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Obra sobre livros eletrônicos 
é indicada ao Prêmio Jabuti
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Ednei Procópio é empresário e um dos maiores especialistas em livros 
eletrônicos, pioneiro na área desde 1998. Como editor e sócio-fundador de selos 
editoriais, atua na publicação, comercialização e divulgação de centenas de 
títulos em versões impressas sob demanda, digitais e até audiobooks. Publicou 
Construindo uma biblioteca digital (2005) e O livro na era digital (2010).
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ServiçoLivro 
aborda a 
indústria 

dos livros 
na era 
digital

A Câmara Brasileira do 
Livro (CBL) anunciou 
na última terça-feira 
(23/09) os fi nalistas ao 
Prêmio Jabuti 2014. E 
entre os 10 melhores 
obras na categoria Co-
municação, está a de 
Ednei Procópio, pio-
neiro no Brasil quando 
o assunto são os livros 
eletrônicos.

A Revolução dos 
eBooks – A indústria 
dos livros na era digi-
tal (SENAI-SP Editora, 
2013) traz uma análise 
profunda sobre o pas-
sado, presente e futuro 
dos livros frente a uma 
revolução causada pela 
internet. 

Em seu terceiro livro 
sobre o assunto, Procó-
pio desmistifi ca o tema 
usando conceitos bási-
cos que ajudam os 
profi ssionais do livro a 
desbravarem um cenário 
único de oportunidades, 
e que, segundo o próprio 
autor, “ocorre em um 
momento histórico, de 
perda da hegemonia do 
mercado editorial mun-
dial”.

Quem leva o Jabuti? 

A apuração da segunda 
fase do Prêmio Jabuti 
2014 será no dia 16/10. 
Os jurados avaliarão e 
atribuirão notas a todas 
as obras fi nalistas na 
primeira fase. Os três 
livros que receberem 
a maior pontuação dos 
jurados serão considera-
dos vencedores em sua 
categoria, em primeiro, 
segundo e terceiro 
lugar. A cerimônia de 
entrega aos vencedores 
do Prêmio Jabuti 2014 
será realizada em 18 de 
novembro de 2014, no 
Auditório Ibirapuera, 
em São Paulo.

Sob a direção de Marisa 
Lajolo, ações foram 

tomadas para deixar 
o prêmio mais popu-
lar. Uma nova curado-
ra veio com a proposta 
de levar o prêmio Jabuti 
para a ‘boca do povo’.

O Jabuti é o mais tradi-
cional prêmio literário 
do país e chega a sua 
56ª edição com cura-
doria nova, disposta a 
reforçar a marca en-
tre autores, livreiros 
e leitores. “Queremos 
gerar debates, provo-
car barulho. A literatu-
ra precisa virar mídia, 
precisa estar na boca 
do povo. As polêmicas 
ajudam nisso”, conta a 
curadora do evento em 
entrevista ao jornal Fol-
ha de S.Paulo.

Lajolo assumiu o co-
mando do prêmio em 
abril, após 23 anos de 
gestão do antigo cura-
dor, José Luiz Goldfarb. 
A nova nomeação agra-
dou ao mercado de um 
modo geral. Nos basti-
dores, comenta-se que a 
gestão de Goldfarb fi cou 
desgastada após tantos 
anos e também por re-
centes questionamen-
tos envolvendo o Jabu-
ti. Neste ano não houve 
mudanças no regula-
mento, mas Lajolo faz 
planos para inovar.

Inovação 

A principal delas é for-
talecer a repercussão 
no mercado. “O Jabuti 
dá muita mídia no dia 
da cerimônia, mas de-
pois morre o assunto. 
Queria torná-lo mais 
duradouro.” Para isso, 
a curadoria criou selos 
especiais para os liv-
ros  indicados e para 
as obras vencedores 
estamparem nas capas. 
Outra ideia é organizar 
eventos e cursos a partir 
dos ganhadores.

Confi ra a lista completa 
pelo site: www.premio-
jabuti.org.br.
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