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esquisa divulgada
pela Associação
Americana de Edi-
tores (AAP) mostrou
que as vendas dos e-

books (livros digitais) cresceram
mais de 200% em fevereiro de
2011, se comparadas com o
mesmo mês do ano passado. Is-
so nos Estados Unidos. No acu-
mulado, o valor das vendas ul-
trapassa os US$ 160 milhões. No
Brasil, não há dados consolida-
dos, mas o fenômeno é facil-
mente perceptível: três lojas vir-
tuais (livrarias Cultura, Gato Sa-
bido e Saraiva) já têm livros digi-
tais em português — cada uma
oferece, pelo menos, 2 mil títu-
los no nosso idioma.

A expectativa é de que, ao
longo deste ano, o número de e-
books em português seja cinco
vezes maior do que o de hoje.
Dados mundiais divulgados pe-
la Amazon confirmam a prefe-
rência: para cada 300 Kindles, o
leitor de publicações digitais da
empresa, são vendidos 100 li-
vros físicos.

Tom Allen, presidente da AAP,
explicou que o público abraçou
os diferentes tipos de leituras
disponíveis e fez do livro (e-
book) e dos leitores digitais (e-
reader) uma escolha permanen-
te para seu estilo de vida sem
deixar de manter interesse pelo
modelo impresso. E não é à toa.
O e-reader apresenta diversas
vantagens. É leve, permite aces-
so a livros baratos e oferece des-
canso para a vista. "A capacidade
de armazenamento é outro be-
nefício importante: você pode
carregar até 3 mil títulos em um
único Kindle... Quão legal é is-
so?", comenta o autor britânico
StephenLeather.

O escritor já vendeu mais de
3 milhões de livros — a maioria

de suspense—que já foram tra-
duzidos para mais de 15 idio-
mas. Ele optou em colocar on-
line obras recusadas pelas edi-
toras por serem curtas demais.
O resultado? Só no dia 25 de de-
zembro do ano passado, dia de
Natal, foram aproximadamente
7 mil exemplares vendidos (45
mil unidades no mês). Hoje,
Leather contabiliza 250 mil e-
books comercializados.

Leather afirma que escritores
podem conseguir melhores ne-
gócios publicando e-books pela
rede do que com editoras tradi-
cionais. "Se você colocar o preço
acima de US$ 1,99, recebe 70%
das vendas; se deixar cair o valor,
você guarda 35%. Em um livro
impresso, esse número varia en-
tre 8% e 12% em média", explica.
"Acredito que os editores terão

de reavaliar de perto suas estru-
turas de royalties", acrescenta.

SUCESSO JOVEM. A jovem ameri-
cana Amanda Hocking, de ape-
nas 26 anos, é outro exemplo de
escritora de sucesso da web. Só
conseguiu reconhecimento
profissional e fama após publi-
car seus livros, também de sus-
pense, na internet. Hoje, graças
aos e-books publicados e às
avaliações positivas dos leito-
res, assinou contrato de US$ 2
milhões com uma grande edito-
ra americana.

A autora mineira Ethel Kaco-
wicz também apostou nesse
formato de leitura e lançou o li-
vro A escritora nas versões im-
pressa e digital. Para ela, o e-
book apresenta inúmeras van-
tagens, como o baixo custo de

investimento; a maior liberdade
de escrever temas diferentes,
não restritos apenas à vontade
do mercado editorial e a facili-
dade para publicar um trabalho.

LIVRARIAS DIGITAIS. Na internet,
há vários sites especializados
que permitem o download gra-
tuito de conteúdos que vão des-
de partituras musicais até obras
consagradas da literatura brasi-
leira, como as de Machado de
Assis. O professor da faculdade
de Educação da Universidade
de Brasília Gilberto Lacerda
conta que a tecnologia pode ser
uma das ferramentas para di-
fundir conhecimento e tornar
os estudos mais prazerosos. "O
e-book faz parte da tecnologia
que atrai jovens. Quando é usa-
da de forma estratégica, ela

agrega valor", afirma.
Para Lacerda, a escola é um

ambiente propício para o uso de
tecnologias. "O dispositivo pren-
de o aluno quando ele vê uma
animação, além da interativida-
de. Surge mais interesse pela es-
cola", comenta. "As bibliotecas
virtuais colaboram com a demo-
cratização da informação: mais
pessoas têm acesso a um menor
custo ou até mesmo gratuita-
mente", completa.

O blog e-Book grátis
(www.ebookgratis.com.br), ad-
ministrado por Marcus Vinícius
Paiva, pesquisador do assunto
há quase 10 anos, oferece dife-
rentes livros digitais de forma
gratuita. "O objetivo é compar-
tilhar conhecimento, incentivar
o hábito de leitura, servir de di-
vertimento e ajudar nos estu-

dos", garante. O projeto existe
há nove anos e conta com gran-
de número de colaboradores
que compartilham e digitali-
zam seus livros.

ESTANTE. Conheça algumas li-
vrarias digitais:

- Biblioteca virtual de parti-
turas (www.biblioteca.pau-
linyi.com) — disponibiliza
gratuitamente partituras de
música.

- Universia Brasil (http://li-
vros.universia.com.br) — ofe-
rece gratuitamente obras lite-
rárias de Machado de Assis, Li-
ma Barreto e José de Alencar,
entre outras.

-Virtual Book (www.vir-
tualbooks.com.br) — permite
o acesso do leitor a livros em
várias línguas.



Mudança de hábitos em alta
Os e-books de fato caíram no

gosto do brasileiros, mas e os
aparelhos utilizados para leitu-
ra dessas publicações, os e-rea-
ders? Segundo a consultoria
Gartner, o mercado de leitores
de livros digitais irá crescer (em
todo o mundo) 68% em 2011,
com a venda de quase 11 mi-
lhões de e-readers. A praticida-
de, o preço mais em conta dos
livros e a grande capacidade de
armazenamento são alguns dos
motivos. No Brasil, não faltam
opções: do norte-americano
Kindle até o tipicamente brasi-
leiro Alfa Wi-fi, da Positivo.

Mario Blanco, gerente de
Produtos da Positivo, diz que a
marca resolveu investir, desde o
ano passado, em e-readers, pelo
fato de o brasileiro ser receptivo

às novidades tecnológicas.
"Com isso, está descobrindo ra-
pidamente as vantagens da lei-
tura digital", diz. "Esse é um
mercado novo e o e-reader é um
produto de nicho, que tem ape-
lo para quem realmente gosta
de ler, seja adepto à tecnologia
ou não", acrescenta.

Blanco acredita que o e-rea-
der chegou para ficar e que a
tendência é de um aumento
contínuo nas vendas para um
cliente bem específico. "O públi-
co-alvo desses aparelhos é for-
mado por leitores assíduos com
algumas exigências: não que-
rem um back-light (luz traseira)
atrapalhando sua leitura, de-
mandam portabilidade para ler
aonde quiserem, exigem como-
didade para ajustar o tamanho

da letra e para carregar muitos
livros dentro de um único equi-
pamento, que deve ter longa du-
ração de bateria", avalia.

O Kindle, daAmazon.com,
por sua vez, tem como principal
vantagem (e desvantagem) a
oferta de livros virtuais do pró-
prio site — assim como o Nook,
da Barnes & Noble. Já os mode-
los das fabricantes de eletrôni-
cos são mais flexíveis, caso do
Inspiration Duo, da Dell, e do e-
readerdaSony.

COMO FUNCIONA. O primeiro
modelo que surgiu, o Kindle,
da Amazon, foi lançado em
2007. No Brasil, chegou dois
anos mais tarde. A prancheta,
que permite leitura de conteú-
do digitais, como os e-books,

utiliza tecnologia de tinta ele-
trônica — ou papel eletrônico,
—, o que aproxima o livro digi-
tal do convencional. Isso por-
que não há a iluminação das
telas de cristal líquido, mais co-
nhecidas como LCD.

Em vez de emitir luz, ele fun-
ciona como um refletor. A tinta
eletrônica procura imitar o pa-
pel tradicional por meio da im-
pressão digital. Ela permite que
o usuário possa apagar e alterar
dados a qualquer momento.
Uma das vantagens é que se
trata de um equipamento eco-
logicamente correto, já que
permite diminuição do uso do
papel. Além disso, é mais fácil
carregar um e-reader com mais
de mil livros, do que vários li-
vros dentro da mochila. (C.RC.),
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