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The e-book 
is on the table 
Os leitores de livros digitais estão chegando 
para reinventar a maneira de se ler

Sérgio Seloti Júnior, professor

Muitos 
alunos 

assistem às aulas 
com os notebooks 
ou smartphones 
ligados, o que 
as tornam mais 
interessantes, pois 
podemos checar 
conteúdos e 
conceitos na hora”

A revolução digital, que 
começou a se notabilizar 
há cerca de 20 anos com a 

popularização da rede mundial de 
computadores, é responsável pelo 
surgimento de várias mudanças no 
cotidiano. Contas bancárias aces-
sadas pela Internet, CDs inteiros 
armazenados em pequenos apare-
lhos, dados transmitidos em tem-
po real, mapas substituídos por 
instruções do Sistema de Posicio-
namento Global –mais conhecido 
como GPS– são alguns exemplos 
de um “admirável mundo novo”, 

rar conceitos. Nesse sentido, o uso 
desses recursos otimiza meu estilo 
de aula”, completa o professor.

Seloti conta também com um 
blog, em que compartilha agen-
das, documentos, instruções 
sobre o uso dos grupos de e-mails 
e utilizar redes sociais com a 
intenção de ajudar os estudantes 
em seus trabalhos acadêmicos. 
“Costumo dizer que quem me 
segue no Twitter tem vantagem 
competitiva sobre os demais, pois 
divulgo material didático, notícias 
e textos”, diz o professor. 

De olho no público antenado 
com o mundo digital estão as edi-
toras e as livrarias. No mês passa-
do, a  Saraiva, uma das maiores 
redes de livraria do País, entrou 
nesse mercado. Além das vendas, 
pretende disponibilizar, em breve, 
um sistema de empréstimos. Dois 
meses antes, foi a vez da Cultura, 
sua principal concorrente, iniciar a 
venda, por meio de suas lojas vir-
tuais, de cerca de 700 livros ele-
trônicos. Ainda no mês passado 
foi anunciada a criação da Distri-
buidora de Livros Digitais (DLD), 
uma parceria entre seis editoras 
–Intrínseca, Objetiva, Planeta, 
Record, Rocco e Sextante–, volta-
da para o varejo e que já conta com 
cerca de 100 títulos, de autores 
como Paulo Coelho e Dan Brown a 
livros como os da saga Crepúsculo. 

A DLD não está sozinha. 
A Editora Jor-

ge Zahar, 
que 

conta com cerca de 40 títulos, 
tem negociado com seus auto-
res a publicação de suas obras 
em versão digital.

Membro da Comissão do Livro 
Digital da Câmara Brasileira do 
Livro (CBL) e pesquisador da área 
há mais de uma década, Ednei 
Procópio entende que esse tipo de 
iniciativa pode se tornar mais inte-
ressante, caso se disponibilize uma 
plataforma para pequenas editoras e 
escritores independentes. Uma das 
vantagens do e-book é a redução de 
30%, em média, em seu valor, devi-
do à eliminação do papel. No entan-
to, esse tipo de comércio envolve 
questões legais e técnicas nem sem-
pre fáceis de serem solucionadas, 
como, por exemplo, a porcentagem 
do autor na venda do livro e o seu 
real valor, já que as editoras deixam 
de ter custos com gráficas, estoca-
gem e distribuição. Com a entrada 
de editoras e distribuidoras nesse 
negócio, os especialistas esperam 
respostas mais rápidas para esses 
questionamentos. “Creio que as edi-
toras brasileiras deveriam ter feito 
isso há uns cinco anos para ganhar 
espaço, sinergia e adesão. Mas nunca 
é tarde para começar num mercado 
novo”, opina Procópio. 

Iniciativa bem-sucedida
Quando lecionava Sped Contá-

bil (substituição da escrituração 
contábil pela digital) no Centro 
Universitário Una, em Belo Hori-
zonte, o professor Roberto Dias 
Duarte percebeu que não exis-
tia material bibliográfico sobre o 
tema, o que o levou a escrever o 

livro “O Big Brother Fiscal na 
Era do Conhecimento”. 

Por não encontrar 
uma editora 

que o publicasse, decidiu bancar 
a produção por conta própria. Deu 
certo, já que até a terceira edi-
ção havia vendido mais de 8 mil 
cópias. Parte desse sucesso, cre-
dita à iniciativa de disponibilizar, 
pela Internet, uma versão digital. 
“Os estudantes são um público 
forte, mas a maioria não tem mui-
tos recursos”, explica, ao dizer 
que já perdeu a conta de quantas 
vezes o seu trabalho foi “baixa-
do”. “Mas deve ser mais de 100 
mil”, enfatiza Duarte.

 “Foi uma iniciativa bem-
sucedida, pois contribuiu para 
divulgar o livro impresso, aju-
dar os estudantes e ainda con-
seguir patrocínio”, comemora 
o professor Duarte. Em uma 
nova empreitada, está escre-
vendo outro livro com o auxílio 
de seu blog, em que a definição 
dos capítulos advém da intera-
ção com os leitores. Até mesmo 
o nome do projeto deverá ser 
escolhido por enquete.

cuja marca maior é a de eliminar 
distâncias por meio de um clique. 
Nesse território, muitas coisas ain-
da estão para serem descobertas 
ou foram há pouco tempo. Um 
exemplo são os livros, que, embora 
sejam considerados uma realidade 
fora do País, por aqui ainda encon-
tram resistências para chegarem 
aos leitores sob o formato digital. 

De forma tímida, esse tipo de 
“publicação” começa a ser incor-
porado por leitores e profissionais 
que preferem “simplificar a vida”, 
ao carregar informações e conheci-
mentos eletronicamente. É o caso 
de Sérgio Seloti Júnior, professor da 

Faculdade Impacta de Tecnologia, 
que usa e-books (termo inglês para 
livro digital) na sala de aula desde 
2004, quando começou a lecionar. 
“Eles já faziam parte do meu coti-
diano, antes de me tornar professor. 
Já usava recursos digitais quando 
era estudante”, comenta. “Além do 
custo, inferior ao do livro físico, é 
mais prático. Muitos alunos assis-
tem às aulas com os notebooks ou 
smartphones ligados, o que as tor-
nam mais interessantes, pois pode-
mos checar conteúdos e conceitos 
na hora. Minha cobrança se dá na 
inteligência do uso, da junção e aná-
lise das informações, não em deco-

PROFISSIONAL

Revista do Conselho Regional de Administração de São Paulo  •  CRA-SP  

30

Estilo

3131



por Sarah Germano

The e-book 
is on the table 
Os leitores de livros digitais estão chegando 
para reinventar a maneira de se ler

Sérgio Seloti Júnior, professor

Muitos 
alunos 

assistem às aulas 
com os notebooks 
ou smartphones 
ligados, o que 
as tornam mais 
interessantes, pois 
podemos checar 
conteúdos e 
conceitos na hora”

A revolução digital, que 
começou a se notabilizar 
há cerca de 20 anos com a 

popularização da rede mundial de 
computadores, é responsável pelo 
surgimento de várias mudanças no 
cotidiano. Contas bancárias aces-
sadas pela Internet, CDs inteiros 
armazenados em pequenos apare-
lhos, dados transmitidos em tem-
po real, mapas substituídos por 
instruções do Sistema de Posicio-
namento Global –mais conhecido 
como GPS– são alguns exemplos 
de um “admirável mundo novo”, 

rar conceitos. Nesse sentido, o uso 
desses recursos otimiza meu estilo 
de aula”, completa o professor.

Seloti conta também com um 
blog, em que compartilha agen-
das, documentos, instruções 
sobre o uso dos grupos de e-mails 
e utilizar redes sociais com a 
intenção de ajudar os estudantes 
em seus trabalhos acadêmicos. 
“Costumo dizer que quem me 
segue no Twitter tem vantagem 
competitiva sobre os demais, pois 
divulgo material didático, notícias 
e textos”, diz o professor. 

De olho no público antenado 
com o mundo digital estão as edi-
toras e as livrarias. No mês passa-
do, a  Saraiva, uma das maiores 
redes de livraria do País, entrou 
nesse mercado. Além das vendas, 
pretende disponibilizar, em breve, 
um sistema de empréstimos. Dois 
meses antes, foi a vez da Cultura, 
sua principal concorrente, iniciar a 
venda, por meio de suas lojas vir-
tuais, de cerca de 700 livros ele-
trônicos. Ainda no mês passado 
foi anunciada a criação da Distri-
buidora de Livros Digitais (DLD), 
uma parceria entre seis editoras 
–Intrínseca, Objetiva, Planeta, 
Record, Rocco e Sextante–, volta-
da para o varejo e que já conta com 
cerca de 100 títulos, de autores 
como Paulo Coelho e Dan Brown a 
livros como os da saga Crepúsculo. 

A DLD não está sozinha. 
A Editora Jor-

ge Zahar, 
que 

conta com cerca de 40 títulos, 
tem negociado com seus auto-
res a publicação de suas obras 
em versão digital.

Membro da Comissão do Livro 
Digital da Câmara Brasileira do 
Livro (CBL) e pesquisador da área 
há mais de uma década, Ednei 
Procópio entende que esse tipo de 
iniciativa pode se tornar mais inte-
ressante, caso se disponibilize uma 
plataforma para pequenas editoras e 
escritores independentes. Uma das 
vantagens do e-book é a redução de 
30%, em média, em seu valor, devi-
do à eliminação do papel. No entan-
to, esse tipo de comércio envolve 
questões legais e técnicas nem sem-
pre fáceis de serem solucionadas, 
como, por exemplo, a porcentagem 
do autor na venda do livro e o seu 
real valor, já que as editoras deixam 
de ter custos com gráficas, estoca-
gem e distribuição. Com a entrada 
de editoras e distribuidoras nesse 
negócio, os especialistas esperam 
respostas mais rápidas para esses 
questionamentos. “Creio que as edi-
toras brasileiras deveriam ter feito 
isso há uns cinco anos para ganhar 
espaço, sinergia e adesão. Mas nunca 
é tarde para começar num mercado 
novo”, opina Procópio. 

Iniciativa bem-sucedida
Quando lecionava Sped Contá-

bil (substituição da escrituração 
contábil pela digital) no Centro 
Universitário Una, em Belo Hori-
zonte, o professor Roberto Dias 
Duarte percebeu que não exis-
tia material bibliográfico sobre o 
tema, o que o levou a escrever o 

livro “O Big Brother Fiscal na 
Era do Conhecimento”. 

Por não encontrar 
uma editora 

que o publicasse, decidiu bancar 
a produção por conta própria. Deu 
certo, já que até a terceira edi-
ção havia vendido mais de 8 mil 
cópias. Parte desse sucesso, cre-
dita à iniciativa de disponibilizar, 
pela Internet, uma versão digital. 
“Os estudantes são um público 
forte, mas a maioria não tem mui-
tos recursos”, explica, ao dizer 
que já perdeu a conta de quantas 
vezes o seu trabalho foi “baixa-
do”. “Mas deve ser mais de 100 
mil”, enfatiza Duarte.

 “Foi uma iniciativa bem-
sucedida, pois contribuiu para 
divulgar o livro impresso, aju-
dar os estudantes e ainda con-
seguir patrocínio”, comemora 
o professor Duarte. Em uma 
nova empreitada, está escre-
vendo outro livro com o auxílio 
de seu blog, em que a definição 
dos capítulos advém da intera-
ção com os leitores. Até mesmo 
o nome do projeto deverá ser 
escolhido por enquete.

cuja marca maior é a de eliminar 
distâncias por meio de um clique. 
Nesse território, muitas coisas ain-
da estão para serem descobertas 
ou foram há pouco tempo. Um 
exemplo são os livros, que, embora 
sejam considerados uma realidade 
fora do País, por aqui ainda encon-
tram resistências para chegarem 
aos leitores sob o formato digital. 

De forma tímida, esse tipo de 
“publicação” começa a ser incor-
porado por leitores e profissionais 
que preferem “simplificar a vida”, 
ao carregar informações e conheci-
mentos eletronicamente. É o caso 
de Sérgio Seloti Júnior, professor da 

Faculdade Impacta de Tecnologia, 
que usa e-books (termo inglês para 
livro digital) na sala de aula desde 
2004, quando começou a lecionar. 
“Eles já faziam parte do meu coti-
diano, antes de me tornar professor. 
Já usava recursos digitais quando 
era estudante”, comenta. “Além do 
custo, inferior ao do livro físico, é 
mais prático. Muitos alunos assis-
tem às aulas com os notebooks ou 
smartphones ligados, o que as tor-
nam mais interessantes, pois pode-
mos checar conteúdos e conceitos 
na hora. Minha cobrança se dá na 
inteligência do uso, da junção e aná-
lise das informações, não em deco-

PROFISSIONAL

Revista do Conselho Regional de Administração de São Paulo  •  CRA-SP  

30

Estilo

3131

Text Box
Fonte: Administrador Profissional, São Paulo, ano 33, n. 289, p. 30-31, jul. 2010.




