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Desfrute do prazer de ler um
bom livro em novo formato

Divulgação

O que levar
em conta para
ter uma experiência 
prazerosa

LEITURA 
ELETRÔNICA

São aparelhos específicos para 
leituras de textos. A tela tem uma 
luminosidade mais suave chamada 
de “e-ink” (tinta eletrônica)

Essa tela reflete luz de acordo
com o ambiente, facilitando
a leitura em ambientes muito 
claros, reduzindo reflexos, ou 
muito escuros

A ideia é que o ato de ler em
um aparelho como esses seja 
muito próximo ao de um livro

Por ter poucos recursos,
a duração da bateria em um 
e-reader é muito superior a de 
outros aparelhos eletrônicos, 
podendo chegar a 30 dias sem 
necessidade de recarga

Os principais e-readers no 
mercado brasileiro são o Kindle,
da Amazon, e o Kobo, disponível 
na Livraria Cultura. Os preços 
variam de R$ 299 a R$ 699 

E-READERS

São aparelhos multifuncionais 
que permitem navegação, uso 
de jogos eletrônicos, escutar 
músicas, compra de revistas em 
lojas virtuais e também leitura 
de textos e livros 

As telas são de LCD e LED,
de alta luminosidade, o que 
pode cansar mais a vista em 
caso de leitura por tempo 
prolongado

A bateria é mais limitada
e, a depender do uso, não
chega a durar 24 horas 

Em geral, os tablets
permitem a instalação
de leitores das fabricantes
de e-readers

Os tablets top de linha são
o Ipad, a linha Samsung Galaxy
e Xoom da Motorola, e cujos 
preços variam entre R$ 1.199
e R$ 2.499

TABLETS
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O prazer ao ler um bom roman-
ce ou a necessidade de concen-
tração para interpretar dados
dos relatórios profissionais são
experiências que foram facilita-
das pela disseminação de ta-
blets e e-readers (aparelhos es-
pecíficos para leitura de textos
em formato eletrônico) no mer-
cado brasileiro. Mas com tantas
opções disponíveis, é cada vez
mais difícil escolher.

Um dos pontos é a quantida-
de de horas destinadas à pratica
da leitura. Quanto maior o perío-
do, mais um aparelho específi-
co pode ser a melhor escolha ao
usuário. “Quando se pensa só
na leitura, um e-reader é mais
adequado. A tela é mais suave
para leituras e a experiência se
aproxima mais de uma leitura
no papel tradicional”, afirma o
analista de tablets da consulto-
ria IDC, Pedro Hagge.

Nesses aparelhos, em que os
principais no mercado brasilei-
ro são os da linha Kindle, da
Amazon, e o Kobo, disponibili-
zado pela Livraria Cultura, a
durabilidade da bateria tam-
bém é um atrativo. Tendo me-
nos recursos, o consumo é me-
nor e faz com que a recarga se-
ja necessária, em alguns casos,
apenas após 30 dias. O preço
também é outro chamativo,
custando até R$ 700, enquanto
um tablet top de linha pode ul-
trapassar R$ 2 mil.

O inconveniente, no entan-
to, pode aparecer em viagens.
Embora os e-readers sejam pe-
quenos, em geral o executivo
em viagem já precisa levar, ne-
cessariamente, o celular e ao
menos o tablet.

Embora sem ser multifuncio-
nal, Hagge afirma que há um pú-
blico cativo para os e-readers,
que são as pessoas que gostam
de ler e vão achar o uso desses
equipamentos mais confortá-
veis que um tablet, mas é uma
população restrita.

Dados dos IDC mostram que
no Brasil foram comercializados
23,5 mil e-readers entre janeiro
e setembro do ano passado, um
crescimento de 16% igual perío-
do de 2011. Já a venda de tablets
somou 2 milhões de unidades,
avanço de 188%.

Um dos motivos para o uso
maior dos tablets é que ele pos-
sui mais funções — é possível
navegar melhor pela internet,
ler e-mails, fazer uso de jogos e
escutar música.

Além disso, apenas no ano
passado a oferta de livros eletrô-
nicos no Brasil se tornou
mais efetiva — há pouco
mais de um ano, a dis-
ponibilidade de títu-
los em português
era bem pequena.
“As vendas fo-
ram mais tími-
das até pela
f a l t a d e
conteú-
do dispo-
nível”, afir-
mou o analista
da IDC.

O vice-presidente da
Amazon Kindle Brasil, Alexan-
dre Szapiro, afirma que o apare-
lho, mais especificamente o
modelo Kindle Paperwhite,
acaba se adaptando melhor pa-
ra quem gosta de ler ao ar livre
ou à noite, uma vez que a tela
se adapta à luminosidade, além
da portabilidade.

Luminosidade
No entanto, o executivo lembra
que para quem não possui um
aparelho da marca, é possível
baixar nos tablets o aplicativo
Kindle, permitindo o acesso aos
livros eletrônicos da Amazon.
“Qualquer pessoa que tenha um
telefone Android, tablet An-
droid, iPhone ou iPad, PC ou

Mac só tem que abrir um navega-
dor para fazer compras na loja
do Kindle e começar a ler ime-
diatamente”, diz.

Mas no caso de quem opta pe-
la leitura em tablets, esses equi-
pamentos possuem telas de LCD
e LED, de alta luminosidade, o
que pode cansar mais a vista em
caso de leitura por tempo pro-
longado, além da bateria durar
menos e o preço ser mais eleva-
do — embora metade das ven-
das no ano passado tenham sido

de aparelhos abaixo de R$ 500,
mas também de qualidade infe-
rior de desempenho.

Cuidados
Roberto Barcellos, oftalmologis-
ta do Hospital São Camilo, afir-
ma que embora o tablet possa
causar um desconforto em al-
gum momento devido à lumino-
sidade, não há um aparelho mais
danoso à saúde ocu-
lar do que o outro.

Nos dois casos,
ele afirma que o
principal problema
é a proximidade do
olho com a tela. Se-
gundo o especialis-
ta, o esforço dos
músculos do siste-
ma oftalmológicos é muito
maior quanto mais perto o foco
estiver. “Se você faz esse esfor-
ço por um período contínuo, en-
tão a eficiência vai ser menor”,
diz. Para isso, recomenda que o
usuário faça algumas pausas.

Outro problema, segundo
ele, é o mesmo que ocorreu
com o maior uso de computa-
dores e notebooks. Como são
aparelhos que forçam a fixa-
ção do olhar, naturalmente o
usuário pisca menos, reduzin-
do a lubrificação dos olhos, o

que pode causar irritação e
olhos vermelhos.

Para driblar esses inconve-
nientes, o oftalmologista reco-
menda manter a maior distân-
cia possível dos aparelhos do
momento da leitura. “Os e-rea-
ders e tablets não trouxeram
um problema distinto, só muda-
ram a distância do foco e a exi-
gência de um esforço maior dos

músculos da vi-
são”, explicou.

O professor de of-
talmologia do Facul-
dade de Medicina
do ABC, Vagner Lo-
duca Lima, também
afirma que a utiliza-
ção desses apare-
lhos deve seguir

mais ou menos a de computado-
res e notebooks. “É preciso ter
algum descanso. Talvez a cada
uma hora”, afirmou.

Outra dica é ficar atento ao
contraste desses aparelhos. No
caso dos e-readers, eles já são
feitos para leitura e isso não che-
ga a incomodar. Já nos tablets,
ele afirma que o ideal é usar o
maior contraste possível, facili-
tando o conforto na leitura.
“Quando a tela fica muito lumi-
nosa pode causar algum incô-
modo”, diz. ■
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Dispositivos destinados a publicações eletrônicas ou aplicativos em tablets com iPads atraem leitores
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