
● Antes de escrever “Rapa Nui”
você já havia feito outros livros?
Sim, escrevi um livro impresso
há bastante tempo sobre turis-
mo, uma das minhas paixões.
No Rapa Nui relato minha expe-
riência ao percorrer a ilha de
Páscoa de bicicleta, contem-
plando as enormes estátuas de
pedra e maravilhas naturais.

● Como é o processo de produ-
ção de um livro eletrônico?
Utilizei o Scrivener, uma ferra-
menta ao mesmo tempo muito
poderosa e simples de usar. O
texto é dividido em capítulos e
é possível trabalhar separada-
mente em cada um deles. Tam-
bém é possível incluir material
de consulta e criar fichas técni-

cas de cada personagem. Ao
concluir o texto, é possível tra-
balhar no seu formato final.

● Como fez divulgação e venda?
O Scrivener exporta arquivos
finais nos mais diversos forma-
tos, incluindo o Kindle da Ama-
zon. Pela simplicidade no pro-
cesso, escolhi o Kindle como
padrão de publicação e venda.
Já para divulgar o livro optei
por usar e abusar das redes so-
ciais. O livro de 102 páginas
está à venda por US$ 7,99, no
site da Amazon.

● Em sua opinião quais aspectos
devem contribuir para a expan-
são do e-book?
Em primeiro lugar, espaço e

peso. É fácil armazenar e carre-
gar consigo inúmeros e-books.
Pense no espaço ocupado por
livros na sua casa. Pense no
peso e espaço dos livros na sua
mochila, pasta ou mala duran-
te uma viagem ou no caminho
entre a casa e o trabalho. Ou-
tro fator é a durabilidade. Um
livro eletrônico é tecnicamente
eterno e não estraga.

● Você vê outras vantagens?
Sim, relacionadas a pesquisa e
referência. Em muitos dispositi-
vos, anotações feitas no leitor
de e-books são automaticamen-
te sincronizadas com o compu-
tador. Imagine a comodidade
de estudar e referenciar textos
dessa forma. No caso de profis-
sionais da área de saúde, por
exemplo, eles podem procurar
referências no sistema de bus-
ca em vez de fazer manualmen-
te. Além disso, grande parte
dos leitores tem um dicionário
dentro do próprio livro. Basta
selecionar uma palavra e ver
imediatamente seu significado.

Números mostram
expansão do mercado
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E-book abre novas chances de negócios
Profissionais aproveitam crescimento de demanda para criar empresas que prestam serviços de criação para publicações eletrônicas
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O texto.

“Relato a ex-
periência de
percorrer a
Ilha de Pás-
coa de bicicle-
ta, observan-
do suas está-
tuas de pe-
dra”, conta
o autor

Escritor independente ensina
como produzir e vender obra digital

Sondagem feita pela TV AO VI-
VO, especializada em comunica-
ção via web, aponta que entre as
20 maiores editoras do Brasil,
70% delas estão envolvidas com
a comercialização ou produção
de e-books. Uma outra pesquisa
realizada no começo de agosto
pela Simplíssimo, empresa que
produz livros eletrônicos e ofere-
ce cursos sobre produção desses
produtos, revelou que o número
de títulos em português passou
de 11 mil no início do ano para 16
mil neste mês.

Eduardo Melo, proprietário
da empresa, diz que levantamen-
tos realizados anteriormente in-

dicavam que em 2010 existiam
apenas dois mil títulos no País,
dobrando no ano seguinte.

“O mercado está crescendo. A
diferença da produção nacional
entre 2010 e hoje é brutal.” A Sim-
plíssimo foi criada por Melo em
2010, na cidade de Porto Alegre.
Ele diz, no entanto, que sua equi-
pe de profissionais fica dispersa
por São Paulo e Rio de Janeiro,
onde seus clientes também es-
tão concentrados.

Além da agência de produção
e conversão de conteúdo digital,
Melo também mantém o site Re-
volução e-book há um ano. “É
uma ferramenta que utilizo para
dar notícias e divulgar artigos so-
bre livros digitais.”

Segundo o empresário, o site
tem cerca de 36 mil page views
mensais. “Mantemos também
um boletim distribuído por
e-mail com circulação diária, pa-
ra cerca de 1.050 inscritos.”

Vladimir Campos, economista e especialista em relações internacionais

Entre os anos de 2010
e 2012, o total de
títulos eletrônicos
em português saltou
de 2 mil para 16 mil

Cris Olivette

Depois de publicar livros no for-
mato tradicional, a advogada Pa-
tricia Peck Pinheiro apostou no
e-book para lançar sua mais re-
cente obra: iMarketing - Direito
Digital na Publicidade. O livro de
231 páginas está disponível na
AppleStore por US$ 4,99, desde
abril deste ano. “Até agora foram
feitos mil downloads e cerca de
50 usuários deram feedback co-
mentando a facilidade para loca-
lizar as informações.”

Patricia conta que há oito
anos tem clientes da área de pu-
blicidade e marketing. “Esse pú-
blico é totalmente conectado,
por isso conclui que para falar
sobre esse assunto a obra tinha
de ser digital.” A advogada desta-
ca as vantagens do novo forma-
to. “O valor é bem mais acessí-
vel, e também ajuda a reduzir a
pirataria.”

Outro aspecto relevante, se-
gundo ela, é a facilidade para
atualizar o conteúdo. “Tenho li-
vros impressos e sei a dificulda-
de que é para fazer alguma altera-
ção. No digital isso é praticamen-
te automático.”

Profissionais que atuam na
área de design gráfico afirmam
que a demanda por serviços para
essa tecnologia vem crescendo
há cerca de um ano no País.

“Primeiro, os clientes começa-
ram a pedir para digitalizar
obras impressas. Agora, já pe-
dem orçamento para as duas ver-
sões. Tem alguns casos em que o
projeto não tem verba suficiente
para fazer impresso e já sai dire-
to na versão digital”, afirma a pro-
prietária do escritório de design
gráfico e comunicação Conjun-
to 31, Dora Levy.

Segundo ela, o preço depende
muito do projeto. “O custo do
livro impresso depende da tira-
gem, quantidade de páginas, qua-
lidade do papel, formato, impres-
são, distribuição etc.” No digital,
a designer afirma que a variação
ocorre por outros motivos.

“Pode ser um projeto com
apresentação mais estática, co-
mo um romance, onde a leitura
deve ser fluída. Já para livros in-
fantis a interatividade costuma
ser muito explorada, utilizando
recursos de áudio, vídeo, anima-
ção e jogos.” Dora afirma que,
mesmo o projeto incluindo mui-
tos recursos de interatividade, o
custo do e-book é sempre bem
inferior ao do livro impresso.

Esse fato e o aquecimento do
setor têm gerado oportunidades
também para o surgimento de
novos negócios. Lançada há três
meses, a Kolekto Tecnologia de
Conteúdo chegou ao mercado
para produzir livros digitais e im-
pressos e digitalizar acervos.

Carlos Vicente, um dos quatro
sócios, afirma que a empresa co-
meçou com cinco profissionais e
já conta com dez funcionários.
“O grande ponto desse mercado
está na mão de obra, que vem da
área editorial ou de tecnologia.”

De acordo com ele, a empresa
quer casar esses dois perfis de
profissionais para ter know-how
dentro de casa. “Eventualmen-
te, podemos contratar freelan-
cer para agregar competências.”

Com mais tempo no mercado,
a Agência Fluída foi responsável
pela edição do e-book de Patri-
cia. O proprietário, Daniel Men-
des, conta que a empresa está no
mercado há cinco anos, mas só
há três passou a desenvolver con-
teúdos móveis, por meio de uma
plataforma exclusiva, desenvol-
vida por eles, e que dá mais con-
forto ao usuário.

“Para esse e-book, criamos
um índice interativo e deslizan-
te, que pode ser folheado. As co-
res de fundo de tela podem ser
alteradas para que a leitura seja
confortável, além de ter três ta-
manhos para as fontes.”

Mendes acrescenta que a leitu-
ra pode ser feita tanto no celular
como no tablet, nas posições ver-
tical ou horizontal. Segundo ele,
a Fluída possui equipe própria
com 14 profissionais: desenvol-
vedores, designers e arquitetos
da informação.

Mais versátil, a Editora Bússo-
la, foi fundada há um ano pelo

primo da designer Dora, Paulo
Levy. O empresário diz que ter-
ceiriza toda a produção.

“O mercado editorial está em
transformação com o advento
dos e-books” avalia. Segundo
ele, os profissionais estão se es-
pecializando cada vez mais e que-
rendo trabalhar em casa, por con-
ta do trânsito caótico das gran-
des cidades.

“Por tudo isso, a terceirização
dá mais liberdade na hora de es-
colher o profissional que mais se
encaixa no perfil do projeto e
não tenho custos com os encar-
gos trabalhistas.”

Para Marcos Sacchi, que atua
como freelancer no mercado edi-
torial desde 1992, a publicação
digital se tornou uma grande
oportunidade de trabalho. “Es-
tou em processo de contratação
por uma empresa que produz li-
vros eletrônicos.” Segundo Sac-
chi, esse segmento permite que
o profissional participe mais das
várias etapas do projeto.

“Antes, o trabalho era muito
segmentado, agora com o livro
eletrônico posso aplicar meus
conhecimentos num mesmo tra-
balho. Além de ter mais liberda-
de para criar”, ressalta.

Virtual. Livro de Patricia Pinheiro (esq.) foi produzido por
Daniel Mendes (abaixo). Acima, Carlos Vicente (de
vermelho), com os sócios na produtora de conteúdo Kolekto

● Agilidade

PATRICIA PINHEIRO
ADVOGADA É AUTORA DO LIVRO
ELETRÔNICO iMARKETING -
DIREITO DIGITAL
NA PUBLICIDADE
“Publiquei livros impressos e sei
a dificuldade que é
para fazer alguma alteração.
Na publicação digital isso
é praticamente automático.
Poder atualizar a obra
em tempo real é uma
quebra de paradigma”
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