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Resumo 

Enquanto o mercado editorial busca adaptar-se em todos os seus estágios (produção, 

comercialização) às mudanças ocasionadas pela inserção dos e-books, o leitor interessado 

em livros digitais também experiencia estas mudanças, contando com a informação 

prestada pelas editoras para seu aprendizado. Diante desse panorama, o presente artigo 

busca refletir como as editoras estão orientando seus leitores/consumidores quando se trata 

dos procedimentos de compra e de uso dos livros digitais. A partir de uma revisão 

bibliográfica e da análise do site de duas editoras gaúchas que ofertam e-books, é possível 

concluir que, apesar do serviço informacional ser prestado, este ainda precisa tornar-se mais 

completo e persuasivo quanto às vantagens deste novo produto para influenciar 

decisivamente na formação do público consumidor.    
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Introdução 

Quando um olhar atento recai sobre o mercado de livros, é fácil perceber um cenário 

marcado por discussões relacionadas ao fim do livro impresso como produto material, visto 

que há profissionais e pesquisadores ligados à área editorial que acreditam no 

desaparecimento do impresso a partir do conteúdo digital, como também há os que 

acreditam de forma positiva nos chamados livros digitais (e-books)
4
, crendo que, ao longo 

do tempo, tanto impresso quanto digital deverão coexistir, atendendo a diferentes leitores. 

No entanto, é possível que a principal questão a ser analisada não seja quanto à morte do 

livro, mas sim quanto às mudanças geradas em torno de todas as figuras envolvidas com o 

livro – entre elas o leitor, cujo hábito de leitura também é alterado. Não basta ser 

alfabetizado para ler um e-book. É necessário que o leitor também seja letrado quanto às 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Produção Editorial do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do curso Jornalismo e Processos Editoriais do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Informação na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGCOM-UFRGS). E-mail: danusaoliveira@yahoo.com.br   
3 Mestranda do curso Jornalismo e Processos Editoriais do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Informação na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGCOM-UFRGS). E-mail: gretalemos@gmail.com   
4 O mercado editorial tem mencionado os e-books como sendo os conteúdos digitais com pouca interatividade e os 

chamados livros aplicativos (ou livros melhorados) como os conteúdos digitais que suportam um maior grau de 
interatividade. A intenção do presente artigo é analisar apenas os e-books comercializados pelas editoras, seja em formato 
Epub ou PDF.  

mailto:danusaoliveira@yahoo.com.br
mailto:gretalemos@gmail.com
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próprias normas e regras de determinadas tecnologias, pois nem todos os suportes técnicos
5
 

(seja computador, tablet
6
, e-reader

7
 ou mobile

8
) são compatíveis com determinados e-books 

comercializados. Multiplicaram-se os números de aparelhos e softwares readers
9
 que 

prometem a leitura de livros digitais, além de outras funções, inundando o mercado de 

marcas cujas características podem gerar dúvidas no leitor/consumidor na escolha da 

compra. Circunstância essa, então, que torna arriscado supor que todo o leitor proprietário 

de um suporte técnico possui conhecimento total sobre o seu aparelho e de como se 

processa a compra de um e-book.  

Quando esse consumidor encontra-se na loja virtual de uma livraria ou editora, de que 

modo ele assegura-se de que o arquivo escolhido é o ideal para o seu suporte? Fica evidente 

para o leitor, no momento da compra, qual a vantagem em comprar um livro digital on-line 

ao invés de um livro impresso? As lojas que comercializam os e-books oferecem instruções 

que respondam a tais perguntas ou estão apenas dispostas a divulgar seus livros digitais no 

intuito de conduzir o leitor para as livrarias que trabalham com seus livros? Ao focar 

especificamente em editoras, é possível encontrar algumas que não apenas comercializam 

e-books, mas que também buscam orientar seu leitor/consumidor. Diante desse quadro, é 

pertinente questionar de que forma as editoras estão orientando e informando os seus 

leitores sobre o livro digital, tanto em relação ao processo de compra do livro digital quanto 

ao próprio significado de e-book, esclarecendo suas peculiaridades.  Para se levantar tal 

discussão, toma-se como análise duas editoras gaúchas filiadas ao Clube dos Editores do 

RS por apresentarem em seus catálogos um número significativo de e-books 

comercializados em seus sites: a Editora L&PM e a Editora Grupo A. Por meio de uma 

análise comparativa entre os sites das editoras mencionadas, procura-se identificar no site 

de cada editora quais as informações fornecidas quanto aos três elementos que, segundo o 

editor e escritor Ednei Procópio (2010), compõem o livro digital: o conteúdo, o aplicativo e 

o suporte. Para se chegar a tal análise, utilizam-se também diferentes pesquisas vinculadas à 

                                                
5 Suportes técnicos e aparelhos serão abordados, nesse artigo, como sendo o hardware, ou seja, o dispositivo de leitura que 
apresenta o conteúdo digital. PROCÓPIO, Ednei. O livro na era digital: o mercado editorial e as mídias digitais. São 
Paulo: Giz Editorial, 2010. 
6 Aparelho multifuncional. Disponível em: 
 < http://tecnologia.ig.com.br/noticia/2010/01/14/tablet+que+bicho+e+esse+9295069.html>. Acesso em: 14 jun. 2012.  
7 Aparelho específico para leitura de livros digitais. Disponível em: <http://tecnologia.ig.com.br/tablet-ou-ereader-
conheca-as-diferencas/n1597700359779.html>. Acesso em: 14 jun. 2012. 
8 Aparelhos móveis. Disponível em: 

<http://tecnologia.ig.com.br/noticia/2011/03/30/internet+movel+e+presente+e+futuro+da+tecnologia+diz+executiva+do+
google+10393048.html>. Acesso em: 14 jun. 2012. 
9Softwares readers serão abordados, nesse artigo, como sendo o programa ou aplicativo de leitura que auxilia quanto à 
leitura de conteúdo digital. (PROCÓPIO, 2010) 

 

http://tecnologia.ig.com.br/noticia/2010/01/14/tablet+que+bicho+e+esse+9295069.html
http://tecnologia.ig.com.br/tablet-ou-ereader-conheca-as-diferencas/n1597700359779.html
http://tecnologia.ig.com.br/tablet-ou-ereader-conheca-as-diferencas/n1597700359779.html
http://tecnologia.ig.com.br/noticia/2011/03/30/internet+movel+e+presente+e+futuro+da+tecnologia+diz+executiva+do+google+10393048.html
http://tecnologia.ig.com.br/noticia/2011/03/30/internet+movel+e+presente+e+futuro+da+tecnologia+diz+executiva+do+google+10393048.html
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cadeia do livro para se discutir algumas transformações do mercado editorial brasileiro, 

cujos efeitos indubitavelmente influenciam a cadeia do livro no RS.  

 

Mudanças econômicas e tecnológicas do mercado editorial  

De acordo com a CBL
10

, entre os anos de 1994 e 2002 foram publicados mais de 392 

mil títulos em nosso país, como se um a cada 427 brasileiros – incluindo idosos, crianças e 

analfabetos – tivesse publicado um livro àquela época. E apenas durante o ano de 2002, 

foram vendidos no país mais de 320 milhões de exemplares – sendo grande parte livros 

escolares (já que a venda de livros no Brasil é direcionada para dois setores: o mercado e o 

governo – sendo esse o maior comprador de livros didáticos). Dados recentes, a partir da 

pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro
11

, também mostram que de 2004 

a 2010 a produção de livros continuou crescendo. Todavia, embora as vendas de livro entre 

o período de 2009 e 2010 totalizem um aumento de 8,3% (considerando apenas vendas em 

livrarias, internet e o chamado porta a porta), ocorreu uma queda no faturamento do 

mercado editorial – livrarias e editoras – justificada pela redução do preço médio do livro. 

Ou seja, mesmo a ampliação da quantidade vendida, ocasionada pela queda dos preços de 

capa, não foi suficiente para igualar a perda do valor faturado.  

Para Fabio Sá Earp, coordenador do Laboratório da Economia do Livro (LIV), e 

George Kornis, pesquisador do LIV, a necessidade de reduzir o valor médio do livro se 

deve a fatores econômicos. Ambos estudiosos, ao avaliarem os dados da pesquisa, afirmam 

que tanto as compras realizadas pelo governo como pelo consumidor privado acabam por 

sofrer variações. Porém, desde o Plano Real – em 1998 – a renda dos consumidores 

começou a cair, levando-os a comprar menos livros (EARP; KORNIS, 2010). As editoras 

perceberam, então, a necessidade de rever os valores estipulados no catálogo. Assim, o ano 

de 2003 registrou uma queda nos preços dos livros, ao mesmo tempo em que ocorreram 

mudanças na economia, proporcionando, novamente, maior segurança financeira a 

população consumidora (EARP; KORNIS, 2010).  Fato esse que tem possibilitado às 

editoras vender mais títulos, mesmo que o faturamento não esteja recuperado. Além disso, 

as mudanças econômicas também são acompanhadas por transformações tecnológicas, uma 

vez que o uso da internet cresceu, além do “[...] crescimento das vendas de telefones 

                                                
10 Câmara Brasileira do Livro. (Apud ZAID, 2004). 
11 Pesquisa anual da Câmara Brasileira do Livro (CBL) e Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), realizada pela 
Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) no ano de 2009-2010. Disponível em: 
<http://www.cbl.org.br/telas/opiniao/opiniao-detalhes.aspx?id=1808>. Acesso em: 16 jun. 2012 

http://www.cbl.org.br/telas/opiniao/opiniao-detalhes.aspx?id=1808
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celulares, o que teve impacto sobre as despesas familiares, deslocando recursos antes 

possivelmente destinados à compra de livros” (EARP; KORNIS, 2010, p. 359).   

Como consequência dessa reorganização do consumidor, há um aumento na demanda 

pelos chamados recurso a bens inferiores – ou seja, livros usados, apostilas e cópias piratas 

(EARP; KORNIS, 2010). O leitor não deixa necessariamente de prestigiar o livro que 

deseja, sendo que pode procurar a mesma versão por outros meios como uma versão 

eletrônica, uma cópia impressa emprestada ou uma versão fotocopiada. Conforme Earp e 

Kornis, “as vendas de livro dependem dos preços desse produto e do comportamento de 

seus compradores – o governo e o mercado” (EARP; KORNIS, 2010, p. 362). No entanto, é 

válido questionar se junto às mudanças tecnológicas citadas estaria também a inserção dos 

livros digitais nas rotinas das editoras e dos consumidores influenciando essa queda de 

faturamento do mercado impresso. Estariam os livros digitais contribuindo com o 

deslocamento de interesse dos leitores? Por meio de uma entrevista concedida para a revista 

CBN
12

, a presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL) – Karine Pansa – afirma que não. 

Ao falar sobre o cenário dos livros digitais e sobre os resultados da pesquisa Produção e 

Vendas do Setor Editorial Brasileiro de 2010, Pansa reforça que ainda não há uma 

associação direta entre os e-books e o número de vendas e de faturamento de livros 

impressos até o momento, inclusive pela pequena parcela da população que possui acesso 

aos livros digitais. De acordo com a terceira edição da pesquisa Retrato da leitura no 

Brasil
13

, promovida pelo Instituto Pró-Livro e aplicada no ano de 2011, apenas 5% da 

população tem acesso aos livros digitais. Inúmeros motivos colaboram para esse percentual, 

como, por exemplo, os elevados preços de suportes eletrônicos, a preferência por livros 

impressos, a falta de conhecimento do que sejam livros digitais, entre outros.  

Porém, a pesquisa também registra que 30% das pessoas entrevistadas já ouviram 

falar sobre os e-books e os leitores de livros digitais formam um grupo de 9,5 milhões de 

pessoas. Fato esse que talvez tenha incentivado a presidente da CBL a concordar que o livro 

digital, mesmo não apresentando um número de leitores semelhante ao do livro impresso, 

possui potencial para desenvolver-se e crescer entre os brasileiros. Mesmo com um 

mercado incipiente, há uma preocupação com o progresso e com a influência dos livros 

digitais no meio impresso.  Isso pode ser percebido a partir dos eventos promovidos pelos 

próprios profissionais da área editorial como, por exemplo, o Congresso Internacional CBL 

                                                
12 Disponível em: < http://cbn.globoradio.globo.com/programas/revista-cbn/2012/05/20/vendas-nao-compensam-a-queda-
do-preco-medio-do-livro-no-brasil.htm>. Acesso em: 16 jun. 2012. 
13 Disponível em: < http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/anexos/2834_10.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2012. 

http://cbn.globoradio.globo.com/programas/revista-cbn/2012/05/20/VENDAS-NAO-COMPENSAM-A-QUEDA-DO-PRECO-MEDIO-DO-LIVRO-NO-BRASIL.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/programas/revista-cbn/2012/05/20/VENDAS-NAO-COMPENSAM-A-QUEDA-DO-PRECO-MEDIO-DO-LIVRO-NO-BRASIL.htm
http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/anexos/2834_10.pdf
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do Livro Digital, que ocorre em São Paulo e conta com palestrantes de diferentes países. O 

evento já se encontra na sua terceira edição e abre um espaço para as discussões que 

envolvem o atual modelo de negócio da cadeia do livro frente aos livros digitais. Outro 

evento significativo são os seminários produzidos pelo Clube dos Editores do RS
14

. Essa 

associação apresenta 21 editoras gaúchas filiadas que, por estarem unidas a uma mesma 

Instituição, conseguem fortalecer o mercado editorial ao participarem das reuniões e das 

atividades criadas pelo Clube, como o Seminário: o Negócio do Livro que se encontra na 

quarta edição. A partir desses seminários, os editores trocam experiências e ouvem 

tendências que estejam sendo debatidas não apenas na região Sul, mas em todo o Brasil 

(como as modificações causadas pelos livros digitais). 

Tais eventos são indícios de que o mercado editorial brasileiro busca acompanhar, de 

alguma forma, as mudanças tecnológicas que ocorrem em âmbito internacional e que afetam 

o modelo de negócio da área editorial de muitos países. Se a criação e a comercialização de 

e-books não é um fator decisivo para a queda de faturamento das editoras e livrarias, talvez 

esteja no próprio livro digital a oportunidade de equilibrar esse faturamento, contribuindo 

para que as vendas se elevem. No entanto, para que tal quadro se estruture, as editoras 

podem ter um papel fundamental para que o leitor compreenda as vantagens do e-book.  

 

Os livros digitais em pauta 

Diferentemente das manchetes da imprensa de 2007 que anunciavam – no momento 

do lançamento do e-reader Kindle pela empresa Amazon
15

 – que este era um assunto novo, 

o princípio do conceito de e-reader remonta ao ano de 1945, quando o Dr. Vannevar Bush, 

Diretor do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento Científico dos EUA, idealizou o 

primeiro protótipo de uma máquina de leitura: o MEMEX (MEMory EXtension). Por que 

então considerar que o e-book é um assunto novo? Simplesmente por questões de 

viabilidade comercial e popularização: esses primeiros equipamentos não previram as 

mudanças necessárias em toda a cadeia produtiva do livro (afinal, um aparelho sem 

conteúdo disponível não serve ao leitor), além de terem sido lançados em uma época em 

que o acesso à internet pela população era mais restrito, de forma que não se firmaram no 

mercado. Situação oposta à que ocorreu a partir do Kindle, que encontrou no momento de 

seu lançamento um “terreno fértil” para o desenvolvimento dos livros eletrônicos.   

                                                
14 Clube dos Editores do Rio Grande do Sul: uma sociedade que existe oficialmente desde 2003, sem fins lucrativos com o 

objetivo de promover a defesa e o fomento dos seus associados, além de difundir a leitura no estado. Disponível em: < 
http://clubedoseditores.com.br/blog/?page_id=2>. Acesso em: 16 jun. 2012. 
15 Lançamento nos EUA em 2007 e no Brasil em 2009. 

http://clubedoseditores.com.br/blog/?page_id=2
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A exemplo do e-mail (“correio eletrônico”), hoje popular, os e-books precisam de 

mais algum tempo de circulação para que a maioria dos leitores e usuários da internet 

venham a conhecê-lo, tanto enquanto ferramenta como nomenclatura. Em entrevista ao site 

ebookportugal, José Afonso Furtado descreve o e-book da seguinte forma:  

[...] um conjunto que agrega um texto electrónico codificado e publicado 
sob forma digital passível de ser descodificado através de um programa de 

leitura para livros electrónicos; que deve poder ser adquirido seja através 

da Internet seja num suporte digital autónomo e que deve poder ser lido 
independentemente da conexão à Internet; e que necessita de ser integrável 

num dispositivo de leitura adequado para se tornar legível para um leitor 

(FURTADO, 2010)
16

. 
 

Para efeitos didáticos, Ednei Procópio (2010) também descreve os livros digitais ou e-

books – do acrônimo eletronic books – como constituídos por três partes: o livro 

(conteúdo), o software reader (aplicativo de leitura) e o hardware ou e-reader (aparelho, 

dispositivo de leitura). A compreensão da relação entre estes três objetos (conteúdo, 

aplicativo e aparelho) é fundamental para que o leitor de e-books obtenha sucesso e não saia 

frustrado por uma compra mal orientada por falta de informação, visto que o conteúdo 

precisa ser compatível com o aplicativo e esse precisa ser compatível com o aparelho a fim 

de se realizar a leitura.  Em relação ao conteúdo ser produzido como e-book ou como livro 

melhorado (também conhecido como enhanced books ou livro aplicativo), Felipe Flech
17

, 

Analista de Novos Negócios da editora Grupo A, de Porto Alegre, afirmou que o elevado 

custo de produção dos materiais multimídia componentes dos livros melhorados (ou seja, 

aqueles com alto nível de interatividade) acaba orientando a escolha das editoras pela 

publicação de seu material já impresso em e-books no formato PDF
18

 ou ePub, que podem 

ser acessados em diferentes aplicativos de leitura por meio dos seguintes dispositivos: 

computadores (sejam PCs ou notebooks com plataformas Windows, Mac OS ou Linux), e-

readers (como o Kindle da Amazon), tablets (como o iPad da Apple ou o Galaxy da 

Samsung) e celulares com plataformas móveis (tais como Android). Os formatos PDF e 

ePub já apresentam ao leitor/consumidor algumas vantagens, como a facilidade no 

armazenamento e portabilidade do material, o custo mais acessível (um valor 20% mais 

baixo, em média, dos livros impressos) e interatividades específicas para leitura, como 

                                                
16 Disponível em: < http://ebookportugal.net/2010/04/o-que-e-um-ebook-por-jose-afonso-furtado/#axzz1y432jgSb>. 

Acesso em: 17 jun. 2012. 
17 Em entrevista presencial, em 20/07/2011. 
18 O Grupo A hoje também disponibiliza alguns de seus best-sellers do catálogo da área médica como livros melhorados 
para iPad e iPhone, que podem ser adquiridos na App Store. Contudo, o maior número de livros digitais ofertados ainda é 
em formato PDF. Disponível em: <http://www.grupoa.com.br/site/appsgrupoa>. Acesso em: 17 jun. 2012. 
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ferramentas de busca de palavras e frases, marcadores, ferramentas para sublinhar o texto e 

adicionar notas, alteração de fonte e tamanho, dicionário relacionado etc
19

.  

Assim como aos editores, as questões relacionadas a custo também influenciam as 

decisões dos leitores: a variação de preço dos dispositivos de leitura é muito grande, e 

depende principalmente das características físicas e das funcionalidades oferecidas pelo 

aparelho. Os aparelhos mais baratos são os e-readers, equipamentos específicos para a 

leitura de e-books (em formato PDF, ePub, Mobi, TXT e/ou PRC) que geralmente 

apresentam as funcionalidades descritas anteriormente, além de acesso aos sites de livrarias 

e editoras para a compra de livros via internet. No Brasil, os e-readers mais conhecidos são 

o Kindle (em suas diferentes versões, produzido pela Amazon) e o Sony Reader (Sony), 

além da versão brasileira Positivo Alfa (Positivo), com preços que variam entre duzentos e 

setecentos reais atualmente. A diferença entre os valores surge basicamente das diferenças 

físicas dos aparelhos – cores, botões, teclados QWERTY
20

, tecnologia touch screen
21

, 

variações na quantidade de memória dos dispositivos (1, 2, 4, 8, 16 GB) e do tamanho da 

tela (6 a 9 polegadas) – além do valor agregado da marca.  

Outra categoria de equipamentos que também pode ser utilizada como e-reader são os 

tablets, mas como essa é apenas uma de suas funcionalidades, os preços são elevados (entre 

mil e dois mil e quinhentos reais). Os tablets mais conhecidos no Brasil são o iPad (Apple), 

Tablet S (Sony) e o Galaxy (Samsung), mas há diversas marcas (menos conhecidas) que 

oferecem produtos com características e funcionalidades bastante semelhantes: telas touch 

screen coloridas de alta resolução, memórias de até 64GB, câmera, conexão com internet, 

milhares de aplicativos para utilizar (entre esses biblioteca digital pessoal e leitores de e-

books), etc. Estes aparelhos podem ser utilizados para a leitura tanto de e-books (PDF, ePub) 

quanto dos livros melhorados (livros aplicativos geralmente em formato Folio
22

), 

possibilitando, assim, maior grau de interatividade do leitor digital com a obra.  Contudo, 

uma característica do e-reader ainda é apontada como uma vantagem sobre os tablets na 

leitura de e-books: enquanto a tela brilhante dos tablets oferece menor legibilidade ao sol ou 

em condições de alta luminosidade, a tela dos e-readers é composta pelo chamado E-ink 

                                                
19  No caso de alguns títulos médicos da editora Grupo A, está disponibilizada também a atualização gratuita de conteúdo, 
como por exemplo, em bulários e livros de fármacos, que recebem novas informações quase semanalmente. 
20 Atual padrão de teclado. Disponível em: < http://livroseafins.com/por-que-o-teclado-e-qwerty-e-nao-em-ordem-
alfabetica/>. Acesso em: 26 jun. 2012 
21 Tela sensível ao toque. Disponível em: < http://www.tecmundo.com.br/multitouch/177-o-que-e-touch-screen-.htm>. 

Acesso em: 26 jun. 2012 
22 Trata-se de um formato proprietário da Adobe em forma de um arquivo zipado. Disponível em: 
 < http://www.dualpixel.com.br/>. Acesso em: 26 jun. 2012. 

http://livroseafins.com/por-que-o-teclado-e-qwerty-e-nao-em-ordem-alfabetica/
http://livroseafins.com/por-que-o-teclado-e-qwerty-e-nao-em-ordem-alfabetica/
http://www.tecmundo.com.br/multitouch/177-o-que-e-touch-screen-.htm
http://www.dualpixel.com.br/
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(Electronic Ink, ou Tinta Eletrônica) que se assemelha mais ao papel dos livros, tornando a 

leitura mais confortável. É importante lembrar que a intenção do presente artigo é analisar 

editoras que trabalham somente com os e-books em formatos PDF e ePub, em oposição aos 

livros aplicativos (ou livros melhorados) que não farão parte do objeto de estudo. 

 

A comercialização de e-books nos sites de Editoras Gaúchas 

A maior parte das editoras filiadas à já mencionada associação do Clube dos Editores 

do RS, concentra-se na capital gaúcha. A partir de tais empresas, o mercado editorial do 

estado continua crescendo e evoluindo, sendo possível identificar algumas editoras que 

buscam não apenas expandir seus negócios para o restante do país (sem deixar de atender o 

leitor gaúcho), mas que também procuram inovar os seus serviços. Como exemplo, 

utilizemos as editoras L&PM e Grupo A que se destacam das outras editoras do Clube por 

oferecerem em seus catálogos de venda também livros digitais. 

A Editora L&PM nasceu em 1974 e é reconhecida atualmente pela maior coleção de 

bolso do Brasil, uma estratégia elaborada a partir das dificuldades financeiras enfrentadas 

pela editora na década de 1990
23

. A L&PM atua em todo o Brasil, apresentando em torno de 

1.000 títulos focados, principalmente, em livros de literatura nacional e estrangeira. Já a 

editora Grupo A, teve sua origem em 1973, sendo conhecida como Editora Artmed, uma 

empresa especializada na comercialização de livros na área da Saúde e da Educação. Em 

2010 a Artmed passou a se chamar Grupo A, “[...] devido ao novo patamar empresarial 

atingido e à necessidade de consolidar a operação das diversas editoras do portfólio”
24

. O 

Grupo A conta com diferentes selos editoriais (incluindo a Artmed) voltados para a 

publicação de livros acadêmicos, técnicos e profissionais nas áreas de biociências, de 

ciências humanas e de ciências exatas, sociais e aplicadas, atendendo todo o país com cerca 

de 2.000 títulos em seu catálogo (de autores nacionais e internacionais). As duas editoras em 

questão comercializam e-books em seus sites, mas há diferença tanto no número de títulos 

comercializados por cada uma como no espaço informativo dedicado ao livro digital. Na 

página principal do site de tais editoras, é possível encontrar um símbolo em forma de link 

evidenciado a venda de e-books (figura 1). Ao ser acionado pelo leitor, o símbolo conduz à 

outra página cujos links e informações sobre e-books variam de acordo com a editora. 

                                                
23 Institucional L&PM. Disponível em: 
< http://www.lpm.com.br/site/default.asp?TroncoID=805133&SecaoID=845253&SubsecaoID=384748>. Acesso em: 26 

jun. de 2012. 
24 História do Grupo A. Disponível em: < http://www.grupoa.com.br/site/sobre-o-grupo-a/historia-do-grupo-a.aspx>. 
Acesso em: 26 jun. de 2012. 

http://www.lpm.com.br/site/default.asp?TroncoID=805133&SecaoID=845253&SubsecaoID=384748
http://www.grupoa.com.br/site/sobre-o-grupo-a/historia-do-grupo-a.aspx
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Figura 1 - (A) = Páginas principal – site L&PM;  

(B) = Páginas principal – site Grupo A. 

 

Porém, ao ser levado para outra página, quais são as 

informações encontradas pelo leitor? São informações claras e 

satisfatórias a ponto de oferecer uma noção geral do que se trata o 

e-book? Adotando o e-book como sendo um tripé formado por 

conteúdo, aplicativo e suporte, tal qual a ideia de Procópio (2010), 

é válido analisar se tais pontos são informados e contemplados nos 

sites das editoras em questão. Como respaldo, utiliza-se a tabela 

(figura 2) “O Ecossitema dos eBooks” (PROCÓPIO, 2010, p.70) 

para se identificar, de forma mais segura, quais as informações 

que não estão presentes nos sites das editoras quando se trata de 

livro digital, visto que tal tabela é uma relação dos principais softwares, formatos e 

hardwares utilizados pelo mercado editorial.  

Iniciando pelo site da L&PM, pode-se apontar que o cabeçalho da primeira página se 

mantém igual, independente do menu acessado (superior ou lateral), mantendo visível o 

símbolo circular no topo que informa: L&PM e-book - como baixar no seu iPad. Apenas 

pelo nome do link é fácil perceber que o iPad é o principal aparelho escolhido pela editora 

para a leitura de seus livros digitais. De fato, ao acessar tal símbolo, um arquivo em formato 

PDF é aberto automaticamente contendo instruções de como fazer download e transferência 

de e-books para o iPad caso a livraria que comercializa os livros da L&PM não apresente 

um aplicativo de leitura próprio. Nesse arquivo de PDF, a L&PM fornece ao seu cliente um 

guia com os procedimentos que devem ser realizados para se obter um aplicativo de leitura 

compatível com o aparelho e com o formato dos e-books comercializados pela editora. Tal 

prevenção tomada pela editora aumenta a possibilidade de compra de seus títulos, mesmo 

quando realizada diretamente no site das livrarias. Quando o leitor, a partir das informações 

fornecidas pela L&PM, compreende o processo de instalação de um aplicativo e os 

Figura 2 - O Ecossitema dos 

eBooks. 
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cuidados que se deve ter na compra de um e-book, tende a lembrar da editora L&PM como 

referência em livros digitais.    

Contudo, se as informações do arquivo em PDF não se mostrarem compreensíveis 

para o leitor/consumidor digital, há a possibilidade de se acessar um link denominado “e-

book” no menu lateral, à esquerda. Ele abre uma nova página onde já se encontram as capas 

e os títulos das obras na versão e-book. Próximo ao cabeçalho, a editora optou por adicionar 

dois links – sendo o primeiro a repetição do mesmo caminho para se acessar o PDF 

contendo o passo-a-passo citado anteriormente. Já o segundo link trata das dúvidas mais 

frequentes, onde se encontra respostas sobre o que é um e-book, quais os formatos 

trabalhados pela editora, o que são esses formatos, quais os tipos de suporte que são 

compatíveis com os livros digitais da editora, etc. Ou seja, a partir do acesso da segunda 

página, o leitor que já conhece o funcionamento de compra dos livros digitais, pode 

escolher o seu livro, sendo, em seguida, conduzido até os sites das livrarias que 

comercializam as obras da L&PM. Mesmo o cliente que não compreende essa nova 

dinâmica do livro digital consegue informações gerais sobre o processo a partir dos dois 

caminhos mencionados: a página com a lista das eventuais dúvidas dos consumidores e o 

download do PDF com os procedimentos de uso e compra. O motivo de escolha da editora 

em focar principalmente no iPad não é uma questão levantada e nem respondida no site, 

apesar de a L&PM enumerar outros tablets também compatíveis com seus livros. 

Do mesmo modo, a editora Grupo A não chega a explicar em nenhum espaço de seu 

site o motivo que os levou a focar as possibilidades de leitura no Sistema Operacional (SO)
25

 

Android. Ou seja, qualquer aparelho que apresentar o sistema Android, é compatível com os 

e-books da editora.  Há um pequeno banner na parte central (à direita) na primeira página do 

site da editora, apresentando a marca do sistema Android com o dizer: Os e-books do Grupo 

A agora estão disponíveis para Android. Apenas acessando o link e sendo conduzido para 

uma segunda página, é que o leitor descobre que os livros digitais do Grupo A também 

podem ser acessados em computadores, mobiles e tablets sem tal sistema. A única exigência, 

independente de qual suporte utilizado, é que seja realizado o download do Bookshelf (um 

aplicativo de leitura gratuito da empresa Google adotado pela editora para a leitura de seus 

livros). No entanto, se o leitor, por meio de uma busca, não acessar algum e-book, é provável 

que não perceba um pequeno ícone em forma de ponto de interrogação próximo à capa do 

                                                
25 Sistema Operacional (SO): uma série de programas que inicializam o hardware e que possibilitam funções básicas para 
o seu controle e funcionamento. Disponível em: < http://www.tecmundo.com.br/linux/2031-a-historia-dos-sistemas-
operacionais.htm>. Acesso em: 26 jun. 2012.  

http://www.tecmundo.com.br/linux/2031-a-historia-dos-sistemas-operacionais.htm
http://www.tecmundo.com.br/linux/2031-a-historia-dos-sistemas-operacionais.htm
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livro. Esse ícone é um link de ajuda que abre uma nova página com uma lista de perguntas e 

respostas intitulada: Saiba mais sobre os e-books do Grupo A. Um consumidor mais atento 

talvez perceba com facilidade onde a editora optou por abrir um espaço informativo 

relacionado ao livro digital, mas o leitor que não está inteirado do funcionamento do site e 

do processo de compra do e-book, precisa ser impulsionado pelo interesse para pesquisar as 

obras em formato digital, acessar a sinopse dos mesmos, para, então, encontrar o ícone de 

ajuda que leva a respostas sobre o conceito de livros digitais e o processo de compra desses 

que ocorre de forma direta na editora (sem passar por livrarias).  

Sem a intenção de discutir se ambos os sites oferecem usabilidade
26

 por meio dos 

caminhos e links descritos, foi possível estruturar um quadro comparativo centrado no tripé: 

hardware (suporte), software (aplicativo) e conteúdo (livro) a partir das informações 

fornecidas pelas editoras nos espaços dedicados ao e-book, (figura 3).  

 

                                                                                        Editora 

Informação 

L&PM Grupo A 

   

Hardware Tipo Modelo SO*   

 

Suporte técnico 

Aparelho 
Dispositivo de leitura 

 
 

E-reader*** 

Kindle    ?** X -- 

Positivo Alfa ? X -- 

Sony Reader ? X -- 

Nook ? X -- 

Tablets*** 
iPad iOS X X 

? Android -- X 

Portátil iPod Touch iOS X X 

Mobile iPhone iOS X X 

Desktop 
PC Windows X X 

MAC Macintosh -- X 

Software Aplicativo Formato SO   

 
Aplicativo de leitura 

iBooks PDF/ePub iOS X -- 

BlueFire Reader PDF/ePub iOS/ Android X -- 

iFlow Reader ePub iOS X -- 

Adobe Digital 

Editions 
PDF/ePub 

Windows/ 

Macintosh 
X -- 

Bookshelf PDF/ePub 

iOS/ 

Android/ 

Windows/ 
Macintosh 

-- X 

                                                
26 É possível associar o termo usabilidade a cinco atributos: fácil de aprender, eficiente na utilização, fácil de ser 
recordado, apresentar poucos erros e ser agradável quando utilizado (MEMORIA, 2005, p.7- 8) 
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Conteúdo Conceitos   

 

Livro 

Obra 

E-book X X 

DRM X X 

PDF X -- 

ePub X -- 

VBK -- X 

*(SO): Sistema Operacional = uma série de programas que inicializam o hardware  

** Informações que não constam nos sites das editoras 

*** Os tablets e os e-readers citados na tabela tem como referência apenas os citados pelas 
editoras analisadas. O conceito e significado do que sejam tablets e e-readers não foram 

abordados nos sites. 

(X) = Informação concedida pela editora por meio do site 
(--) = Informação não concedida pela editora por meio do site 
 

Figura 3 – Informações relacionadas a e-book (site da editora L&PM e editora Grupo A) 

 

Tal quadro comparativo auxilia a perceber que A L&PM e o Grupo A oferecem 

informações que abrangem os três pontos em questão. Todavia, por uma questão comercial, 

as explicações encontradas estão relacionadas diretamente ao aparelho ou sistema 

operacional (SO) que cada uma escolheu como foco de atenção. Por isso, algumas questões 

ficam incompletas. Talvez as editoras não as considerem importantes ou essenciais para a 

realização da venda, mas, de qualquer forma, geram-se algumas lacunas informacionais, 

como no caso da editora Grupo A que não alerta o consumidor sobre quais as principais 

marcas de tablets que apresentam o sistema Android.  Se o consumidor não estive atento ao 

SO de seu aparelho, será preciso um tempo adicional para procurar e para entender as 

configurações do suporte sem o auxílio da editora.  

Além disso, a editora Grupo A, por trabalhar unicamente com o aplicativo de leitura 

Vitalsource Bookshelf e com o formato VBK (desenvolvido pela empresa Vitalsource), 

limita-se apenas a esclarecer que existem inúmeros formatos e aplicativos, mas o escolhido 

pela editora é o mais utilizado pelo mercado. Contudo, há outros aplicativos de leitura 

muito mais conhecidos e utilizados por outras empresas. É o caso da L&PM que optou por 

comercializar e-books no formato PDF e ePub, sugerindo aplicativos de leitura (como 

BlueFire Reader, iFlow Reader e Adobe Digital Editions) para o leitor fazer download, 

caso não tenha nenhum instalado no seu dispositivo. Como o público de ambas as editoras 

diferencia-se, é justificável a hipótese de que os leitores de livros técnicos (como os do 

Grupo A), por não encontrarem tantas opções de venda de tais livros em versão e-book, não 

necessitam de uma explicação mais extensa sobre outros formatos e aplicativos (utilizando 

apenas os determinados) visto que a própria editora vende de forma direta seus livros, 

eliminando a intermediação através de livrarias. Já a editora L&PM trabalha com uma gama 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 13 

de títulos de literatura não comercializados diretamente. Portanto, o consumidor, opta em 

fazer uma busca pela editora ou diretamente em uma livraria de sua confiança. Frente a 

isso, é necessário que a L&PM ofereça um leque maior de dados relacionados ao processo 

de compra de seus e-books, oferecendo segurança e esclarecimento ao seu cliente, 

mostrando as suas possibilidades de escolha no momento da compra. 

 Mas se tanto a L&PM e a Grupo A não apresentam um panorama mais abrangente 

sobre os livros digitais, oferecendo informações adicionais semelhantes às que são 

mostradas por Procópio (2010) em sua tabela de Ecossistema (figura 2), ao menos é 

possível identificar a preocupação das editoras em explicar alguns pontos básicos, como a 

possibilidade ou não de se compartilhar o livro comprado, o conceito de e-book e o 

significado do conhecido DRM
27

 (Digital Rights Management), visto que o leitor precisa 

conhecer não apenas os formatos de livro digital que o seu aparelho suporta, mas também 

se o seu aparelho é compatível com o DRM. Os textos explicativos das duas editoras são 

sucintos e objetivos, mas permitem compreender o que é esse novo produto, onde se deve 

ler e como se pode ler (em qual aplicativo). Ambas as editoras perpassam pelos pontos 

conteúdo, hardware e software, apesar de algumas lacunas existentes. Entre essas lacunas, 

está o esquecimento das editoras em mencionar a vantagem de se adquirir o e-book em si, 

ou seja, o benefício em se aderir ao livro em forma digital. A importância de tal detalhe 

reside no fato de que a editora, ao comprar a ideia de que o livro digital pode vir a ser 

vantajoso e buscar difundir essa ideia entre os leitores, estará contribuindo para a formação 

de um novo público consumidor para seus novos produtos.  

 

Conclusão  

O livro digital está abrindo espaço para conquistar um interessante nicho de negócios. 

Embora não seja a única alternativa, o e-book tem se apresentado como um produto viável e 

com um futuro promissor, até mesmo para as editoras que já estão inseridas nesse novo 

mercado, mas com uma atuação ainda de forma bastante empírica e sem garantia de bons 

resultados. A redução de custos de impressão, transporte e armazenamento, a inexistência 

de “encalhe” de títulos e a possibilidade de venda inesgotável sem a necessidade de novas 

edições são vantagens atrativas às editoras. Contudo, essas devem compreender a 

                                                
27 DRM ou Digital Rights Management é um processo que asseguraria às casas publicadoras, editores e autores a proteção 
e segurança na transmissão dos arquivos dos e-books e no repasse de direitos autorais aos autores. A criptografia ou a 

codificação de um arquivo evitaria sua reprodução (da obra integral ou em partes) e distribuição ilegal (“pirataria”) 
enquanto um sistema faria o trabalho de quantificação do número de cópias vendidas, porcentagens do valor de venda a 
ser distribuídos, etc. (PROCÓPIO, 2010, p.164)  
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importância da formação de um mercado consumidor de livros digitais, a fim de 

contribuírem ou assumirem esse papel que cabe tanto a elas quanto às indústrias de 

hardware e software.  

A oferta não pode limitar-se apenas aos arquivos em formato digital para compra, mas 

deve ser ampliada. É de suma importância que as editoras, ao aderirem aos e-books, possam 

criar livros e serviços com qualidade a fim de tornar o livro digital um produto interessante 

e desejado pelo público que usufrui de suportes adequados para fazer essa nova leitura. 

Apesar das dúvidas e receios que cobrem o mercado editorial quanto a valores e custos da 

produção do livro digital, assim como a angústia da pirataria, é importante que ocorra um 

planejamento por parte das editoras para que os e-books sejam uma alternativa para seus 

clientes, pois, a partir de preços justos, junto à difusão das vantagens dos e-books, a editora 

tende a conquistar um novo segmento: usuários totais de tecnologia e usuários em fase de 

transição/adaptação. Esse último, que possui potencial à adaptação, não pode ser ignorado, 

sendo tarefa também da editora a orientação e difusão de informações sobre esse novo 

produto. Espera-se que as editoras mudem o seu modelo de negócio, transformando a forma 

como a prestação de serviço é realizada, pois as editoras contarão cada vez mais com a 

ajuda de agências e de empresas de tecnologia, a fim de inserirem os e-books em seus 

negócios e na vida do leitor.  
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