
Hoje, Ednei Procópio
possui três bibliotecas.
Uma física, com cerca
de 300 títulos sobre te-
mas de interesse pes-
soal como astronomia,
ficção científica, livros
espíritas e livros sobre li-
vros.Outra, digital, com
aproximadamente 70
e-books. E uma terceira
recheada com 20 mil tí-
tulos “catados” pela in-
ternet. Tudo armazena-
do em CDs.
Nesta biblioteca, mais

robusta, há livros raros,
e em extensões tradicio-
nais comoPDF, .doc, .rtf
e .html. Ou seja, títulos
que sofremda epidemia
d a “ n ã o -
disponibilização” ofi-
cial. “Baixei na internet,
estavam com preço

igual a zero. O leitor co-
mum não sabe a diferen-
ça entre um livro pirata
ou gratuito. O que vale,
namente dele, é o que lhe
serviu na hora”, diz.
Há pelo menos umas

trêsediçõesdaBíblia, enu-
mera, um livro raro de
(do poeta e compositor)
Catulo da Paixão Cearen-
se, a indispensável biogra-
fia “RobertoCarlosemDe-
talhes”, censurada pelo
“Rei”, eum livro comqua-
se todas as tirinhasdoper-
sonagem Haroldo. “Al-
gum louco foi lá, esca-
neou tudo e disponibili-
zou”, brinca Ednei.
“Devemos colocar os li-

vros à venda imediata-
mente, para que o produ-
to não perca o seu valor.
Seja no formato e-book

ou em papel. Se acham
que livro na internet não
tem valor, automatica-
mente vão deixar de com-
prar livro, pois tem quem
os disponibiliza de gra-
ça”. Mas que “de graça”
é mais gostoso, é fato.
Ednei, no entanto, expli-
ca que não há como não
repassar certos custos.
“Tradicionalmente, o li-
vro não tem anúncio.
Não é um periódico co-
mo jornal ou revista”,
compara.
Por enquanto, o merca-

do titubeia diante de mo-
delos: biblioteca digital
(onde o leitor “pega” em-
prestado por um tempo
pré-definido ou aluga);
micropagamentos (livros
obtidos em aplicativos) e
livrarias online (sites que
oferecem vários livros, o
consumidor compra um a
um). E aqui, entra a te-
mática do lançamento.
“Discuto quais seriam os
caminhos do livro digital.
Tanto em termos edito-

rais quanto comerciais.
Como faz e como vende.
Existem várias maneiras
de produzir e maneiras
de comercializar. Quem
mais vai se interessar são
os escritores”, frisa o con-
sultor, que também já es-
teve nesta posição.
“Em 1994, escrevi um

livro, procurei uma edi-
tora para publicar e não
encontrei, era ummerca-
do extremamente fecha-
do. Pesquisei como po-
deria publicar meu pró-
prio livro, pela internet.
Na época, não existia o
livro digital, a Adobe ti-
nha acabado de lançar o
PDF”, recorda.
A solução foi procurar

um amigo, que, na épo-
ca, também ensaiava
comuma“bibliotecadigi-
tal”. “Mandei meu livro
ao e-bookBrasil.org, hoje
o site mais antigo de
e-book no país. E, no dia
seguinte estava publica-
do. Pensei: o futuro che-
gou”, diverte-se. (ED) l
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O livro em papel pode
virar objeto para pou-
cos. Algo como um dis-
co de vinil é hoje. No fu-
turo, quem sabe, uma
bela edição numerada,
especial e impressa faria
leitores enfrentarem fi-
las para ter um exem-
plar que ninguém mais
tem? Para o restante
dos mortais: e-books no
celular, no computador,
no tablet. Esta é uma
das suposições de
umdosmais im-
portantes es-
pecialistas
nesta mídia
no Brasil, o
consultorEd-
nei Procópio.
No último dia
25, ele lançou,
em São Paulo, o li-
vro “A Revolução dos
e-Books:A Indústriados
Livros na Era Digital”
(Senai-SP)
Voltado ao mercado

editorial, livreiros gráfi-
cos e “livreiros digitais”
(sim, o termo existe) e
para escritores “indies”
ounão, o livro tentades-
vendaroperíododemu-

danças pelo qual a socie-
dade passa.
Ednei, e então, o livro

vai acabar? “Não. O que
podeacontecer éomerca-
do editorial do livro im-
presso enfraquecer, como
aconteceu com a indús-
tria fonográfica. O disco
de vinil não é mais uma
indústria, é um nicho. Se
o mercado editorial não
entender estenovo consu-
midor, o livrodepapel po-
de virar um nicho”, supõe
o consultor paulistano.
O currículo do especia-
lista mostra sua atua-

ção na área de
e-books há mais
de 15 anos .
São deles, ain-
da, os livros
“Construindo
UmaBiblioteca
Digital” (2005)

e “O Livro na Era
Digital” (2010). Mais

precisamente nos últimos
dez anos, o consultor tem
dado a cara a tapa para
entender este momento,
empiricamente falando,
com seus próprios livros.
Alguns, ele lançou só

em e-book, outros, nos
dois formatos, e outros,
gra tu i tamente como
e-book. A conclusão “Se o

livro está disponível, seja
em e-book ou impresso, o
leitor compra”.
Docontrário... “Vaipira-

tear, sem culpa alguma”.
Assim, sem medo? “Por
que teria culpa? Alémdis-
so, o leitor queria com-
prar, a editora não quer
vender.Osegredodomer-
cado é o livro estar dispo-
nível. A obra precisa estar
acessível”.Éa leidaprocu-
ra, da oferta e do ditado
quediz “cavalo boméque
serve o dono na hora”.
O consultor aponta

questões debatidas em
defesa do papel nosso de
cada livro, como “cheiro
do papel é importante”,
“o tato é fundamental”,
etc. Mas, enquanto isso,
livros seguiam não sen-

do disponibilizados.
“Muitas pessoas que

não eram hacker coloca-
vam um monte de livros
de graça na internet. Es-
saspessoaséqueos torna-
ramacessíveis. Em vez de
a indústria ficar discutin-
do o cheiro do papel, de-
veria ter colocado os li-
vros para vender”, lem-
bra, acrescentando que a
discussão não se restrin-
ge ao Brasil. O autor diz
que algumas editoras já
estão despertando para a
importânciadedisponibi-
lizaremlivrosnosdois for-
matos. “Aí, em BH, a Du-
faux é uma que estão se
organizando para lançar
seus títulos nos dois for-
matos”, exemplifica, so-
bre um destes cases. l
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Livros: um
olhar sobre
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Assim,oromance“Os

VersosdeJames”que

passouochapéudurante

trêsanosporeditoras,em

trêsdias,caiunosbraços

dosleitores.Mas,admita,

Ednei,erabomoque

escreveu?“Nãoeraum

bomlivro.(risos).Mas

tambémnãotinhaacesso

aomercado,nãotinhaesse

feedbackdoleitorpara

saberseerabomounão”.

Otesteliterário

instantâneofoifeitocom

maisde20mildownloads.

Bomounão,pelomenos,o

consultorconheceuo

funcionamentodas

engrenagensemsilício.

“Nãoeraumaobra-prima,

masdefiniuminhavida”,

dizele,quedesdeentão,

passouaestudaromundo

virtual. (ED)

‘Nãotinhaesse
feedbackdoleitor’

“O segredo do
mercado é o
livro estar

disponível. O
livro precisa

estar acessível”

EDNEI–Autordizqueeditoras jáestãodespertandopara
a importânciadedisponibilizar livrosnosdois formatos

DIVULGAÇÃO

SAIBAMAIS

MercadoEditorial

AFP

CAPADOLIVRODEEDNEI
–Assunto“dahora”

l>

l04 BeloHorizonte,domingo,30.3.2014

DOMINGO,HOJEEMDIA

 

hojeemdia.com.br


