, a cada 100.000 unidades a U$ 14.99, o que gera 

uma receita de U$ 1.499.000, 174.000 unidades são vendidas a U$ 9.99, o que gera uma 

receita de U$ 1.738.000. Logo, os preços baixos buscados pela Amazon nas negociações com 

a Hachette seriam positivos não apenas para os consumidores, mas também para as editoras e 

autores.225  

As empresas finalmente chegaram a um acordo ao fim em novembro de 2014. Os 

termos do novo contrato permitem que a Hachette dite o preço final dos livros digitais e 

impressos, em uma volta ao modelo de agência, mas com grandes incentivos para oferecer 

descontos e pagamento de taxas maiores para a colocação de seus livros em destaque na 

página (STREITFELD, 2014e). De qualquer forma, a duração do conflito e o seu impacto nas 

vendas chamam atenção para o crescente poder de compra da Amazon. Se a livraria tem 

condições de impor restrições dessa magnitude mesmo na Hachette, uma das maiores editoras 

dos EUA e parte do grande conglomerado de mídia francês Lagardère, é de se imaginar como 

esse poder de barganha afeta as editoras menores.  

É importante deixar claro que essa prática não é nova nem restrita ao mercado de 

livros digitais. Discórdias sobre a distribuição de livros impressos já levaram a baixos 

estoques em inúmeros casos. Um exemplo disso aconteceu em 2013, quando problemas 

                                                 
224  A mensagem está disponível em: 
http://www.amazon.com/forum/kindle?_encoding=UTF8&cdForum=Fx1D7SY3BVSESG&cdThread=Tx3J0JK
SSUIRCMT (acesso em 10/09/ 2014). 
225 A venda de mais volumes também contribui para que o autor entre para a lista de mais vendidos. 
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relativos aos aspectos financeiros do contrato entre a Barnes & Noble e a Simon & Schuster 

levaram a loja a reduzir os pedidos, a remover os livros da editora da vitrine e a recusar-se a 

sediar eventos das turnês de divulgação dos livros por ela publicados (KAUFMAN, 2013).226  

Tanto nos livros impressos quanto nos digitais, disputas como essas geram perdas 

econômicas para a editora e os autores, bem como inconveniências para o consumidor. 

Porém, quando o problema são os livros impressos, ainda é possível comercializar certos 

títulos que estejam em estoque, o que não ocorre quando o botão de compra é desabilitado. 

Mais importante, no mundo físico, o leitor pode se dirigir à livraria mais próxima e achar o 

que procurava. Com os livros digitais, por outro lado, o impacto negativo dessas decisões é 

exacerbado pelo fato de que, durante o período de discórdia, os leitores vinculados àquele 

ecossistema são privados da possibilidade de acessar os livros da editora com a qual a loja 

tem problemas.  

Também o poder de barganha da livraria aumenta quando as editoras e os autores 

sabem que, no mercado de livros digitais, problemas negociais têm uma magnitude maior que 

o fechamento de um canal de distribuição (o que, por si só, já é significativo). Neste caso, há 

um verdadeiro bloqueio da comunicação com os leitores que fazem parte do ecossistema 

daquela loja. 

Não se trata, todavia, de defender uma obrigação de venda dos livros digitais nas 

plataformas que impõem restrições à interoperabilidade. O que se pretende com esses 

exemplos é chamar atenção para o seguinte aspecto: o grande impacto que os mecanismos dos 

quais as livrarias dispõem para favorecer um título em detrimento de outro têm no que é, de 

fato, adquirido pelo leitor, especialmente quando a livraria detém uma parcela grande do 

mercado. 227  No que diz respeito ao mercado de livros digitais, esse impacto gera 

preocupações relacionadas com o acesso ao conhecimento, pois, como o leitor está vinculado 

                                                 
226 Schiffrin descreve com mais detalhes as demandas que as grandes redes de livrarias impõem às editoras no 
mercado de livros impressos: “Further, because they control such an important part of the market for books, the 
chains are now able to demand almost whatever terms they wish from the major publishers, who are pressed to 
pay large amounts of co-op advertising money if they want their books to be placed prominently in the stores, a 
service traditional booksellers rendered as a matter of course without charge. Independent bookstores have 
recently won a lawsuit against the major publishers for the way they help the chains. These policies have a 
negative effect on small publishers who are hard put to pay the extra amount for promotion. [...] Limiting outlets 
in this way compouds the difficulty faced by smaller publishers. The independent bookstore – which could be 
counted on to feature a new novel or a volume of poems if the staff particularly liked it – is replaced by the large 
chain store using the most up-to-date marketing techniques. Chains have gone so far as to demand that 
publishers limit author tours to only their stores.” (SCHIFFRIN, 2001, p. 125-126). 
227 Além dos já citados dados sobre a queda das vendas da Hachette, vale mencionar a estimativa de que a 
remoção de um livro do sistema de recomendações da Amazon possa levar a uma queda de até 40% nas vendas 
(BRANDT, 2011, p. 237). 
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à livraria, a política de vendas dela passa a ter uma influência determinante na informação que 

ele consome.  

Portanto, os casos trazidos nesta seção fazem mais do que alertar para as 

consequências do poder de compra das livrarias: eles demonstram que a vinculação do leitor a 

um ecossistema agrava os impactos gerados pelas manipulações das livrarias no acesso aos 

livros. Ainda que o envolvimento frequente de uma loja em controvérsias como as relatadas 

possa levar o leitor a decidir mudar de plataforma, os custos de mudança impõem obstáculos à 

resposta imediata do consumidor. Esta situação seria diferente se o usuário pudesse buscar a 

interoperabilidade dos livros digitais e dispositivos de leitura, como propõe a reforma da 

LDA. 

 

4.1.2 Impactos nas livrarias independentes 

As livrarias independentes têm um aspecto central no fortalecimento da cultura do 

livro e no incentivo à leitura. Por meio de serviços especializados, como curadoria atenciosa 

do estoque e equipe qualificada, elas acabam sendo um dos meios mais efetivos para 

introduzir no mercado autores emergentes ou de leitura desafiadora.228 Em muitos lugares, 

tais livrarias servem como verdadeiros centros culturais, organizando eventos literários e 

workshops. Ao invés de privilegiarem um catálogo composto por grandes lançamentos e 

títulos mais vendidos, as livrarias independentes costumam auferir a maior parte da sua renda 

de livros de fundo de catálogo ou de nichos especializados (SCHIFFRIN, 2010, p. 51-53).229 

É por essa razão que uma série de países, como Dinamarca e Alemanha, possui leis ou 

acordos de preço único para viabilizar esse modelo de negócio mais íntimo e diversificado 

(SCHIFFRIN, 2010, p. 48).230 Pelo mesmo raciocínio, a França aprovou recentemente uma 

lei, apelidada de “anti-Amazon”, proibindo as lojas virtuais de oferecerem frete grátis em 

livros em que já foi concedido algum tipo de desconto, visando amparar livrarias locais 

(DRUCKERMAN, 2014).  

Apesar dos esforços empreendidos por alguns países na valorização desses 

empreendimentos, as livrarias físicas, tanto as independentes quanto as grandes redes, vêm 

                                                 
228 Por exemplo, André Schiffrin relata que uma livraria na cidade de Brest, na França, chegou a vender cerca de 
duas mil cópias da obra “Paris-Brest”, de Tanguy Viel, após recomendações do staff, mais do que a editora New 
Press tinha sido capaz de vender de todo o trabalho do escritor nos EUA (SCHIFFRIN, 2010, p. 52–53). 
229 De fato, o catálogo das livrarias independentes e das grandes redes pode ser extremamente diferentes. “When 
a large Barnes & Noble store was deliberately opened next to one of the few remaining independents, the St. 
Mark’s Bookshop, the owners of the latter were understandably worried. When they looked closely at their new 
competitor, however, they found that only 4 percent of their own stock was on offer at the larger store.” 
(SCHIFFRIN, 2010, p. 10). 
230 Ver nota 56. 
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apresentando dificuldades em manter seus negócios. No Brasil, o número geral de livrarias 

apresentou uma queda, indo de 3.481 em 2011 (MEIRELES, 2013) para 3.095 em 2014 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS, 2014). Nos EUA, mesmo a grande rede 

Borders faliu em 2011 e a Barnes & Noble tem registrado perdas há alguns anos. 

Similarmente, o número de livrarias independentes caiu de 12.363 em 1997 para 9.955 em 

2007, uma redução de 19,5% em dez anos (GILBERT, 2014, p. 5).231  

Não é possível atribuir responsabilidade por essa queda diretamente aos livros 

digitais.232 Observe, por exemplo, que os livros digitais eram responsáveis por apenas uma 

pequena fração das vendas de livros nos EUA em 2007, de modo que, mesmo antes da 

propagação dos e-books, as livrarias independentes já tinham grandes dificuldades em 

competir no mercado. O comércio online parece ter sido o fator mais importante nas 

dificuldades enfrentadas pelas livrarias. De qualquer forma, pode-se afirmar que o boom da 

leitura digital acelerou esse processo: após um breve aumento em 2007, as vendas das 

livrarias independentes nos EUA caíram de forma ainda mais rápida, e o número de 

estabelecimentos chegou a 7.244 em 2012, uma redução de 27.2% em apenas cinco anos. 

Nessa época, as vendas online correspondiam a 40% de todas as vendas de livros, das quais 

dois terços eram de livros digitais (GILBERT, 2014, p. 5). 

Já foi visto que a substituibilidade entre os livros digitais e os livros físicos é baixa e 

que os livros digitais, mais do que afastar leitores dos livros impressos, criaram um novo 

mercado. De fato, Richard Gilbert (2014, p. 6) estima que o impacto da venda de livros 

digitais na queda de vendas das livrarias independentes teria sido apenas de 12%.233 O que 

                                                 
231  Mais recentemente houve um pequeno aumento no número de livrarias independentes (ROSENWALD, 
2013). “The rate of growth of ebook sales has slowed since 2012 and independent booksellers are enjoying a 
modest recovery. Membership in the American Bookseller Association reached a low 1,401 in 2009 and has 
rebounded to 2,094 members in 2013. Some of the recent increase in the number of independent booksellers can 
be attributed to the Borders bankruptcy, which left a gap in retail bookselling establishments for independent 
booksellers to fill.” (GILBERT, 2014, p. 6). 
232 “Many factors have contributed to the decline of brick-and-mortar bookstores, some of which pre-date the 
arrival of e-books, and are similar to factors that affected other brick and- mortar businesses, such as hardware 
and music stores. Smaller independent brick-andmortar bookstores have had difficulty competing against the 
larger bookseller chains and mass marketers such as Wal-Mart and K-Mart. Efforts by bookstores to supplement 
book sales with sales of CDs and DVDs suffered as online sales of music and video replaced sales of physical 
media. In addition, online sellers offer print books as well as e-books. A 2009 HarperCollins document 
forecasted that in-store print book purchases would drop (as a share of all print books and e-book purchases) 
from 90% in 2008 to 68% in 2013. Of this forecasted 22 percentage point drop, 16 percentage points were 
attributed to the increasing share of online print book sales; only 6 percentage points were attributed to e-books.” 
(GILBERT, 2013b, p. 97). 
233 “As a rough estimate of the impact of ebooks on brick and mortar booksellers, recall that unit sales of ebooks 
accounted for about 24% of all trade book sales in 2013. If it is equally likely that the substitution of pbook sales 
for ebook sales occurred at brick and mortar or online stores, then ebooks reduced brick and mortar book sales 
by about 12%. It is unclear whether ebooks should impact independent bookstores more or less than other brick 
and mortar booksellers.” (GILBERT, 2014, p. 6). 
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explica, então, a correlação entre a popularização dos livros digitais e a aceleração do declínio 

das livrarias independentes? 

No contexto desta pesquisa, presume-se que um aspecto importante seja as poucas 

alternativas das livrarias independentes para competir nesse novo e promissor mercado. 

Diante da falta de interoperabilidade dos sistemas de DRM, as opções de dispositivos para os 

quais tais livrarias poderiam comercializar seus livros é reduzida. Por exemplo, a livraria 

independente que queira comercializar livros digitais não terá acesso aos leitores que têm um 

Kindle. Caso a livraria adote o formato EPUB e o sistema de DRM da Adobe, seus livros 

poderão ser lidos em e-readers como Sony Reader, Nook e Kobo,234 mas essas alternativas 

correspondem a uma fatia reduzida dos leitores. No que tange aos tablets, a livraria tem duas 

opções: (i) investir em um aplicativo próprio, o que é bastante caro, ou (ii) comercializar 

livros para leitura em aplicativos não proprietários. De qualquer forma, há dúvidas sobre a 

viabilidade dessas opções em razão de problemas de conveniência, uma vez que o consumidor 

ainda terá que armazenar diversos aplicativos para o mesmo fim (leitura) e manejar seus 

livros em vários aplicativos diferentes.  

Por outro lado, se o usuário pudesse alterar ou remover os sistemas de DRM para fins 

de interoperabilidade, os livros digitais comercializados pelas livrarias independentes 

poderiam ser lidos em quaisquer dispositivos de leitura. Além disso, seria possível armazenar 

toda a biblioteca em um mesmo aplicativo, reduzindo eventuais inconveniências.   

Portanto, em razão da baixa interoperabilidade, as opções de negócio das livrarias 

independentes no mercado digital são restritas. Tanto é verdade que, em março de 2013, um 

grupo de livrarias independentes americanas ajuizou uma ação coletiva235 contra a Amazon e 

as então seis maiores editoras americanas, alegando uma conspiração para o fechamento do 

mercado por meio do uso do sistema de DRM proprietário.  

Na ação, as livrarias independentes sustentaram que o uso do DRM proprietário é um 

ato que tenta monopolizar o mercado, pois oferece pouca ou nenhuma justificativa ou 

benefícios, sendo direcionada apenas a prejudicar os rivais. Outra alegação foi a de que as 

condutas da Amazon e das editoras tinham como objetivo prejudicá-las, eliminar ou ao menos 

reduzir a venda de livros digitais pelas livrarias independentes e reduzir a variedade de 
                                                 

234  A Kobo tem um acordo com a Associação Americana de Livreiros por meio do qual as livrarias 
independentes podem oferecer os e-readers, acessórios e e-books da Kobo e ter uma participação no lucro. No 
Brasil, não há acordo semelhante: aqui, a Kobo tem parceria apenas com a Livraria Cultura. A Amazon também 
tem um programa, chamado Amazon Source, por meio do qual livrarias podem vender Kindles e receber 10% do 
lucro de cada e-book comprado para leitura no dispositivo vendido. A adesão a esse programa, entretanto, é 
limitada; algumas livrarias consideram esse programa uma estratégia para permitir que a Amazon capture seus 
clientes em troca de apenas um pequeno benefício (MILLIOT, 2013). 
235 Caso Book House of Stuyvesant Plaza et al v. Amazon.com et al. 
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ofertas. Entre os pedidos da ação, estava a proibição de venda de livros digitais que só 

pudessem ser lidos em dispositivos ou aplicativos específicos. 

A petição inicial apresentou vários problemas. Em primeiro lugar, é possível perceber 

uma série de equívocos sobre os sistemas de DRM. Além de confusões entre DRM e formato 

de arquivo, os argumentos das livrarias independentes tiveram como pressuposto a existência 

de um sistema de DRM interoperável ideal que pode ser adotado facilmente e sem qualquer 

custo para a Amazon, o que está longe da verdade (ROSENBLATT, 2013c). 

Em segundo lugar, a maior parte dos argumentos apresentados são baseados em 

especulações. Por exemplo, a alegação da coordenação entre Amazon e as editoras para o 

fechamento do mercado não tem qualquer prova. De fato, as autoras falharam até mesmo na 

definição do mercado relevante, tratando livros impressos e digitais como substituíveis. 

Ainda, as livrarias que ajuizaram a ação parecem crer que as editoras têm interesse na adoção 

de sistemas de DRM compatíveis com dispositivos e aplicativos limitados, embora as 

evidências apontem justamente no sentido contrário. A conspiração com a Apple e os 

problemas vistos no item 4.1.1 indicam um grande interesse das editoras em mais competição 

nesse mercado (ROSENBLATT, 2013c).   

Por conta dessas falhas, a ação foi julgada improcedente em dezembro de 2013. De 

acordo com a decisão, a Amazon compete com as livrarias independentes e não é de seu 

interesse – nem sua obrigação – prestar auxílio às livrarias independentes, mesmo sob a lei 

concorrencial (ROSENBLATT, 2013c). A decisão está de acordo com o que se defende nesta 

pesquisa a respeito da intervenção antitruste.  

De qualquer forma, apesar de improcedente, a ação indica que as próprias livrarias 

independentes consideram a baixa interoperabilidade no mercado de livros digitais uma 

barreira à entrada. Partindo da premissa de que o fomento às livrarias independentes é de 

interesse público, permitir que o usuário promova a interoperabilidade do e-book e do 

dispositivo de sua escolha parece ser uma das formas de viabilizar a participação desses 

agentes no mercado de livros digitais. Com isso, permitir-se-ia que as livrarias independentes 

competissem com as grandes redes a despeito de dispositivos de leitura ou aplicativos 

próprios. Assim, medidas como a reforma da LDA poderiam garantir que também o mercado 

de livros digitais se beneficiasse de alternativas à uniformidade da mídia de massa 

(SCHIFFRIN, 2001, p. 123).236  

                                                 
236 Como explica Schiffrin, as grandes livrarias costumam focar a maior parte de seus recursos nos best-sellers, 
negligenciando outras obras. Em última análise, a crescente relutância desses agentes em vender livros que não 
têm um retorno financeiro garantido impacta até mesmo no que as editoras decidem publicar (SCHIFFRIN, 
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4.1.3 Contratos de exclusividade
237

 

Outro aspecto importante dos impactos da baixa interoperabilidade no acesso aos 

livros diz respeito à exclusividade 238  sobre determinadas obras. Isso porque, estando os 

leitores vinculados a uma plataforma, os livros exclusivos são acessíveis apenas aos leitores 

que fazem parte do ecossistema da livraria.  

O âmbito em que a exclusividade se faz mais presente diz respeito às plataformas de 

autopublicação. Embora haja uma gama variada de plataformas para publicação independente, 

as opções mais populares são aquelas oferecidas pelas próprias livrarias, como a Amazon, 

Apple e Barnes & Noble.  

A Amazon, por exemplo, oferece uma notória plataforma de autopublicação, 

Publicação Direta do Kindle, por meio da qual a loja comercializa o e-book mediante uma 

taxa de 30% do preço final, permitindo, assim, que os autores ganhem 70% do valor em 

royalties. Dentro da PDK, os autores podem optar por participar da PDK Select, um programa 

direcionado a aumentar a visibilidade do autor e expandir o número de leitores. Por exemplo, 

por meio da PDK Select, o livro é incluído no serviço de streaming, Kindle Unlimited, e fica 

                                                                                                                                                         
2010, p. xv). Esse fator, juntamente com a crescente incorporação de editoras por grandes conglomerados de 
mídia, em que a pressão por lucro é enorme, acaba exercendo grande influência no panorama de publicações. 
Nas palavras de Schiffrin,  (2010, p. 6), “the pressure is to produce fewer books, concentrating on those with the 
highest sales potential, eliminating vast areas that used to be the hallmark of many of these [publishing] houses. 
In the past I have joked that publishers progressed from infanticide, neglecting the new books that show no sales 
promise, to abortion, canceling existing contracts of books no longer thought to be financially worthwhile. The 
goal now is contraception, preventing such titles from ever entering the process at all.” Uma análise mais 
detalhada desse processo, que está além do escopo desta pesquisa, pode ser verificada em SCHIFFRIN (2001, 
2010).  
237 Os contratos de exclusividade recebem bastante atenção da doutrina concorrencial. Há duas grandes posições 
sobre esse tipo de contrato. Por um lado, argumenta-se que a exclusividade pode ser prejudicial na medida em 
que diminui as opções do consumidor, forçando-o a (i) consumir um produto que não seria o de sua escolha 
numa outra situação ou (ii) deslocar-se para outro local de venda para adquirir um produto atingido pela restrição 
vertical. Por outro lado, entende-se que a exclusividade aumenta a eficiência, diminui os custos de transação, e 
que apenas altera o “local” da concorrência, que deixa de ser verificada no ponto de distribuição e passa a 
ocorrer entre o ponto de distribuição. Esses aspectos concorrenciais não são explorados neste trabalho porque os 
contratos de exclusividade no mercado de livros digitais são analisados apenas do ponto de vista de acesso aos 
livros. Para maiores considerações sobre esse assunto, ver FORGIONI (2007). 
238  Conforme já mencionado na nota 193, há indústrias, como a de videogames, em que contratos de 
exclusividade beneficiam novos players, permitindo que eles se diferenciem dos agentes econômicos dominantes 
(LEE, 2013). “Without exclusive arrangements, high quality software would have primarily been released on the 
incumbent due to its larger installed base, and only later, if at all, on either entrant; consequently, neither entrant 
would have been able to significantly differentiate themselves from the incumbent. Exclusive software thus 
appears to have been leveraged by the entrants to gain traction in this networked industry.” (LEE, 2013, p. 
2.962). Contudo, é importante mencionar novamente que esse efeito é mais presente em produtos com baixo 
grau de substituibilidade, como os games. Além disso, no mercado de livros digitais, os contratos de 
exclusividade são utilizados pelas plataformas dominantes, não tendo sido encontrados relatos de contratos de 
exclusividade utilizados por novos players para alavancar seu ecossistema. Ainda, como o foco desta pesquisa 
diz respeito aos impactos da baixa interoperabilidade no acesso aos livros, a exclusividade ainda seria um fator 
relevante mesmo que tivesse viabilizado maior concorrência nesse mercado. 
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disponível para os usuários da Amazon Prime retirarem em um sistema de empréstimo 

semelhante ao de uma biblioteca. Como a PDK aumenta as oportunidades de alcance aos 

leitores, as possibilidades de ganho são maiores, o que torna essa a principal escolha dos 

autores independentes que optam pela autopublicação pela Amazon. Em 2012, a Amazon 

declarou que os autores que optaram pela PDK Select ganharam, em um mês, um valor 77% 

maior do que o lucro obtido nos três meses antes da participação no programa 

(CHAUDHURI, 2012). Uma das condições da PDK Select é, justamente, que o livro seja 

comercializado com exclusividade na Amazon.239 

Na Apple, os autores que decidem publicar seus livros na iBookstore devem optar pelo 

formato .EPUB ou .ibooks. O formato .ibooks é criado por meio do software da Apple, 

iBooks Author, e requer que o livro seja publicado exclusivamente na iBookstore caso o autor 

cobre algum valor por ele. Se o livro for anunciado de graça, ou o formato adotado seja o 

.EPUB, é possível distribuí-lo a outras lojas que não a iBookstore.  

Já os autores que decidam publicar pela plataforma Nook Press, da Barnes & Noble, 

não estão sujeitos a qualquer cláusula de exclusividade. 

Há também exemplos de contratos de exclusividade entre autores publicados por 

grandes editoras. Por exemplo, a Amazon teve por um tempo o direito exclusivo de vender a 

versão digital do best-seller “Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes”, de Stephen R. 

Covey, e outro livro do mesmo autor, “Liderança Baseada em Princípios” (STONE; RICH, 

2009). Em 2010, a Wylie Agency assinou um contrato que deu à Amazon exclusividade sobre 

títulos como “Lolita”, de Vladimir Nabokov, por dois anos. Stephen King também ofereceu o 

livro “UR” exclusivamente na Kindle Store em 2009. Outros exemplos de livros exclusivos 

da loja Kindle são “Basic Training”, de Kurt Vonnegut, e “An Unexpected Twist”, de Andy 

Borowitz. Por outro lado, o famoso autor japonês Ryu Murakami, em parceria com a Apple, 

lançou o livro “A Singing Whale” como um aplicativo de livro (INDVIK, 2010).  

                                                 
239 A Amazon impõe obrigação semelhante aos usuários dos serviços print-on-demand da loja. “Also in 2008, 
Amazon hit the fastest growing category of new books, print-on-demand (POD), with new restrictions. The self-
published authors can sell their books through Amazon, but must print their books through the Amazon 
subsidiary CreateSpace or those books would lose their ‘Buy’ icons. Bezos promoted it as a cost-saving 
approach for customers. An open statement on Amazon. com read: ‘It makes more sense to produce the books on 
site, saving transportation costs and transportation fuel, and significantly speeding the shipment to our customers 
and Amazon Prime members. We believe our customer-focused approach helps the entire industry in the long 
term by selling more books.’ But one POD publisher, BookLocker.com, felt it was illegal for Amazon to demand 
a monopoly in printing POD books. (The majority of such books are sold online, giving Amazon enormous 
leverage.) BookLocker filed an antitrust suit against Amazon. It was settled in December 2009, with Amazon 
agreeing not to retaliate against BookLocker for using another publisher, and agreeing to pay BookLocker’s 
legal fees of $300,000. The settlement, however, only applied to BookLocker. Many other POD publishers had 
already agreed to Amazon’s demands.” (BRANDT, 2011, p. 122). 
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Embora os contratos de exclusividade se apliquem a um número limitado de obras, seu 

impacto não deve ser subestimado. Note-se que, em março de 2012, 16 dos 100 livros mais 

vendidos na Amazon eram exclusivos da Kindle Store (AMAZON MEDIA ROOM, 2012). 

Ou seja, 16 dos 100 livros mais lidos não estavam acessíveis para os donos de um Nook ou 

Kobo. Em agosto 2012, o número de acessos aos livros exclusivos da loja Kindle já era maior 

que 100 milhões (CHAUDHURI, 2012).  

Dessa forma, os contratos de exclusividade das livrarias sobre determinadas obras 

representam mais uma limitação de acesso que é agravada pela baixa interoperabilidade. No 

mundo físico, caso determinada obra seja vendida com exclusividade por uma livraria, o leitor 

pode simplesmente se dirigir até ela, independentemente de qual a sua loja favorita, ou de 

onde comprou seu último livro. Similarmente, em um mundo digital em que os usuários 

pudessem alterar ou remover os sistemas de DRM para fins de interoperabilidade, os livros 

exclusivos seriam apenas vantagens competitivas, atraindo consumidores para a loja naquela 

determinada compra. No cenário atual, as cláusulas de exclusividade se somam aos demais 

exemplos descritos neste capítulo para demonstrar como a simples escolha de qual dispositivo 

de leitura adquirir pode impactar nos livros acessíveis ao leitor. 

 

4.1.4 Rejeitar e remover livros da loja por causa do conteúdo 

Outra prática cada vez mais frequente no mercado de livros digitais é a recusa de 

venda ou a remoção de um livro da livraria em razão de seu conteúdo. Também nesse caso, a 

posição da livraria na triagem dos títulos que chegam ao leitor pode ser motivo de alerta. 

Os livros eróticos são os mais afetados por essa prática. O caso mais notório desse tipo 

de remoção ocorreu em outubro de 2013, quando a revista inglesa The Kernel fez uma 

reportagem sobre certos livros digitais autopublicados na Amazon cujo conteúdo explorava 

tópicos como estupro e incesto (WILSON, 2013), mas livros com conteúdo semelhante foram 

encontrados também em outras lojas (PIGGOTT, 2013). Depois da acusação, as livrarias 

procuraram apagar os livros cuja temática poderia ser considerada ofensiva. Contudo, há 

relatos de que essa remoção teria atingido mais do que os livros tidos como “abusivos’, dando 

início a uma onda indiscriminada de remoção de livros eróticos, com base em palavras-chave 

como “filha”, “papaizinho” e “virgem” (DAUDELIN, 2013). De fato, na época, a Kobo 

chegou a desativar toda a sua plataforma de autopublicação (GILBERT, 2013a). Além disso, 

apenas os livros eróticos de autopublicação teriam sido afetados, enquanto livros eróticos 

populares, como a obra “Cinquenta Tons de Cinza”, não sofreram qualquer tipo de restrição. 
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A Amazon também já foi acusada de se recusar a publicar um livro digital do artista 

David Uzal porque a capa do livro consistia na pintura de uma mulher nua (GRAGNANI, 

2014). Similarmente, a Apple recusou-se a aprovar um aplicativo de leitura de livros digitais 

porque o aplicativo permitia o download da obra “Kama Sutra” (em uma versão somente em 

texto, sem imagens). Algo que causa espanto nessa decisão é que a obra sequer vinha 

instalada no aplicativo: cabia ao usuário buscar pelo título e baixá-lo, o que também seria 

possível em outros aplicativos de leitura aprovados pela App Store (MUSIL, 2009). Em 

ambos os casos, a decisão foi revista. 

Diante desses casos, é difícil não pensar em clássicos como “Decamerão”, “O Amante 

de Lady Chatterley” e “Madame Bovary”, que foram censurados à época de seu lançamento 

por serem considerados imorais. Reconhece-se, por um lado, que as livrarias têm todo o 

direito de estabelecer regras sobre o conteúdo que colocam à venda, principalmente se isso é 

feito por meio das plataformas de autopublicação que oferecem. Isso não impede, contudo, 

que seus impactos sejam questionados.  

Em primeiro lugar, tais regras são extremamente vagas: a Amazon, por exemplo, 

declara que o que a loja considera ofensivo “é, provavelmente, o que você também pense que 

possa ser”, e que “pornografia ou representações de atos sexuais gráficos e ofensivos” não são 

aceitos.240 

Segundo, como os usuários estão amarrados à loja, os limites do que é vendido nela 

correspondem aos limites do que lhes é possível acessar. Nas palavras do jornalista Mathew 

Ingram (2012),  

 

Uma coisa é quando um dono de livraria independente decide não anunciar um livro 
por motivos pessoais, e mesmo quando uma cadeia nacional decide não distribuir 
livros por causa de seu conteúdo (embora essas decisões também muitas vezes 
sejam criticadas pelos defensores da liberdade de expressão, com boa razão). Mas o 
que faz com que as ações recentes da Apple e Amazon e Barnes & Noble sejam 
diferentes é que elas também possuem as principais plataformas de leitura digital, da 
qual a Amazon é a maior em termos de participação de mercado. Portanto, não é 
apenas as lojas que eles controlam, mas um dos métodos fundamentais de leitura 
desses livros.241-242 

                                                 
240  As diretrizes de conteúdo da Amazon estão disponíveis em: 
https://kdp.amazon.com/help?topicId=A2TOZW0SV7IR1U (acesso em 15/09/2014). 
241 Tradução livre. No original: “It’s one thing when an independent bookstore owner decides not to carry a book 
for personal reasons, and even when a national chain decides not to stock books because of their subject matter 
(although those decisions also often get criticized by free-speech advocates, with good reason). But what makes 
the recent moves by Apple and Amazon and Barnes & Noble different is that they also own the major e-reading 
platforms, of which Amazon is the largest in terms of market share. So it’s not just the stores they control, but 
one of the fundamental methods of reading those books.” 
242 Um raciocínio semelhante é empregado por Jason Merkoski, ex-funcionário da Amazon que participou da 
equipe que desenvolveu o Kindle. Em suas palavras: “It’s a tough editorial choice: though a given book may be 
objectionable, where do we draw the line when it comes to free speech? And more importantly, who is drawing 
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De fato, um aspecto importante da liberdade é a possiblidade de exploração intelectual 

autônoma, sem interferências externas. Esse processo exploratório é seriamente prejudicado 

quando a decisão sobre os livros a que o leitor tem acesso é determinada pela política de 

vendas de uma empresa. Nas palavras de Ray Bradbury, há mais de uma forma de se queimar 

um livro. No mundo digital, pode-se verificar uma versão mais sutil: embora seja 

praticamente impossível apagar um arquivo por completo, evitar o acesso pelo usuário acaba 

se tornando a forma mais eficaz de impedir a leitura (MERKOSKI, 2013, p. 60).  

De certa forma, essas medidas não ferem apenas a autonomia de uma pessoa que 

deseja ler o gênero de livro banido, mas também a das pessoas que não terão sequer 

informações sobre essa opção de literatura. Em outras palavras, não se trata apenas de uma 

afronta à liberdade de quem quer ler livros eróticos e não pode, mas também daqueles que não 

sabem sequer se esse gênero pode lhes interessar (BENKLER, 2001, p. 40). 

Apesar de o problema ser mais acentuado na literatura erótica, há outros exemplos que 

evidenciam ainda mais as complicações de ter as livrarias como filtro do que é acessível pelo 

usuário final. Em maio de 2013, a Amazon recusou-se a publicar o primeiro livro digital 

escrito em córnico, argumentando que essa não era uma língua suportada pelo sistema de 

Publicação Direta do Kindle (MOODY, 2013). Acontece que a língua córnica também é 

escrita em alfabeto latino, de modo que não parece haver razões técnicas que justifiquem a 

recusa. Essa medida se torna mais grave quando se tem em mente que a língua córnica sofre 

sérios riscos de desaparecer (MOSELEY, 2010).243  

Em um exemplo ainda mais peculiar, a Amazon removeu, após dezoito meses de 

venda, a obra de horror "High Moor 2: Moonstruck", do escritor Graeme Reynolds, sob a 

justificativa de que o texto continha muitos hifens (mais de 100 palavras entre as 90.000 

palavras da obra), por considerar que esse excesso teria um impacto negativo na experiência 

de leitura (SMITH, 2014). 

Já a Apple se recusou a vender um livro do autor Seth Godin porque a bibliografia 

continha links que redirecionavam o leitor ao site da Amazon (GODIN, 2012). Essa recusa 

deixa claro que a curadoria do conteúdo disponível na loja tem em vista não apenas o 

                                                                                                                                                         
the line? What moral or literary sensibilities do the executives of Amazon have? What about the retailers at 
Barnes & Noble or Google or Apple? You have to ask yourself whether you trust these men (because they are 
mostly men—and mostly white men, at that). Do you trust them to make decisions for you on what books you’re 
permitted to buy?” (MERKOSKI, 2013, p. 62). 
243 Para uma análise da importância das línguas minoritárias para a cultura e o acesso ao conhecimento, ver 
SHAVER (2014a, 2014b, 2014c). 



131 

bloqueio do conteúdo considerado ofensivo, mas também a preservação de interesses de 

negócios da livraria. 

É fácil perceber como esses problemas são potencializados pelo fato de que, com a 

baixa interoperabilidade dos sistemas de DRM, a livraria é o único pontos de escoamento do 

e-book até o leitor que faz parte daquela plataforma. Por conta disso, a recusa em vender uma 

obra tem uma importância maior no mercado digital do que no físico. Se os usuários 

pudessem buscar a interoperabilidade para acessar qualquer livro em seu dispositivo de 

leitura, tais políticas de venda teriam um impacto limitado. Porém, estando o leitor vinculado 

a um ecossistema, as suas possibilidades de leitura são restritas às escolhas editoriais da 

livraria, tomadas com base em critérios desconhecidos do público. Nesse sentido, reformas 

legislativas como a da LDA são consideradas essenciais para garantir a autonomia intelectual 

do leitor no mundo digital.  

 

4.1.5 Deletar livros dos dispositivos dos usuários
244

 

Outra situação que evidencia os impactos dos sistemas de DRM no acesso aos livros é 

a remoção de obras das bibliotecas pessoais dos leitores.  

O exemplo mais notório245  ocorreu em 2009, quando a Amazon apagou os livros 

“1984” 246 e “A Revolução dos Bichos” das contas dos usuários, em uma atitude motivada por 

problemas nos direitos autorais da empresa que anunciava as obras na Kindle Store (STONE, 

2009).247 A exclusão remota dos livros ocorreu por meio da rede Whispernet, utilizada para 

envio do livro para o dispositivo após a aquisição e para a sincronização entre diferentes 

dispositivos de leitura (por exemplo, caso você comece a ler uma obra no Kindle mas decida 

continuar a leitura no celular, o Kindle App será sincronizado para a última página lida no e-

reader). Na época, outros usuários comentaram no fórum da Amazon que edições digitais da 

                                                 
244 Cabe mencionar que, em certos casos, o desaparecimento de livros do dispositivo tem a ver com a decisão de 
descontinuar os serviços. Essa situação está mais relacionada com os problemas decorrentes do licenciamento do 
conteúdo do livro do que com os aspectos concorrenciais do mercado de livros digitais, e por isso não será 
explorada nesta pesquisa. Para uma melhor compreensão desse aspecto, ver DOCTOROW (2009); 
PUBLISHERS WEEKLY (2014); e ROSENBLATT (2009). 
245 Há, também, relatos de remoção de livros pela Barnes & Noble. Embora os arquivos tenham sido restaurados 
subsequentemente, os leitores perderam suas notas e grifos (MASNICK, 2010). 
246 Um dos leitores que teve o livro deletado foi Justin Gawronski, que estava lendo “1984” para um trabalho de 
escola e perdeu com o livro todos os seus grifos e anotações. O garoto, junto com outro consumidor que também 
teve seu livro deletado, moveu uma ação coletiva contra a Amazon (Gawronski et al v. Amazon.com Inc et al.). 
As partes firmaram um acordo, cujos termos determinam que a Amazon não irá deletar conteúdo de Kindles 
adquiridos e utilizados nos EUA a não ser que: (i) o usuário consinta, peça o reembolso, ou tenha seu pagamento 
negado; (ii) uma ordem judicial determine a remoção ou (iii) a remoção seja necessária para proteger o 
consumidor ou o funcionamento adequado do dispositivo. 
247 A inclusão dos títulos na loja teria sido feita por meio de um serviço self-service oferecido às editoras, o que 
permitiu à Mobile Reference anunciar cópias não autorizadas na loja (STONE, 2009) 
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série Harry Potter e das obras da escritora Ayn Rand, como “A Revolta de Atlas”, também 

teriam sido removidas (STONE, 2009).  

Apesar de os usuários terem sido reembolsados imediatamente, a ideia de que a loja 

tem esse nível de controle sobre o conteúdo da biblioteca dos usuários causou surpresa e 

comoção na mídia especializada. Como foi dito em uma análise da Electronic Frontier 

Foundation, é difícil imaginar o atendente de uma livraria física seguindo-o até em casa, 

entrando em sua residência e substituindo um livro da sua estante por notas de dinheiro no 

valor que você pagou em razão de problemas de direitos autorais (D’ANDRADE, 2009). O 

exemplo pode enganar se levado ao pé da letra – no caso do livro impresso, há uma operação 

de compra e venda, enquanto com o livro digital celebra-se uma licença de uso, e a Amazon 

não pode licenciar um produto sobre o qual não tem esse direito. De qualquer forma, a 

metáfora ajuda a compreender o nível de interferência das livrarias na leitura digital.  

Do ponto de vista dos direitos do consumidor, essa situação levanta uma série de 

preocupações. Por exemplo, o que ocorre se uma editora resolve retirar seu conteúdo da 

Amazon? Não há informações claras. Ainda, os termos de uso da Kindle Store não garantem à 

Amazon o direito de deletar o conteúdo após sua aquisição (D’ANDRADE, 2009). Ao 

contrário, na época, tais termos garantiam ao usuário o direito não exclusivo de manter uma 

cópia permanente do conteúdo digital (STONE, 2009).248  

É importante mencionar que essa habilidade de interferência no conteúdo pode ser 

utilizada para prejudicar rivais. No mundo da música, há relatos de que os usuários do iPod 

que tinham músicas obtidas em serviços concorrentes tiveram que restaurar o dispositivo às 

configurações de fábrica ao tentar sincronizá-lo com a biblioteca do iTunes, em uma 

recomendação que a Apple alega ter sido motivada por questões de segurança (ELDER, 

2014).249  

Nesses episódios, é possível identificar dois níveis de preocupação relacionadas aos 

sistemas de DRM. Em primeiro lugar, é a presença de DRM nos arquivos digitais que permite 

essa interferência no conteúdo após a aquisição. Como já foi explicado no Capítulo 2, os 

sistemas de DRM permitem o exercício remoto de controle sobre o conteúdo. Em segundo 

lugar, no que diz respeito à falta de interoperabilidade, a vinculação do leitor a um 

ecossistema reduz sua habilidade para reagir a ações que considere abusivas. Com isso, a 

                                                 
248 “Amazon’s published terms of service agreement for the Kindle does not appear to give the company the 
right to delete purchases after they have been made. It says Amazon grants customers the right to keep a 
‘permanent copy of the applicable digital content.’” (STONE, 2009). Os termos de uso foram alterados pela 
última vez em setembro de 2012 e a redação atual não contempla mais esse direito. A respeito da volatilidade 
dos termos de uso, ver Capítulo 2, item 2.3.3. 
249 Esse episódio foi mencionado na ação coletiva discutida na nota 147. 
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suscetibilidade ao controle e à interferência da livraria sobre sua atividade de leitura é maior. 

Da mesma forma, como o mercado é concentrado, as suas opções para mudança também são 

restritas (SERINGHAUS, 2009, p. 154). Caso o leitor pudesse alterar ou remover os sistemas 

de DRM para fins de interoperabilidade, a mudança para outra plataforma em resposta a 

atitudes controversas seria facilitada. 

 

4.2 Impactos no acesso ao conhecimento 

Uma das premissas desta pesquisa é que a promoção da leitura é essencial para o 

desenvolvimento. Especialmente relevante para esta ideia é a concepção de desenvolvimento 

como liberdade de Amartya Sen. Em resumo, Sen enxerga o desenvolvimento como um 

processo de expansão das liberdades desfrutadas pelos indivíduos (SEN, 2011, p. 36). Nesse 

processo, as liberdades são, ao mesmo tempo, (i) os fins primários do desenvolvimento e (ii) 

os principais meios para atingi-lo (SEN, 2011, p. 10). Por um lado, as liberdades são 

constitutivas do desenvolvimento em razão de seu valor intrínseco e de sua importância para o 

enriquecimento da vida humana, como é o caso da autonomia individual (SEN, 2011, p. 36). 

Por outro lado, as liberdades também funcionam como instrumento 250  para o 

desenvolvimento, considerando que diferentes tipos de direitos e oportunidades contribuem 

para a capacidade de evitar estados de privações e para a expansão da liberdade humana como 

um todo (SEN, 2011, p. 37). Em outras palavras, do ponto de vista instrumental, os diferentes 

tipos de liberdades se relacionam, de modo que um tipo pode auxiliar na promoção de outro. 

Por exemplo, as oportunidades sociais, como saúde e educação, contribuem para a 

participação econômica do indivíduo (SEN, 2011, p. 10). Dessa forma, a importância 

intrínseca da liberdade humana como objetivo primário do desenvolvimento é distinta da 

efetividade instrumental de diferentes tipos de liberdades para promovê-la (SEN, 2011, p. 37). 

Essa concepção valoriza as possiblidades de escolha do estilo de vida que se considera 

valer a pena. Ainda que o indivíduo opte por não exercer uma das liberdades à sua disposição, 

essa capacidade de escolha e de autodeterminação é tida como um aspecto crucial do seu 

                                                 
250 Cinco tipos de liberdades são vistas da perspectiva instrumental: (i) liberdades políticas; (ii) facilidades 
econômicas; (iii) oportunidades sociais; (iv) garantias de transparência e (v) segurança protetora. Para os fins 
desta pesquisa, as liberdades políticas e as oportunidades sociais merecem uma atenção especial. As liberdades 
políticas se referem às oportunidades para decisão de quem irá governar e sob quais princípios, mas incluem 
também a possibilidade de avaliação, isto é, de tecer críticas e de gozar de um ambiente em que a liberdade de 
expressão é protegida. Já as oportunidades sociais se referem à promoção da educação, saúde e outras políticas 
públicas que impactam na qualidade de vida do indivíduo. Tais políticas são relevantes não apenas para a 
condução da sua vida privada (por exemplo, condições de levar uma vida saudável), mas também para a maior 
participação na vida política, econômica e social (SEN, 2011, p. 38-40). 
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bem-estar.251 Por essa perspectiva, a avaliação do ambiente institucional e de sua adequação à 

promoção do desenvolvimento deve ser feita tendo em vista seu impacto no nível de liberdade 

e autonomia de que os indivíduos gozam em uma sociedade. 

Considerando a importância dos livros para a circulação do conhecimento e da 

informação, e que esses são aspectos cruciais para o aumento da autonomia individual, pode-

se seguir a ideia de Shaver de que a leitura não apenas é uma atividade a ser promovida pelo 

poder público, mas um verdadeiro direito individual. Apesar de não ser previsto de forma 

explícita, esse direito pode ser deduzido da intersecção de outros direitos contemplados em 

uma série de tratados internacionais de direitos humanos252 e mesmo algumas constituições, 

como a liberdade de expressão, o direito à educação, o direito à ciência e à cultura, o direito 

das minorias e o direito ao desenvolvimento (SHAVER, 2014a, p. 1-4). Tal direito não é 

limitado apenas à leitura de trabalhos científicos, educacionais ou de não ficção, úteis para a 

capacitação profissional e o consumo de informação (o que poderia ser o caso em uma 

concepção instrumental do direito à leitura). Ao contrário, obras de ficção, desde a literatura 

clássica até revistas em quadrinhos, são tão relevantes quanto tais trabalhos, pois não apenas 

são fonte de entretenimento, mas oferecem oportunidades de exercitar nossa imaginação e 

cogitar outros horizontes de possibilidades.253  

Tal direito à leitura tem três dimensões: (i) liberdade, que envolve a possibilidade de 

ler sem interferências de fatores externos, como a censura; (ii) capacidade, relacionada com a 

alfabetização e o dever do Estado de oferecer educação adequada a todos; (iii) 

disponibilidade, referente à possibilidade dos indivíduos de acessarem materiais de leitura que 

                                                 
251 Segundo Martha Nussbaum, nesta perspectiva, a pergunta chave a ser feita é: “O que cada pessoa é capaz de 
ser e fazer?.” Em suas palavras, “In other words, the approach takes each person as an end, asking not just about 
the total average well-being but about the opportunities available to each person. It is focused on choice or 
freedom, holding that good societies should be promoting for their people is a set of opportunities, or substantial 
freedoms, which people then may or may not exercise in action: the choice is theirs. It thus commits itself to 
respect for peoples powers of self-determination.” Nesse sentido, “a person who is starving and a person who is 
fasting have the same type of functioning where nutrition is concerned, but they do not have the same capability, 
because the person who fasts is able not to fast, and the starving person has no choice.” (NUSSBAUM, 2011, p. 
18, 25). 
252 Para uma análise dos tratados mencionados, ver SHAVER (2014a, p. 8-19). 
253  No mesmo sentido, Martha Nussbaum considera que há certas capabilities cuja realização as políticas 
públicas devem assegurar. Dentre elas estão: “Being able to use the senses, to imagine, think, and reason – and 
to do these things in a ‘truly human’ way, a way informed and cultivated by an adequate education, including, 
but by no means limited to, literacy and basic mathematical and scientific training. Being able to use imagination 
and thought in connection with experiencing and producing works and events of one's own choice, religious, 
literary, musical, and so forth. Being able to use one's mind in ways protected by guarantees of freedom of 
expression with respect to both political and artistic speech, and freedom of religious exercise. [...] Being able to 
form a conception of the good and to engage in critical reflection about the planning of one's life. [...] Being able 
to laugh, to play, to enjoy recreational activities.”(NUSSBAUM, 2011, p. 33-34). De fato, segundo a autora, 
“What play and the free expansion of the imaginative capacities contribute to a human life is not merely 
instrumental but partly constitutive of a worthwhile human life.”(NUSSBAUM, 2011, p. 36). 
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correspondam às suas necessidades e preferências (SHAVER, 2014a, p. 4). Este último ponto, 

que costuma ser o menos explorado pelas políticas públicas, implica que a disponibilidade dos 

livros deixe de estar sujeita apenas às forças do mercado e passe a envolver o dever do Estado 

de criar um ambiente institucional e legal que promova o acesso dos materiais de leitura pelo 

público (SHAVER, 2014a, p. 4-5). 

A leitura digital pode ser apontada com um instrumento para efetivação do aspecto do 

direito à leitura relacionado à disponibilidade. Isso porque, como visto no Capítulo 1, item 

1.5, os e-books podem democratizar e facilitar o acesso aos livros, por meio, por exemplo, da 

redução de barreiras geográficas e financeiras. A promoção da leitura digital pode ser feita de 

inúmeras maneiras: pode-se optar pela digitalização de obras em domínio público, pela 

distribuição de e-readers em comunidades de baixa renda ou adoção de livros digitais nas 

bibliotecas públicas. As possibilidades, de fato, são inúmeras. No contexto desta pesquisa, 

entretanto, um aspecto se destaca: a modificação das leis anticircunvenção, como a que se 

propõe por meio da reforma da LDA. 

Com efeito, como ilustram os diferentes exemplos trazidos anteriormente neste 

capítulo, a experiência de leitura digital tem sido cada vez mais afetada pela baixa 

interoperabilidade dos sistemas de DRM, em razão de aspectos como a concentração do 

mercado e a vinculação do leitor a um ecossistema. Quando o mercado de livros é dominado 

por poucas livrarias às quais os consumidores estão amarrados, a política de vendas da loja 

acaba por definir a quais obras o leitor tem acesso, impactando no aspecto de disponibilidade 

do direito à leitura.254 Assim, embora o mundo digital tenha o potencial de descentralizar a 

difusão de conhecimento, a realidade do mercado de livros digitais indica uma concentração 

cada vez maior do poder de econômico e do controle sobre o conteúdo acessível aos usuários 

(PARISER, 2012, p. 119).   

Estando os leitores amarrados a uma das poucas livrarias do mercado, o filtro por ela 

adotado passa a ter a habilidade de determinar quais opções são consideradas possíveis 

(PARISER, 2012, p. 14). Ao acessar a página de uma livraria, o usuário se depara com uma 

lista de recomendações determinada não apenas de acordo com suas compras anteriores,255 ou 

                                                 
254 Também o aspecto da liberdade do direito à leitura pode ser afetado, como nos casos descritos no item 4.1.4. 
255 De acordo com Pariser, os filtros que tomam com base o perfil do usuário podem apresentar uma ameaça à 
serendipidade na exploração intelectual. Ao tentar prever o que o usuário terá mais interesse, tais filtros acabam 
por tornar invisíveis valiosas opções que estão fora do que se pode prever que o usuário irá gostar. “The new 
generation of Internet filters looks at the things you seem to like – the actual things you’ve done, or the things 
people like you like – and tries to extrapolate. They are prediction engines, constantly creating and refining a 
theory of who you are and what you’ll do and want next. Together, these engines create a unique universe of 
information for each of us – what I’ve come to call a filter bubble – which fundamentally alters the way we 
encounter ideas and information. […] In the filter bubble, there’s less room for the chance encounters that bring 
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as resenhas de um editor, mas também com pagamento de espaço no website, desavenças 

negociais e política de vendas da loja. Esses critérios, entretanto, não são transparentes ao 

usuário – por exemplo, é impossível saber qual dos livros em destaque está na lista em razão 

de pagamentos.256 É possível argumentar que essa prática é amplamente disseminada nas 

livrarias físicas.257  Porém, no caso dos livros digitais, como o usuário está amarrado ao 

ecossistema da livraria, essa política de vendas será sistematicamente aplicada a ele. Pior, se 

há apenas duas ou três opções de livrarias no mercado, o filtro que elas utilizam na venda de 

livros adquire uma amplitude ainda maior. Por outro lado, se o mercado é competitivo e o 

consumidor está livre para comprar onde quiser, há exposição a uma maior variedade de 

trabalhos, e os filtros deixam de ser, nesse caso, uma limitação ao que o leitor acessa. 

Uma situação relatada por Yochai Benkler pode ajudar na compreensão desse aspecto. 

Em 1998-1999, a Amazon passou a aceitar pagamentos não declarados das editoras em troca 

de recomendações de livros, e, quando essa prática veio à tona, muitos consumidores se 

indignaram. O problema não era tanto a presença de anúncios quanto a manipulação não 

transparente do sistema de recomendações para que os consumidores tomassem decisões de 

compras consistentes com os objetivos comerciais da Amazon. Contudo, como explica 

Benkler, os leitores tinham alternativas de lojas virtuais para comprar livros, bem como outras 

fontes em que encontrar resenhas e recomendações, de modo que o impacto dessa política era 

restrito. O mesmo não pode ser dito sobre os livros digitais. Ainda que os usuários possam se 

informar sobre os livros que desejam ler em fontes diversas, os livros disponíveis para compra 

sofrem grande influência de fatores que não são transparentes. Estratégias como essas, se 

claras e adotadas em um mercado competitivo, podem aumentar a possibilidade dos usuários 

de encontrarem a informação que desejam. Porém, quando o mercado é concentrado e o leitor 

                                                                                                                                                         
insight and learning. Creativity is often sparked by the collision of ideas from different disciplines and cultures. 
Combine an understanding of cooking and physics and you get the nonstick pan and the induction stovetop. But 
if Amazon thinks I’m interested in cookbooks, it’s not very likely to show me books about metallurgy. It’s not 
just serendipity that’s at risk. By definition, a world constructed from the familiar is a world in which there’s 
nothing to learn. If personalization is too acute, it could prevent us from coming into contact with the mind-
blowing, preconception-shattering experiences and ideas that change how we think about the world and 
ourselves.” (PARISER, 2012, p. 10-13).  
256 “Amazon users have gotten so used to personalization that the site now uses a reverse trick to make some 
additional cash. Publishers pay for placement in physical bookstores, but they can’t buy the opinions of the 
clerks. But as Lanier predicted, buying off algorithms is easy: Pay enough to Amazon, and your book can be 
promoted as if by an ‘objective’ recommendation by Amazon’s software. For most customers, it’s impossible to 
tell which is which.” (PARISER, 2012, p. 20-21) 
257 Por exemplo, como narra Schiffrin (2010, p. 10), “I was told, proudly, by Feltrinelli that Italy’s now one- 
hundred–store book chain would offer to display your book in all its shop windows, for the modest fee of 10,000 
euros, clearly a prohibitive price for a small publisher. The French chains, like their Italian counterpart, charge 
high fees for prominent display of a book, near a cash register or in a prominent floor bin.”  
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está sujeito ao mesmo filtro em todas as suas compras, há uma ameaça real à autonomia 

individual (BENKLER, 2006, p. 156-157).258 

Para tornar a situação mais delicada, a discriminação entre os livros não é agnóstica 

(i.e. não atinge todos os livros de determinada editora ou de determinado gênero). Por 

exemplo, livros eróticos de apelo popular ou consagrados pela crítica são comercializados 

sem maiores considerações, enquanto os títulos autopublicados são sujeitos ao questionável 

escrutínio da livraria. O mesmo pode ser dito sobre algumas obras da Hachette não afetadas 

pelas restrições impostas pela Amazon, notadamente o livro do deputado Paul Ryan. Assim, 

mesmo no mundo digital, é possível que os indivíduos sejam alvo de manipulações – nesse 

caso, não por meio da proibição de certos trabalhos ou opiniões, mas da curadoria de 

conteúdo e do controle do fluxo de informações (PARISER, 2012, p. 78).  

Como as evidências desta pesquisa sugerem, um fator relevante para esse cenário de 

crescente controle sobre a leitura e de concentração do mercado é a utilização de sistemas 

proprietários e não interoperáveis de DRM nos livros digitais, que acabam por amarrar os 

usuários às livrarias. Ora, o que permite que os sistemas de DRM produzam esses efeitos é a 

legislação sobre direitos autorais, mais especificamente, as leis anticircunvenção.  

Nesse ponto, é interessante lembrar que o nosso sistema jurídico protege a propriedade 

intelectual por razões bastante específicas: para encorajar novas criações e estimular o 

progresso científico e artístico (ainda que haja grande discordância sobre quanta proteção é 

necessária para garantir esse objetivo). No direito autoral, entende-se que, por meio da 

remuneração dos artistas, é possível promover uma cultura rica e pluralista.  Entretanto, como 

já foi visto no Capítulo 2, item 2.1, para que esse ambiente cultural seja alcançado, é 

necessário também que a proteção conferida ao autor seja equilibrada com a garantia de 

acesso às obras. Dessa forma, um sistema que pretende encorajar a leitura e o uso de trabalhos 

artísticos precisa também manter uma área de liberdade do usuário, protegida contra o 

                                                 
258 Lessig comenta um exemplo análogo sobre a escolha de programação em redes de televisão e como é 
importante que o mercado de distribuição de informação seja competitivo: “Television stations have a general 
policy of avoiding ‘controversial’ ads. Ads sponsored by the government are deemed uncontroversial; ads 
disagreeing with the government are controversial. This selectivity might be thought inconsistent with the First 
Amendment, but the Supreme Court has held that stations have the right to choose what they run. Thus, the 
major channels of commercial media will refuse one side of a crucial debate the opportunity to present its case. 
And the courts will defend the rights of the stations to be this biased. I’d be happy to defend the networks’ rights, 
as well – if we lived in a media market that was truly diverse. But concentration in the media throws that 
condition into doubt. If a handful of companies control access to the media, and that handful of companies gets 
to decide which political positions it will allow to be promoted on its channels, then in an obvious and important 
way, concentration matters. You might like the positions the handful of companies selects. But you should not 
like a world in which a mere few get to decide which issues the rest of us get to know about.” (LESSIG, 2004, p. 
168). 
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controle externo (LITMAN, 2010, p. 350). No contexto desta pesquisa, a reforma das leis 

anticircunvenção se destaca como forma de garantir esse espaço. 

Assim, concorda-se com Benkler na ideia de que, para que se possa atingir um 

ambiente informacional aberto, as regras anticircunvenção devem ser repelidas ou ao menos 

reformadas, pois o fato de que tais regras permitem que o titular do direito autoral controle 

minuciosamente todos os aspectos do acesso aos trabalhos protegidos traz sérias implicações 

negativas para a expansão das liberdades no mundo digital (BENKLER, 2001, p. 111). Por 

sistematicamente tornar o indivíduo suscetível ao controle de outrem, como ocorre no 

mercado de livros digitais, as regras anticircunvenção representam uma verdadeira ofensa à 

autonomia individual, especialmente na possibilidade de exploração intelectual independente 

(BENKLER, 2001, p. 52). 259  Um comprometimento com a valorização da liberdade 

envolveria, por exemplo, um limite legal às restrições que podem ser impostas pelos sistemas 

de DRM (BENKLER, 2001, p. 49), como o que se pretende por meio da reforma da LDA.   

No mercado de livros digitais, a vinculação dos usuários a uma loja por meio dos 

sistemas de DRM propicia a concentração no mercado e permite que a livraria260 tenha poder 

não apenas sobre o usuário, mas sobre o mercado como um todo, afetando o fluxo de 

informação. Tendo em vista a importância do fomento à leitura digital para a expansão do 

acesso ao conhecimento, a reforma das regras anticircunvenção torna-se um importante passo 

no caminho ao desenvolvimento. 

 
 

  

                                                 
259  Isto ocorre mesmo quando o número de escolhas afetadas é pequeno. Em suas palavras: “A law that 
systematically makes one person susceptible to the control of another offends the autonomy of the former, even 
if we predict that the number of choices that the putative controller will affect is quite small. The reason for this 
qualitative concern is that the law has created the conditions for one person to act upon another as an object.” 
(BENKLER, 2001, p. 52). 
260 A respeito do controle exercido pelas livrarias na circulação do conhecimento na Inglaterra no século XVIII, 
ver LESSIG (2004, p. 83-94). 
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5 CONCLUSÃO 

A presente pesquisa procurou compreender como a baixa interoperabilidade dos 

sistemas de DRM no mercado de livros digitais – propiciada pelas leis anticircunvenção –, ao 

vincular o leitor a uma livraria, contribui para que esse mercado se torne cada vez mais 

concentrado e como essa circunstância, a seu turno, afeta o acesso ao livros. Tem-se como 

pressuposto que informação, conhecimento e cultura são elementos essenciais do 

desenvolvimento humano e a sua distribuição afeta de forma crítica a estrutura da nossa 

sociedade.  

Ao apresentar ao leitor as características dos livros digitais no primeiro capítulo, 

buscou-se demonstrar os potenciais dessa tecnologia para a expansão do acesso ao 

conhecimento. Destacam-se, nesse aspecto, os preços inferiores (e mesmo a gratuidade dos 

livros em domínio público) e a superação de obstáculos geográficos, bastando a conexão com 

a internet para a aquisição das mais variadas obras. Do ponto de vista de autores e editoras, a 

produção mais barata e a facilitação da autopublicação permitem transformar em livros de 

ideias que, em outro cenário, não seriam materializadas. Tais fatores ampliam a diversidade 

do conhecimento a que se tem acesso, não mais limitada ao que é oferecido pela livraria ou 

biblioteca local, além de facilitarem a troca de informações. Também vale ressaltar que as 

conveniências da tecnologia, como portabilidade e dicionário, são associadas ao aumento nas 

taxas de leitura. Ainda, os livros digitais podem auxiliar na acessibilidade visual e mesmo na 

alfabetização, pois expandem os materiais de leitura disponíveis. A essas vantagens pode-se 

atribuir a grande popularização dos livros digitais nos últimos anos. Entretanto, problemas 

relacionados aos sistemas de DRM e interoperabilidade ainda representam obstáculos à maior 

propagação dessa tecnologia. 

No Capítulo 2, antes de se prosseguir no estudo dos sistemas de DRM, foi feita uma 

breve explicação sobre os direitos autorais, para que o leitor pudesse compreender os 

fundamentos dessa proteção. Assim, viu-se que, sem a possibilidade de remuneração do 

criador, há menores incentivos para a produção de trabalhos artísticos. Como essa produção é 

interessante para o bem-estar da sociedade, o sistema jurídico passa a proteger a propriedade 

intelectual, criando uma exclusividade artificial que transforma as criações da mente em bens 

privados, o que viabiliza sua exploração econômica. Entretanto, para que se consagre o 

interesse social que justificou a criação dos direitos autorais em primeiro lugar, tais direitos 

são sujeitos a limitações, tanto de tempo quanto de usos. 

No mundo digital, os direitos autorais contam com a proteção de sistemas de DRM, 

processos tecnológicos capazes de monitorar e regular o uso do arquivo digital para proteger 
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os direitos sobre o seu conteúdo. Esta proteção é garantida por diferentes camadas que se 

reforçam reciprocamente: arquitetura, disposições contratuais e diplomas legais. A arquitetura 

impõe limites estruturais ao comportamento do usuário, que também concorda em respeitar 

tais limites por meio dos termos de uso. As leis anticircunvenção, a seu turno, protegem os 

sistemas de DRM contra atos que possam removê-los ou alterá-los.  

De forma geral, viu-se que os diplomas legais não exigem que esses sistemas 

respeitem as mesma limitações impostas aos direitos autorais que visam proteger. Nesse 

quadro, a lei brasileira se destacou por sua rigidez, pois não permite o contorno da trava 

tecnológica em nenhuma circunstância. Constatou-se que a extensão da proteção conferida 

por sistemas de DRM pode ser definida de forma unilateral por quem os institui, pois não há 

limites legais para suas fronteiras. Por conta disso, é possível aos sistemas de DRM deixar de 

atender apenas a proteção da propriedade intelectual e passar a servir outros interesses, como 

o fechamento do mercado. 

No que tange ao mercado de livros digitais, o exame dos diferentes sistemas de DRM 

adotados pelas livrarias com maior participação no Brasil e nos EUA permitiu concluir que o 

grau de interoperabilidade em tais mercados é baixo. Esta conclusão decorre do fato de que as 

livrarias mais populares nesses países usam sistemas proprietários de DRM, compatíveis com 

um número limitado de dispositivos, o que restringe a possibilidade de aquisição de obras em 

uma loja diferente daquela em que se adquiriu o dispositivo de leitura. Essa análise se aplica, 

especialmente, aos livros comercializados pela Amazon e pela Barnes & Noble, que só podem 

ser lidos em seus próprios e-readers ou em seus aplicativos em tablets diversos, e pela Apple, 

compatíveis apenas com seus próprios dispositivos. Essas três livrarias correspondem a 91% 

do mercado de livros digitais dos EUA, e a primeira e a última têm, juntas, 60% de 

participação no mercado brasileiro.  

A baixa interoperabilidade no mercado de livros digitais afeta não apenas o usuário, 

mas também a dinâmica concorrencial do mercado. Um olhar mais detido a respeito dessa 

dinâmica, no Capítulo 3, revelou que essa circunstância gera um aumento dos efeitos de rede, 

dos custos de mudança e das barreiras à entrada. Em primeiro lugar, caracterizou-se a 

presença de efeitos de rede. Por exemplo, quanto mais popular for uma livraria, maior o 

número de autores e editoras que lá desejarão oferecer seus livros, ao passo que, quanto mais 

ampla for a seleção de títulos de uma loja, mais usuários optarão por fazer parte de seu 

ecossistema. A análise da literatura especializada revelou que esses efeitos contribuem para a 

concentração no mercado e sua magnitude é relacionada ao grau de compatibilidade: caso 

esse grau seja baixo, a rede dominante é beneficiada. Assim, a baixa interoperabilidade no 
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mercado de livros digitais aumenta os efeitos de rede, propiciando a concentração e 

favorecendo livrarias como a Amazon. 

Em segundo lugar, viu-se que os custos de mudança, quando significativos, têm 

potencial para criar um efeito lock-in, pois os indivíduos vão preferir manter sua decisão 

inicial do que incorrer em perdas. No mercado de livros digitais, isso significa que um 

consumidor que adentre um ecossistema e nele construa sua biblioteca ficará relutante em 

adquirir um novo dispositivo de leitura, com o qual seus livros não são compatíveis. Também 

nesse caso, a dimensão do efeito está relacionada ao grau de compatibilidade do mercado. 

Com base nos dados do mercado e nas lições da doutrina, concluiu-se que os custos de 

mudança podem reduzir a competitividade no mercado de livros digitais, especialmente por 

estarem combinados com efeitos de rede. 

Em terceiro lugar, constatou-se a presença de barreiras à entrada, que servem de 

obstáculos para o ingresso de novos concorrentes. Merece destaque, a esse respeito, a opção 

da Amazon por tornar o Kindle incompatível com o EPUB, formato padrão de livros digitais. 

Tais barreiras são amplificadas pela presença de efeitos de rede e custos de mudança.  

Entretanto, mesmo diante do reconhecimento desses aspectos, não se concluiu pela 

necessidade de uma intervenção antitruste nesse mercado, tendo em vista os desafios 

decorrentes de características dos mercados de alta tecnologia e das indústrias culturais. 

Primeiramente, indústrias da nova economia, como a de livros digitais, são marcadas por uma 

concorrência schumpeteriana com altas taxas de inovação e competição permanente pelo 

domínio do mercado. Parte da doutrina analisada considera que os mecanismos tradicionais 

da análise concorrencial são insuficientes para a avaliação desses mercados, tendo em vista a 

incerteza sobre variáveis microeconômicas futuras e o risco de que intervenções criem mais 

problemas do que soluções. Segundo, há grande controvérsia à respeito da possibilidade de 

inclusão, dentre os objetivos da defesa da concorrência, de interesses relevantes para as 

indústrias culturais, como o fomento a um mercado de ideias plural e aberto. Uma parcela 

significativa dos autores consultados considera que falta ao direito antitruste instrumentos 

para avaliar aspectos como o grau de diversidade cultural em um determinado setor.  

Além de haver incerteza a respeito da adequação da defesa da concorrência para lidar 

com a tendência à concentração no mercado de livros digitais, os achados desta pesquisa 

indicam que a revisão das leis anticircunvenção para garantir a interoperabilidade é a maneira 

mais efetiva de diminuir essa concentração e, ao mesmo tempo, assegurar a autonomia dos 

usuários no mundo digital. Nesse sentido, destacou-se a reforma que se propõe à LDA, que 
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permite que o usuário busque a interoperabilidade e exige que os sistemas de DRM observem 

os limites impostos aos direitos autorais.  

Tendo isso em mente, a parte final deste trabalho buscou trazer exemplos de 

acontecimentos que indicam que o crescente poder das livrarias tem propiciado a interferência 

na experiência de leitura. Primeiramente, fez-se um panorama de exemplos de exercício 

abusivo do poder de compra das livrarias, por meio de mecanismos como a desativação dos 

botões de compra, a interrupção da concessão de descontos, o atraso deliberado na entrega e 

sugestões para que leitores adquiram outros títulos semelhantes. Mostrou-se que o impacto 

negativo dessas medidas nas vendas das editoras afetadas é grande e atinge mesmo editoras 

com considerável poder econômico. Concluiu-se que, no mercado de livros digitais, esse 

impacto é exacerbado pelo fato de que os leitores vinculados a um ecossistema são privados 

da possibilidade de acessar os livros da editora com a qual a loja está em conflito. Essa 

vinculação não apenas dá mais poder de barganha às livrarias, mas também limita as obras 

acessíveis ao usuário durante a disputa. 

Em segundo lugar, analisou-se a importância das livrarias independentes para a cultura 

do livro e o incentivo à leitura, bem como o declínio desse modelo de negócios na última 

década. Embora se tenha considerado que os livros digitais não podem ser individualmente 

responsabilizados por essa queda, entendeu-se que a falta de alternativas para que tais atores 

possam competir nesse novo e promissor mercado acelerou o seu declínio. Nesse sentido, 

ressaltou-se que uma maneira de fomentar as livrarias independentes é permitir que o usuário 

possa ter assegurada a interoperabilidade do livro lá adquirido e do seu dispositivo de leitura. 

Terceiro, constatou-se que, diante da falta de interoperabilidade, os livros exclusivos 

de uma plataforma podem ser acessados apenas pelos leitores que fazem parte do ecossistema 

da livraria. Caso houvesse interoperabilidade, essa circunstância deixaria de ser uma limitação 

de acesso para constituir apenas uma vantagem competitiva. Esse cenário auxiliou a 

visualização de como a escolha do dispositivo de leitura impacta na gama de obras acessíveis 

ao leitor. 

Em quarto lugar, foram analisados casos em que as livrarias se recusaram a vender 

determinadas obras, ou as removeram da loja, em razão de seu teor, o que evidenciou a 

influência da livraria na triagem dos livros que chegam ao consumidor. Apesar de se 

reconhecer que as livrarias têm o direito de estabelecer regras a respeito do conteúdo que 

comercializam, isso não impediu que fossem questionados os impactos dessa política frente à 

baixa interoperabilidade. Constatou-se que, ao ser vinculado a um ecossistema, o leitor passa 

a ser limitado ao que nela é vendido, o que compromete um aspecto importante da liberdade: 
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a possibilidade de exploração intelectual. Como agravante, essa limitação é feita por um 

número restrito de agentes – afinal, o mercado é concentrado – e com base em critérios vagos, 

casuísticos e não transparentes. Entende-se que a interoperabilidade permitiria que o leitor 

pudesse exercer sua autonomia a despeito da política de vendas de uma livraria em particular.  

Por último, viu-se que a vinculação do leitor a um determinado ecossistema também o 

torna suscetível a interferências da livraria em sua biblioteca pessoal. Essa suscetibilidade é 

aumentada pela baixa interoperabilidade: diante da presença de custos de mudança, a 

habilidade de resposta do consumidor a atitudes abusivas é reduzida. Similarmente, como o 

mercado é concentrado, as opções disponíveis para mudança de ecossistema também são 

poucas. 

Nos cinco exemplos trazidos por esta pesquisa, foi possível perceber que os impactos 

das políticas das livrarias teriam sido significativamente menores caso os leitores não 

estivessem vinculados às lojas e o mercado fosse menos concentrado. De fato, a configuração 

atual do mercado permite que poucas livrarias tenham o poder de, sistematicamente, 

determinar o conteúdo que o usuário pode acessar, o que diminui a autonomia do leitor no 

ambiente digital. 

A partir dessa constatação, passou-se a uma análise pautada pela perspectiva do 

desenvolvimento como liberdade, que valoriza as possibilidades de escolha do indivíduo a 

respeito do estilo de vida que considera valer a pena. Tendo em mente a importância dos 

livros para a circulação do conhecimento e da informação, fundamentais para o aumento da 

autonomia individual, tomou-se o direito à leitura como um verdadeiro direito individual. No 

contexto desta pesquisa, destacou-se o aspecto “disponibilidade” desse direito, pelo qual a 

disponibilidade de materiais de leitura, ao contrário de estar sujeita apenas a forças do 

mercado, envolve o dever do Estado de criar um ambiente institucional e legal que promova o 

acesso dos materiais de leitura pelo público. Considerando as evidências e conclusões tiradas 

ao longo da pesquisa, tem-se que a reformulação das leis anticircunvenção, como a que se 

propõe por meio da reforma da LDA, é fundamental para a concretização desse aspecto no 

mundo digital. 

Portanto, o fio condutor desta pesquisa foi, em última instância, uma questão de 

desenho institucional, isto é, de como a revisão das normas anticircunvenção pode fomentar a 

concorrência e garantir a autonomia dos usuários no mercado de e-books, promovendo, assim, 

a leitura digital e o acesso ao conhecimento. 

No que diz respeito a pesquisas futuras, embora esta trate do mercado de livros 

digitais, parte da análise feita aqui pode ser estendida a outros mercados de tecnologia. Ainda 
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que indústrias do entretenimento, como a musical, tenham abandonado o uso de DRM, o 

surgimento da internet das coisas indica que essa proteção pode passar a ser utilizada em 

aparelhos dos mais diversos, desde máquinas de café até geladeiras, levantando preocupações 

concorrenciais semelhantes.  

Outros pontos tocados por este trabalho que merecem ser explorados em outras 

pesquisas incluem a relação entre o direito do consumidor e as regras estabelecidas pelos 

sistemas de DRM, tendo em vista fatores como obsolescência de formato, descontinuidade da 

loja e validade dos termos de uso. Em uma perspectiva ainda mais alinhada com valores 

democráticos, é fundamental examinar como os sistemas de DRM viabilizam a violação da 

privacidade do usuário. Por fim, uma melhor compreensão da relação entre livros e digitais e 

bibliotecas públicas parece ser essencial para promover a expansão do acesso aos livros 

defendida por esta pesquisa. 
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