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RESUMO 
 

O meio digital traz novas oportunidades e desafios para o editor. O livro digital está 
abalando a estrutura do mercado editorial e introduz a necessidade de repensar e 
reinventar seus métodos e processos. Para ajudar a compreender a revolução em curso, 
um recorte desta realidade complexa pode ser analisado sob a ótica do jornalismo e da 
indústria fonográfica. O mercado editorial parece estar seguindo padrões semelhantes, 
um pouco depois do terremoto que abalou as redações e as gravadoras. Esta pesquisa 
situa-se em campo transdisciplinar e reconhece que o projeto de produtos editoriais 
interativos poderá se beneficiar da experiência e contribuição de disciplinas como 
design de interação.  

 
PALAVRAS-CHAVE: livro digital; e-book; jornalismo online, indústria fonográfica, 
design de interação, produção editorial. 
 
INTRODUÇÃO 
A rápida evolução da tecnologia introduz novidades em curto espaço de tempo que 

afetam diretamente as práticas de comunicação e de informação, em geral. Devido à 

grande agilidade de adaptação que estas mudanças exigem na prática profissional, a 

sociedade tem sofrido o impacto desta realidade, muitas vezes, sem conseguir absorvê-

la nem compreendê-la completamente e não é raro que o mercado ande a reboque destas 

tecnologias sem perceber claramente como utilizá-las para agregar valor, atendendo às 

necessidades de seus usuários.  

A Editoração, não foge à regra. O livro digital está abalando a estrutura do mercado 

editorial e introduz a necessidade de repensar e reinventar seus métodos e processos, 

trazendo desafios e oportunidades. Para ajudar a compreender a revolução em curso, um 

recorte desta realidade complexa pode ser analisado sob a ótica do jornalismo e da 

indústria fonográfica. O mercado editorial parece estar seguindo padrões semelhantes, 

um pouco depois do terremoto que abalou as redações e as gravadoras. Por outro lado, 

novas experiências transdisciplinares surgem na criação de produtos editoriais digitais. 

                                                
1 Trabalho apresentado no DT 6 – Interfaces Comunicacionais, GP Produção Editorial, do XIX Congresso de 
Ciências da Comunicação na Região Sudeste, realizado de 22 a 24 de maio de 2014. 
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O Caso do Jornalismo em Rede 

Ao analisar a evolução do jornalismo frente ao surgimento das tecnologias online e da 

web 2.0, observa-se elementos que permitem compreender as mudanças vivenciadas 

atualmente no campo editorial voltado ao livro.  

Enquanto PRYOR (2002) analisa a evolução do jornalismo online através da ótica da 

tecnologia do suporte e do poder conquistado pelo usuário através deste artifício, 

identificando três ondas independentes, MIELNICZUK (2003), examina o web 

jornalismo segundo a publicação de conteúdo identificando três gerações co-existentes.  

Conforme Vin Corsbie e Francois Bar apud PRYOR (2002), o jornalismo online passou 

por três ondas desde seu surgimento relacionadas à evolução da tecnologia digital 

conectada e ao poder que as inovações tecnológicas concedem aos usuários das 

empresas de mídia.   

A primeira onda está localizada na década de 1980. Nesse período pré-Web, surgiram o 

videotexto, o tele-texto e os primeiros serviços informativos online. “Iniciou-se com 

vários experimentos de publicação e mais tarde foi dominada por serviços proprietários, 

como AOL e CompuServe”. Foi uma época caracterizada pelos mainframes, onde 

muitas pessoas utilizavam uma mesma máquina. A segunda onda, na década de 90, foi 

caracterizada pelo surgimento da Web e pelo uso massivo do e-mail. As organizações 

noticiosas começaram a ter presença no meio online. Foi também a época do 

downsizing e do uso do PC: um computador por pessoa. O usuário, consumidor passivo 

na década anterior, passa a ter algum controle na comunicação. 

Após o “estouro da bolha” das ações de tecnologia, no fim de 1999, o jornalismo entrou 

na terceira onda caracterizada por importantes questões tecnológicas, políticas e 

econômicas. A partir deste momento, compreendeu-se que replicar modelos antigos no 

novo meio não garantia o lucro e que novas ideias deveriam ser criadas para alcançar o 

sucesso no mercado digital.  

Na terceira onda, a banda larga, a comunicação sem fio e a computação ubíqua 

tornaram-se realidade: uma pessoa tem acesso a muitos computadores, muitos deles 

embutidos em objetos do cotidiano, através de chips. Os computadores tornam-se mais 

numerosos, menores, mais potentes e transportáveis. A integração de mídias (internet, 

TV, rádio, telefone, jornal) é cada vez mais comum. A tecnologia trouxe mudanças 

radicais à forma como as pessoas interagem, aprendem e se informam. O acesso à 
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informação é facilitado e as redes sociais transformam as práticas de comunicação. O 

termo Web 2.0 surgiu para designar as novas transformações do mundo online, estas 

transformações foram analisadas em MARTINEZ & FERREIRA, S.L. (2008). 

Tecnologias nascidas nessa última década, como CMS, BLOGS, WIKI, RSS, 

PODCAST, têm o poder de dar maior participação e visibilidade aos interesses de quem 

as usa. O usuário participa e interage de forma mais ativa compartilhando o controle da 

comunicação com as empresas de mídia. Isto gera a necessidade de sites e produtos que 

atendam melhor ao usuário e a usabilidade tornou-se mais importante nesta década do 

que nas anteriores.  

A partir da segunda metade da década de 2000, observou-se o fortalecimento do 

fenômeno das redes sociais, cada vez mais presente e que impactaria grandemente as 

áreas de comunicação e informação. Nas redes sociais o indivíduo adquire ainda mais 

poder frente à comunicação que é potencializada pelo grupo com o qual coopera.  

O suporte hipermidiático permite ao usuário participar do conteúdo noticioso através de 

contribuições, comentários, discussões, votação, colaboração com outras pessoas, entre 

outros, caracterizando a chamada Web Social, que faz parte do conceito mais amplo da 

Web2.0. 

A versão 2013 do estudo anual promovido pelo Social Media Examiner
3 mostra que se 

mantêm a tendência de anos anteriores onde o Facebook (nascido em 2004), o Twitter 

(nascido em 2006), e o LinkedIn (em 2003) dominam as ferramentas de mídia social, 

nessa ordem.  

Estas mudanças chegam tardiamente ao universo do códice, talvez porque o seu 

conteúdo seja menos volátil do que a notícia jornalística, ou porque uma longa leitura 

ainda seja mais confortável no papel ou, ainda, porque o hábito da leitura do volume 

esteja arraigado na cultura humana e esta mude mais lentamente do que a tecnologia. 

Independentemente do motivo, estas transformações estão chegando inexoravelmente 

ao mercado editorial.  

Campos de estudo que abordam o ser humano, centrando o projeto nas pessoas e não na 

tecnologia, se difundiram. Observamos a ascensão de estudos em áreas vinculadas à 

experiência do usuário (representado pela sigla UX do inglês User eXperience) e ao 

design da interação (IxD, do inglês, Interaction Design), campo este que se preocupa 

                                                
3 Social Media Marketing Industry Report (2013). Disponível em: 
<http://www.socialmediaexaminer.com/report/ > Acesso em 04/04/2014.  
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em otimizar a experiência do usuário através do projeto centrado no humano de 

produtos interativos que vão além da forma, focando com mais atenção o 

comportamento e o contexto de uso, entre outros aspectos. “Now that e-books and 

digital devices are active in the marketplace, publishers need to incorporate usability 

and user experience research and practice in the development process”. (KOSTIK, 

2011).  

A mobilidade introduzida pela terceira onda finalmente apresenta ao leitor aparelhos 

leves, transportáveis e com capacidade de armazenar milhares de livros. Diferentemente 

aos tablets, os e-readers melhoram a experiência de leitura por apresentar telas que não 

emitem luz e ainda têm grande autonomia de bateria podendo ser usados por quase um 

mês, sem precisar de recarga. Por outro lado, tablets são preferidos por leitores das 

gerações hipermidiáticas e conectadas por terem telas mais nítidas, facilitarem a 

produtividade e a conexão com a internet.  A auto-publicação de autores e o 

crowdfounding, através do qual, grupos de leitores escolhem e financiam os livros que 

querem publicados, assim como as redes sociais que compartilham leituras, dicas e 

comentários, são fenômenos recentes e mostram que, assim como no jornalismo, as 

tecnologias deram maior poder aos usuários frente às editoras. Modelos tradicionais de 

mercado precisam se adaptar à nova lógica digital e conectada. 

Por outro lado, o suporte online apresenta uma linguagem própria, diferente às dos 

outros meios, e que afeta diretamente a publicação de conteúdos. PALÁCIOS (2002), 

expandindo as ideias de Bardoel e Deuze, aponta seis características presentes no 

jornalismo online: interatividade, hipertextualidade, multimidialidade, personalização, 

memória e atualização contínua. Anteriormente, Janet Murray, abordando a narrativa 

em jogos digitais conectados apontou quatro características do meio: a procedimental 

(ou procedural), a participativa, a enciclopédica e a espacial (MURRAY 1998, capítulo 

3). Para além das interseções que possamos achar entre estas duas abordagens de 

pesquisa, é importante ressaltar que o meio digital e conectado apresenta uma 

linguagem própria e o bom uso da mesma pode permitir enriquecer a narrativa, o 

potencial informativo, o acesso e a distribuição da informação e, ainda, conseguir 

atingir o sentimento de imersão e enlevo da leitura tão própria da definição do “Livro-

Livro” dada por Antônio Houaiss no prefácio ao livro de Emanuel Araujo (2008): 

“O ‘livro’ poderá, assim, para certos fins, apresentar-se sob outra técnica 
física. Mas, enquanto perdurar o rigor da leitura a sós, o enlevo da leitura 
a sós, a emoção do manuseio sensual das páginas, enquanto isso perdurar, 
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teremos os livros-livros, esses que estão aí tão incorporados à nossa 
maneira de sermos humanos...” (Antônio Houaiss apud ARAUJO, 2008, 
prefácio).  

Para o editor, o problema é como articular estas características utilizando a linguagem 

do meio de forma sábia, sensível e assertiva, passando da mera forma aditiva (que busca 

resultados somando mídias ou características) para uma verdadeira forma expressiva 

(para além da multimídia). Segundo Murray, isto ocorre sempre que surge um novo 

meio tecnológico, como, por exemplo, o cinema. 

“Como ocorreu com a imprensa escrita, a invenção da câmera 
cinematográfica conduziu a um período de incunábulos, de ‘filmes 
berçários’. Nas três primeiras décadas do século XX, os cineastas 
inventaram coletivamente o meio através da criação de todos os 
principais elementos da narraçào fílmica, incluindo o close-up, a cena de 
perseguição e o comprimento de filme padrão.” [...] “Filmes narrativos 
foram originalmente chamados photoplays (algo como ‘fototeatro’) e 
eram tidos como uma mera forma de arte aditiva (fotografia mais teatro), 
criada quando se apontava uma câmera estática para um cenário como 
um palco de teatro. As photoplays deram lugar aos filmes quando os 
cineastas aprenderam..” [como usar a linguagem do meio de forma 
expressiva, descobrindo como fazer filmes que captassem o mundo com 
grande poder de persuasão e contassem histórias coerentes e 
emocionantes]. (MURRAY, 1998, pg.73-74).  

Além disso, analisando o desenvolvimento do webjornal como produto, MIELNICZUK 

(2003), nos fala de três grandes gerações pelas quais teria passado o jornalismo online 

desde o surgimento da Web e faz um paralelismo com outros dois autores: Pavlik e 

Silva Jr. que analisam essas três gerações sob a ótica da produção de conteúdo e da 

disseminação da informação em rede, respectivamente.  

A primeira geração, surgida na década de 1990, caracterizaria um período transpositivo 

para Silva Jr, ou modelo-mãe para Pavlik, onde a prática comum era reproduzir o 

material impresso no meio online, sem explorar suas características novas. Este material 

poderia ser transcrito em texto HTML corrido sem explorar seus recursos hipermídia, 

ser publicado em formato PDF, ou até em formato de imagem (por exemplo, GIF ou 

JPG).  

Na segunda geração, também chamada de período “perceptivo” por Silva Jr., seria 

caracterizada por um período onde a linguagem do meio digital começa a ser explorada 

através da elaboração de conteúdos complementares aos do impresso, desenvolvidos 

para a web. A editora Melinda Mc Adams, em 1995, faz as primeiras experiências neste 

sentido com o jornal Washington Post online (McADAMS,1995). 
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Na terceira geração, ou período hipermidiático para Silva Jr., surgiram conteúdos 

originais desenvolvidos exclusivamente para a web que usam seu potencial e são 

experimentadas novas formas narrativas, segundo Pavlik. Há o reconhecimento do meio 

como sendo um novo meio de comunicação. Nascem, assim, matérias especiais e 

reportagens multimídia que exploram a infografia, o hipertexto, o vídeo e novas formas 

interativas e de realidade aumentada, a multimodalidade (convergência entre suportes 

diferentes) e a disseminação de um mesmo produto entre várias plataformas e serviços 

informativos. 

Conforme Mielniczuk, estas três gerações podem co-existir no tempo e ainda hoje 

encontramos formas de publicação que lembram a primeira geração, transpositiva.  

Atualmente, no universo do livro digital, isto também ocorre. Embora o e-book surja, 

em sua forma incunabular, principalmente da transposição do conteúdo impresso em 

formatos como TXT e PDF, as gerações perceptiva e hipermidiática hoje estão 

presentes e coexistem. São exemplos de publicações representantes da geração 

perceptiva os livros digitais de literatura em formato ePub24 que reproduzem o conteúdo 

do meio impresso agregando-lhe novas possibilidades: linhas de texto reconfiguráveis e 

elásticas que se adaptam a qualquer tamanho de tela, dicionário embutido e acessível 

através da seleção da palavra, mecanismo de busca, possibilidade de criar destaques 

selecionando qualquer parte do texto que fica armazenada para posterior consulta, entre 

outros.  

A geração hipermidiática pode ser exemplificada por alguns livros digitais que fazem 

uso de formatos como ePub35 ou iBA6, e por aplicativos de livros7. Assim, na 

plataforma iPad da Apple encontramos o livro digital “The yellow submarine”, dos 

Beatles,  que pode ser baixado gratuitamente e lido através da estante virtual iBooks, e o 

aplicativo de livro “The flying books of Mr. Morris Lessmore” de William Joyce. 

                                                
4 Formato para e-books criado a partir de 2007 (e aperfeiçoado em 2009), pelo IDPF (International Digital Publishing 
Forum), um consórcio internacional, sem fins lucrativos. 
 
5 O ePub3 é uma evolução do ePub2 pensado para livros que fazem uso intensivo de elementos hipermídia. Também 
permite reproduzir o leiaute fixo em livros interativos.  
 
6 Formato de livro digital criado a partir do programa iBooks Author, para plataforma Macintosh, que permite 
desenvolver e-books hipermídia com relativa facilidade. É um exemplo o e-book “Life on Earth” do professor 
Edward O. Wilson, da Universidade de Harvard que pode ser baixado gratuitamente a partir do aplicativo iBooks do 
iPad.  
 
7 A principal diferença entre aplicativos de livros e livros digitais é que os segundos, para ser lidos 
precisam do uso de aplicativos (como o iBooks do iPad, o Kindle reader ou o Saraiva reader, entre 
outros).  
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Ambos representam, respectivamente, essas duas e mais novas gerações que estão 

evoluindo e se transformando buscando sua identidade e vocação no meio digital.  

 A inteligência coletiva é mais uma característica do meio digital conectado. Para Pierre 

Levy “é uma inteligência distribuída por toda parte, coordenada em tempo real, que 

resulta em uma mobilização efetiva de competências” (LEVY, 1994, pg30). Surge dos 

ambientes conectados e permite aos humanos pensar e compartilhar seus conhecimentos 

entre si. Essa inteligência é caracterizada por um pensamento sustentado por conexões 

sociais onde o todo é maior do que a simples soma das partes. Exemplos da 

manifestação desse tipo de inteligência são encontrados na Wikipedia, a enciclopédia 

online escrita e editada pela contribuição de seus usuários, e na rede social HistoryPin
8, 

que gira em torno de histórias do passado contadas através de imagens geolocalizadas, 

postadas pelas pessoas.  

Os ambientes sociais conectados trazem uma nova reflexão que permite questionar se 

seria pertinente fazer uma ressalva ao conceito Livro-Livro de Houaiss apud ARAUJO 

(2008, prefácio) visto anteriormente, quando se refere à leitura “a sós”.   

O Caso da Indústria Fonográfica  

Esta experiência de transformação tecnológica é vivenciada em quase todas as 

profissões e áreas da indústria e do comércio e vem afetando a cultura, a economia e a 

sociedade. Após o “estouro da bolha” de tecnologia, no fim de 1999, a indústria 

fonográfica também passou por uma fase de grandes transformações e quebras de 

paradigmas e seu estudo traz luz às presentes transformações do mercado editorial.  

Em 1999, o caso Napster ficou na história como um dos primeiros e mais simbólicos da 

música digital. Shawn Fanning, um jovem americano no fim da adolescência, criou o 

programa chamado Napster para trocar arquivos em formato MP3, de forma gratuita, 

atraindo uma legião de usuários (CASTRO, 2001). O Napster foi considerado por 

muitos o primeiro programa P2P (peer-to-peer) e sua criação alertou para as enormes 

possibilidades de compartilhar conteúdos de forma distribuída. Este fato foi o estopim 

de uma intensa luta com a indústria fonográfica norte-americana em torno da defesa dos 

direitos autorais. O Napster foi vendido e ressurgiu mais tarde, adotando o modelo de 

assinatura. A experiência em torno deste episódio evidenciou a necessidade de buscar 

novos modelos para os negócios digitais.  

                                                
8 Acesso a partir de: www.historypin.com 
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Aproveitando a oportunidade daquele momento, a Apple teve dois grandes insights 

comerciais ligados ao mundo musical: a criação do iTunes e do iPod.  

Em 2003, a Apple buscou a parceria de cinco grandes gravadoras mundiais de então 

(Warner, Universal, Sony, EMI e BMG) e lançou o software iTunes. Através dele, a 

empresa inovou criando um modelo de negócio de venda de faixas musicais individuais 

pela internet por valores reduzidos, em torno de um dólar por cada uma, que atendia a 

praticamente todos os bolsos. Sensibilizadas pelo recente episódio do Napster, as 

gravadoras criaram um mecanismo que evitava que a música fosse copiada para outro 

suporte, chamado de  DRM (Digital Rights Management), e que causa discussões acirradas até 

hoje.    

O outro grande acerto comercial da Apple foi o lançamento do iPod, “um tocador de 

MP3 portátil e digital” que, sem o volume e o peso de seus antecessores analógicos 

(diskman e walkman), trazia uma capacidade muito superior de armazenamento  e a 

mobilidade desejada pelos consumidores. Através desse aparelho o usuário poderia 

ouvir não somente as músicas compradas no iTunes, mas as faixas baixadas 

gratuitamente ou adquiridas em outras plataformas.  “Somente a partir do iTunes a 

indústria fonográfica começou a contabilizar as vendas de músicas pela internet” 

(LIMA, 2011, pg.105), mas, foi o iPod quem realmente alavancou as vendas pelo 

iTunes. 

Outros modelos de negócios ligados à digitalização na cadeia musical tornaram-se 

presentes como o de assinatura e o de publicidade em sites que distribuem músicas de 

forma gratuita.   

O modelo de assinatura baseia-se na venda legal de música através do pagamento de 

uma taxa mensal que dá direito a usufruir do catálogo, baixando qualquer número de 

músicas a partir de uma dada loja virtual. O sistema é protegido por DRM sendo que a 

faixa é “autodestruída a partir do momento em que não mais se pague a mensalidade” 

(Nicolau Netto, apud LIMA, 2011, pg. 105).  

No mercado de livros digitais estas estratégias também estão sendo reproduzidas. O 

Safari Books online funciona segundo o modelo de assinatura, através do qual o usuário 

tem acesso ao seu catálogo de livros e vídeos. A empresa tem acordos com várias 

grandes empresas editoriais e funciona segundo dois planos de assinatura: o primeiro dá 

acesso a um número limitado de livros e páginas por mês, o segundo, dá acesso 

ilimitado a todos os livros e outros materiais do catálogo.  
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Por outro lado, a Amazon americana tem explorado um mercado crescente nos últimos 

anos nos EUA: o aluguel de volumes didáticos usados, permitindo que os estudantes 

economizem dinheiro. O problema é que os editores não ganham se os alunos não 

compram livros novos. Para fazer frente a este problema, cada vez mais editores como 

Pearson PLC e McGraw-Hill Education estão trabalhando em um novo modelo: criação 

de versões online de seus livros impressos, que são frequentemente enriquecidos com 

características interativas, e vendem aos estudantes códigos de acesso que expiram a 

cada final de semestre. Os editores economizam com isso na impressão, na distribuição 

e no processo de devolução (SIMON e WILL, 2013).  

O mercado do livro didático apresenta novas oportunidades. Simon e Will apontam que 

a editora McGraw-Hill, nos Estados Unidos, lançou o software chamado LearnSmart 

que orienta os alunos no uso dos e-books didáticos. Em 2010 estreou com 150 mil 

usuários. Dois anos depois, mais de um milhão de estudantes pagavam de 25 a 35 

dólares americanos, por disciplina, para acessar o tutor on-line, que deve ser comprado 

separadamente ao livro digital.  Alguns textos digitais incorporam links para vídeos, 

artigos e clipes de palestras de um professor, enquanto outros monitoram o progresso do 

aluno e elaboram um plano de estudo personalizado para mantê-los no caminho certo. 

O livro didático no Brasil, através do Edital PNLD 20159 começa a incluir livros 

digitais interativos (além dos tradicionais PDF) e objetos educacionais digitais10 

(chamados de OED) que abrem novas oportunidades e desafios para o mercado 

editorial.  

Há outras iniciativas que permitem a compra de músicas sem DRM. Para Netto apud 

LIMA (2011), há uma maior aceitação desse tipo de arquivo entre consumidores de 

músicas digitais. Constatando isto, uma das grandes gravadoras internacionais, a EMI, 

visando o aumento de vendas, deixou de usar o DRM nas faixas do seu catálogo 

disponível no iTunes. 

No mundo editorial, o DRM é uma discussão presente. Grande parte dos livros digitais 

de editoras possui DRM, cuja principal motivação é impedir a pirataria. Na prática, o 

                                                
9 Edital para inscrição de obras didáticas do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) referente ao 
ano letivo de 2015, destinadas aos alunos e professores do ensino médio da rede pública. Disponível a 
través do portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-editais/item/4032-pnld-2015 . 
 
10 “2.3.2.  Entendem-se  por  objetos  educacionais  vídeos,  imagens,  áudios,  textos,  gráficos, tabelas,  
tutoriais,  aplicações,  mapas,  jogos  educacionais,  animações,  infográficos,  páginas web e outros 
elementos.” (PNLD, 2016, pg.5). . 
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que se observa e que este mecanismo pode ser quebrado e não evita a ação de piratas. O 

quanto se ganha ou se perde com DRM é difícil de mesurar, e as discussões dividem 

opiniões. 

Em março de 2012, os e-books da saga Harry Potter foram lançados sem DRM, no site 

do projeto Pottermore, controlado de perto pela autora JK Rowling. Em vez de DRM 

utilizam “Marca d´agua” que é outro nome, mais usado hoje em dia, para o chamado 

“DRM social”. A idéia é dotar cada e-book vendido de uma marca com informações 

sobre o comprador. Se a cópia adquirida for distribuída ilegalmente, a marca d’água 

revelará o provável “pirata” por trás da ação (CAMPASSI, 2012). A estratégia, ao igual 

que o DRM tradicional, não impede a pirataria, mas a coíbe. 

Ainda, músicas gratuitas podem gerar negócios. Em sites como Youtube, usuários 

disponibilizam livremente músicas de sua autoria ou aquelas de sua preferência. O lucro 

vem da renda obtida com publicidade veiculada em suas páginas.  

“a Sony/BMG e a Universal [...] assinaram um acordo com o Youtube 
para liberação de seus catálogos em troca de uma porcentagem sobre as 
rendas advindas da publicidade, baseadas no número de acessos a cada 
música. Outros sites, como a Lastfm, também pagam uma porcentagem 
baseada no número de acessos para os detentores de direitos.” (Netto 
apud LIMA, pg. 107). 

Voltando ao universo do livro, o escritor de ficção científica, Cory Doctorow, é 

conhecido por distribuir seus livros gratuitamente sob licença Creative Commons, que 

permite compartilhar, modificar e novamente compartilhar seus resultados de forma não 

comercial. Sua prática é defendida sob a argumentação de que “para praticamente todos 

os escritores o grande problema não é a pirataria, mas a obscuridade” e acrescenta que 

“de todas as pessoas que não compraram seu livro, a maioria o faz porque nunca ouviu 

falar dele, não porque alguém lhes deu uma cópia gratuita”. Ainda, defende que e-books 

não são substitutos para o papel, mas alavancam suas vendas.  

Esta foi a experiência de Paulo Coelho quando auto-pirateou a tradução da sua obra “O 

Alquimista”, na Rússia, onde ainda não era muito conhecido. Segundo o autor, as 

vendas pularam da casa de mil para a de um milhão em aproximadamente três anos.  

“Em 1999, quando eu fui publicado pela primeira vez na Rússia (com 
uma tiragem de 3.000 cópias), o país estava sofrendo com uma severa 
falta de papel. Por acaso, eu descobri uma edição “pirata” do Alquimista 
e postei na minha página. Um ano depois, quando a crise foi resolvida, eu 
vendi 10 mil cópias da edição impressa. Quando chegamos a 2002, eu 
tinha vendido 1 milhão de cópias na Rússia, e hoje já vendi mais de 12 
milhões. Quando viajei de trem pela Rússia, encontrei várias pessoas que 
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me disseram que primeiro descobriram sobre a minha obra através 
daquela edição “pirata” que postei no meu site).” Paulo Coelho apud 
BURGOS (2012). 

Em 2007 criou, ele mesmo, o blog “Pirate Coelho” que divulga links para lugares do 

mundo onde estão suas edições piratas. Sua convicção é que o meio internet tem outra 

lógica – o computador não é um bom meio de leitura, mas de divulgação -. Não é raro 

que quem baixa um livro e gosta dele, acaba comprando um exemplar na versão 

impressa. É claro que o Paulo Coelho não é um exemplo comum e a mesma lógica pode 

não funcionar muito bem para iniciantes. 

“depois de ter vendido 140 milhões de seus livros em basicamente 
qualquer língua [...] já não é afetado pela pirataria, e é possível crer que 
ela serve inclusive como uma forma de divulgação do seu trabalho.” 
BURGOS (2012). 

No entanto é possível, que haja alguma verdade na lógica de Doctorow e Coelho.  “Há 

vários estudos mostrando que pessoas que baixam muita música ‘pirata’ são justamente 

os maiores compradores.” BURGOS (2012). 

Finalmente, sites como o Yahoo! viabilizam a disponibilização de produções 

independentes e/ou raras. O modelo da Cauda Longa (Long Tail) de ANDERSON 

(2008) está presente tanto no mercado de músicas digitais quando no de e-books 

abrindo oportunidades para a venda de produtos de nicho e de distribuição não-massiva 

que, pelo seu grande volume podem gerar lucros equivalentes aos poucos hits de 

distribuição massiva. 

O meio digital traz novas oportunidades e desafios para o editor. Apesar de música e 

jornal serem diferentes a livro, entre outros, porque são mídias de rápido consumo, o 

mercado editorial pode aprender com estas experiências e encontrar inspiração para 

descobrir novos modelos de produção e de negócios.  

O Caso do Livro Digital 

Livros digitais existem desde que Michael Hart digitalizou a Declaração da 

Independência dos Estados Unidos da América, em 1971, uma época em que ainda não 

existiam os computadores pessoais para uso comercial (PCs) e as interfaces gráficas 

eram apenas um conceito e objeto de pesquisa. A internet era baseada em serviços como 

e-mail e a web ainda não tinha sido criada. O arquivo digital gerado por Hart estava em 

formato TXT. O formato PDF foi criado em 1993 pela Adobe e os livros neste formato 

eram frequentemente lidos em computadores de mesa, dotados de telas fixas que se 
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mostravam cansativas para grandes leituras. Em 2007 surgiu o formato ePub como um 

padrão oficial do IDPF (International Digital Publishing Forum) cuja principal 

inovação é a sua capacidade de adaptar seu conteúdo ao tamanho de qualquer tela de 

leitura e às preferências do leitor. Estas características, aliadas ao fato do formato ser 

um padrão aberto, não vinculado a nenhuma empresa particular, o tornaram popular no 

mercado. 

Em 2006 a Sony lançou o primeiro aparelho leitor de livros digitais (e-reader) baseado 

em tecnologia de tinta eletrônica, mas o mundo acordou para esta nova tecnologia 

somente no ano seguinte, quando a Amazon lançou o Kindle. Provavelmente, devido à 

enorme plataforma de livros e leitores disponíveis pela gigante do varejo. O Kindle foi 

um divisor de águas para o mercado editorial e despertou o planeta para o livro digital, 

cujas vendas vêm aumentando ano a ano. O Kindle surgiu como uma espécie de iPod de 

livros. O primeiro Kindle, era um leitor fácil de transportar (pesava 290gr), com 

facilidade de armazenamento (em 250MB era capaz de armazenar em torno de 200 

livros não ilustrados), permitia uma experiência de leitura próxima à do papel graças à 

tela de tinta eletrônica e, apesar do preço de U$399,00, todas as unidades se esgotaram 

nas primeiras 5 horas e meia do primeiro dia de vendas.    

Apesar dos aparelhos leitores de livros digitais baseados em tinta eletrônica serem mais 

baratos do que os tablets, possuírem baterias com maior duração e propiciarem uma 

experiência de leitura mais próxima do papel, o que os torna bons para a leitura de texto 

com poucas imagens; quando o assunto é conteúdo interativo multimídia, não são tão 

bons quanto as tabuletas eletrônicas.  

A crescente oferta de aplicativos de livros (chamados apps) e de livros enhanced - 

edições especiais que exploram o uso da linguagem digital através de elementos 

interativos, vídeo e animações -, está atraindo leitores para os tablets. Um estudo 

publicado pela Forbes em 2013, indica que 40% dos adultos norte-americanos que lêem 

e-books possuem um Kindle, em comparação a 27% que possuem um iPad. No entanto, 

a compra de tablets aumenta enquanto a de e-readers diminui (GREENFILD, 2013). 

Dos incunábulos às novas formas expressivas 

Assim como no caso do jornalismo, o livro digital possui uma geração perceptiva e 

outra hipermidiática em desenvolvimento que exploram novas formas de expressão no 
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meio digital e conectado e que crescem em um mercado onde o usuário tem mais poder 

de influência.  

Raquel Castedo, discute o papel do design na configuração dos e-books abordando 

conceitos como midiamorfose, remediação e mediação editorial, e acrescenta “designers 

participam de redes cada vez mais complexas nas cadeias produtivas dos novos 

produtos editoriais...” (CASTEDO, 2012, pg.13). 

Para MÜLLER e MAURER (2011), a simples transposição do conteúdo impresso para 

o meio digital não é sinônimo de qualidade, como normalmente se acredita. Os livros 

necessitam não somente ser “empacotados”, mas precisam de metadados e de 

funcionalidades digitais que agreguem valor, explorando as características diferenciais 

do suporte online.  Estes autores estão transformando livros de literatura agregando-lhes 

funcionalidades e valor em ambientes colaborativos. 

COLOMBO e LONDONI (2011), afirmam que os e-books, mesmo se tornando 

populares, ainda não têm seu potencial explorado em profundidade. Argumentam que 

pouca pesquisa tem sido feita em torno de assuntos como a leitura imersiva em 

ambientes digitais. O artigo apresenta o projeto HEBE (High Engaging eBook 

Experiences) que investiga formas de design participativo para produzir livros digitais 

infantis altamente envolventes. 

Anne KOSTIK (2011), aborda a aplicação do Design de Interação, Usabilidade e User 

experience na área editorial, pesquisando a experiência da leitura no meio digital.  

Enquanto Müller e Maurer se preocupam em expandir as possibilidades do livro de 

literatura para acolher a interação social e os ambientes colaborativos, Colombo e 

Londoni  e Anne Kostik  deslocam o foco do desenvolvimento, da tecnologia para o ser 

humano que a utiliza, investigando parâmetros que melhoram a experiência do usuário. 

Estes exemplos evidenciam a necessidade de novos campos de conhecimento para o 

projeto de produtos editoriais interativos, um deles é o design de interação.  

Para COOPER (2007), o coração de um produto digital é o que ele faz e não apenas a 

sua interface gráfica. O foco do design evoluiu historicamente da forma para o 

significado/conteúdo, chegando finalmente ao comportamento. Estas três abordagens 

não seriam excludentes, mas poderiam se relacionar no projeto. 

 “O design da interação foca [...] o design do comportamento. Todos os 
designs afetam o comportamento humano [...] Contudo, é somente com a 
introdução das tecnologias interativas que o design do comportamento - e 
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como esse comportamento afeta e suporta os objetivos e desejos humanos 
- tem se transformado em uma disciplina merecedora de atenção.” 

O livro como o conhecemos provavelmente não vai morrer, mas deverá se reinventar e 

passará a conviver com novas formas expressivas. Para fazer frente a estas mudanças, 

os profissionais da editoração deverão adquirir o conhecimento de novas áreas e 

técnicas e deverão trabalhar com equipes multidisciplinares que as dominem. 
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