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Editoras 
disponibilizam 
downloads 
de e-books 
gratuitamente

Consumo de livros digitais 
aumenta durante pandemia

Semana tem shows com Sandra de Sá, Lô Borges, 
Lula Ribeiro, além de Breno Ruiz e Elza Soares
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Reprodução Internet

Reprodução Internet

Da Redação

A pandemia de COVID-19 
influenciou todos os aspectos 
da vida dos consumidores, in-
cluindo a maneira como eles 
leem livros. Na ausência de 
livros físicos, como as lojas 
estão fechadas por alguns 
meses, muitos leitores ao redor 
do mundo estão aderindo aos 
e-books. Só na Espanha as 
vendas de e-books desde o 
início do isolamento por causa 
do coronavírus cresceram em 
média 50%, de acordo com um 
dos maiores distribuidores de 
livros do setor, o Libranda.

Essa situação incomum do 
confinamento em casa levou 
muitas editoras a oferecerem 
alguns downloads gratuitos 
de e-books. No Brasil, a USP 
(Universidade de São Paulo), 
a livraria virtual Amazon e a 
editora Unesp (Universidade 
Estadual Paulista) disponi-
bilizaram obras digitais a 
custo zero.

E-books e audiolivros di-
gitais estão vendendo melhor 
que o normal, juntamente 
com os livros impressos que 
a Amazon e outras livrarias 
e lojas conseguem entregar. 
Li recentemente que na plata-
forma on-line Estante Virtual 
as vendas pela internet au-

Marcelo Rezende

Relembrando as noites 
de Instrumental Sesc Brasil, 
nessa segunda-feira (29) quem 
se apresentou foi Arismar do 
Espírito Santo com o show “A 
Beleza e a Paciência”. O multi-
-instrumentista consagrado no 
meio musical, referência da 
música instrumental no Brasil 
e no mundo, realizou uma 
viagem sonora por meio de 
composições que remetem a 
personagens e locais impor-
tantes para a música brasi-
leira do último século. Tocando 
piano, violão de 7 cordas, gui-
tarra, baixo acústico e baixo 
elétrico, ele revisita as rodas 
de choro e o jazz autoral que 
viveu em Santos na década de 
1960, passando pela música 
paulistana dos anos 1970 e 
1980, seguindo para o cenário 
musical carioca da década 
de 1980 até chegar ao mundo 
pós-1990, incluindo suas expe-
riências em oficinas de criação 
e turnês internacionais.

Hoje (30), a cantora carioca 
Sandra de Sá traz todo o seu 
gingado com uma apresen-
tação inédita, selecionando 
seus maiores sucessos para o 
público de casa. Direto do Rio 
de Janeiro, a musicista que 
acumula 19 discos e comemora 
40 anos de carreira apresenta 
canções que são clássicas em 
sua voz, como “Olhos Colo-
ridos” (Osvaldo Costa), “Eu 
Quero é Botar Meu Bloco na 
Rua” (Sérgio Sampaio), “Flor 
de Lis” (Djavan) e “Madalena” 
(Ivan Lins/Ronaldo Souza).

No dia 1º de julho, quarta-

Folhapress

Muito mais do que so-
mente a agente brasileira 
de “Valorant”, Raze é uma 
grande conquista para a 
Riot. A personagem do novo 
jogo de tiro tático para PC, 
da empresa de “LOL”, gerou 
polêmica antes mesmo do 
lançamento oficial do game, 
quando players do beta fe-
chado chamaram a atenção 
para a força excepcional da 
duelista, o que levou a um 
novo balanceamento dela.

“A personagem, em si, foi 
muito bem recebida”, diz 
Thiago Gutierrez, diretor de 
arte de marketing e respon-
sável pela identidade visual 
do jogo nas divulgações e 
campanhas. “Senti um or-
gulho absurdo de termos 
uma personagem – uma das 
mais fortes- que está entre 
as mais icônicas do jogo; 
quase como o rosto dele. 
Tomou uma proporção muito 
grande, e se tornou uma das 
personagens mais interes-
santes, ao meu ver.”

Como o único brasileiro 
da equipe de “Valorant”, Gu-
tierrez foi um dos principais 
consultores para o desen-
volvimento de Raze, sendo 
ouvido pelas equipes de arte, 
narrativa e desenvolvimento. 
Ele explica que, inicialmente, 
as referências reunidas para 
a criação da agente não con-
tinham tanta diversidade 
quanto à observada no re-
sultado final. “Meu papel foi 
tentar pegar referências que 
realmente tentassem quebrar 
um pouco o estereótipo que 
geralmente os videogames 
têm”, afirma ele, acrescen-
tando que joga principal-
mente Raze e Jett.

“Foi uma intersecção de 
estilo, cultura e e-sports”, 
continua. “Procuramos re-

ferências fora dos games 
e do universo de fantasia; 
buscamos na música e na 
indústria fashion, para con-
seguir trazer uma roupagem 
nova, mais moderna e ino-
vadora”, diz, acrescentando 
que é comum ouvir pedidos 
de desenvolvimento de peças 
de roupas que os agentes 
usam dentro do jogo.

Já classificada pela em-
presa como natural de Sal-
vador (BA), Raze fala no jogo 
frases icônicas como “Bora 
tocá um rebu” e “Massa, vou 
brocar”, com linhas de voz 
que vieram de um extenso 
trabalho de localização, feito 
pela Riot Brasil.

Para ajudar na consul-
toria, Gutierrez procurou 
referências de artistas bra-
sileiros, principalmente da 
Bahia, a fim de encontrar a 
linguagem visual e definir 
a personalidade de Raze. 
As inspirações vieram prin-
cipalmente da arte de rua 
e músicas – a exemplo da 
peça publicitária feita com o 
grupo Baiana System, que foi 
convidado para participar da 
trilha sonora do game. Após 
um ano e meio de criação, ele 
afirma que o resultado final 
foi fiel aos brasileiros.

Interesse por uma agente 
brasileira sempre existiu por 
parte dos desenvolvedores, 
por causa do valor que o mer-
cado brasileiro tem para a 
Riot. “O público de jogadores 
brasileiros é muito apaixo-
nado por games, muito apai-
xonado por competição, então 
casou super certo com os 
valores do ‘Valorant’. Querí-
amos um personagem brasi-
leiro como parte do casting 
geral desde o início”, con-
firma. “Queremos ser muito 
inclusivos, e que todo o tipo 
de jogador possa aproveitar 
o jogo e criar oportunidades.”

mentaram 50% em abril, em 
comparação com o mesmo mês 
do ano passado. Isso é fantás-
tico, já que o setor editorial 
vem acumulando resultados 
negativos há alguns anos por 
conta da crise das livrarias 
Saraiva e Cultura.

Passados alguns meses 
de isolamento social, muitas 
pessoas já estão se acostu-
mando melhor com esse novo 
cenário e rotina, e por isso 
leitores estão voltando aos 
seus hábitos de leitura. Há 
também quem aproveite o 
momento para se reconectar 
com os livros, e outros que 
buscam uma forma de dis-
tração e aconchego. Com as 
escolas temporariamente fe-
chadas, estudantes também 
estão recorrendo aos livros 
técnicos e de literatura para 
estudar e muitos pais estão 

educando os filhos de casa.
Outro dado interessante: 

no Reino Unido, as vendas 
de títulos educacionais para 
crianças subiram 234% na 
última semana de março, o 
terceiro nível mais alto já 
registrado, de acordo com um 
relatório da BBC. Da mesma 
forma, nos EUA, houve um 
aumento de 66% nas vendas 
de livros de não ficção para 
crianças, de acordo com o 
NPD Group.

Seja por meio de telas ou 
encomendas, seja qual for a 
motivação, o hábito de ler é 
uma das melhores qualidades 
que uma pessoa pode ter. A 
leitura beneficia a saúde física 
e mental e esses benefícios 
podem durar a vida toda, por-
tanto que este costume per-
maneça também no mundo 
pós-pandemia.

Sobre Eduardo Villela
Graduou-se em Relações 

Internacionais e cursou mes-
trado em Administração, ambos 
na PUC-SP (Pontifícia Univer-
sidade Católica). Trabalha 
com escrita e publicação de 
livros desde 2004, já lançou 
mais de 600 livros de variados 
temas, entre eles comporta-
mento, gestão, negócios, uni-
versitários, técnicos, ciências 
humanas, interesse geral, bio-
grafias e ficção infantojuvenil e 
adulta. Trabalhou como editor 
de aquisições de livros universi-
tários e de negócios na Editora 
Saraiva, editor de livros de 
negócios na editora Campus-
-Elsevier, gerente editorial de 
todas as linhas de publicações 
na Editora Gente e copublisher 
e diretor comercial na Edi-
tora Évora. Mais informações 
emhttp:// www.eduvillela.com

Brasileiro na equipe do 
game fala sobre “Raze”

Sandra de Sá 
Cantora carioca traz 
hoje todo o gingado da 
black music em sua live

-feira, o músico, cantor e com-
positor Lô Borges percorre os 
sucessos de sua longa estrada 
musical no show “Paisagem 
da Janela”. Com seus carac-
terísticos voz e violão, ele re-
lembra músicas como “Clube 
da Esquina nº 2”, “Paisagem 
da Janela”, “O Trem Azul”, 
“Tudo que Você Podia Ser”, 
“Para Lennon e McCartney” 
e “Um Girassol da Cor dos 
Seus Cabelos”, além de can-
ções mais recentes, como “Dois 
Rios” e “Quem Sabe Isso Quer 
Dizer Amor”, acompanhados de 
surpresas trazidas da imersão 
criativa do artista nos últimos 
anos. Membro do importante 
movimento artístico Clube da 
Esquina e parceiro de grandes 
nomes da música brasileira, 
como Milton Nascimento, Beto 
Guedes, Nando Reis e Fernando 

Brandt, Lô atravessou gerações 
como uma grande referência do 
cancioneiro nacional.

E dia 2, quinta-feira, o cantor 
e compositor sergipano Lula 
Ribeiro apresenta seu reper-
tório autoral com foco em seu 
último disco, “O Amor É Sempre 
Assim”. Parcerias com grandes 
músicos, como Zeca Baleiro, 
Vander Lee e Alexandre Nero 
estarão no repertório, além de 
homenagens a compositores 
já gravados pelo cantor, como 
Luiz Melodia, Dorival Caymmi, 
Caetano Veloso e Paulinho 
Moska. Pensado para ser uma 
celebração musical junto ao 
público em casa, o show de Lula 
Ribeiro traz ainda músicas de 
discos anteriores, como “Mercê 
de Você”, “Te Amo Aracaju”, 
“Congênito”, “Você Não Tava 
Lá” e “Muito Prazer”.

30/6, terça-feira
Sandra de Sá

1/7, quarta-feira
Lô Borges

2/7, quinta-feira
Lula Ribeiro

3/7, sexta-feira
Breno Ruiz

4/7, sábado
Elza Soares. Participação: Flávio 
Renegado

5/7, domingo
Sapopemba

Para conferir toda essa 
programação, basta acessar 
as páginas youtube.com/ 
sescsp ou o novo endereço do 
Sesc São Paulo no Instagram, 
criado especialmente para a 
série Sesc Ao Vivo: instagram.
com/ sescaovivo.

Desde o dia 19 de abril, o 
Sesc São Paulo vem oferecendo 
um show diferente por dia, 
todos os dias às 19h, ao vivo 
e direto da casa do artista. A 
programação foi pensada a 
todos que apreciam a boa mú-
sica brasileira, em tempos de 
isolamento social por conta do 
novo coronavírus e que levou 

ao fechamento das unidades 
em todo o Estado para evitar 
a disseminação da COVID-19.

A série Música #EmCasa-
ComSesc também tem sido 
uma oportunidade para pro-
mover o Mesa Brasil, pro-
grama que conecta empresas 
doadoras e instituições so-
ciais para o complemento 
de refeições de pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social. Criado há 25 anos pelo 
Sesc São Paulo e hoje em ope-
ração em diversos estados do 
país, a iniciativa está com uma 
campanha para expandir sua 
rede de parceiros doadores e 

ampliar a distribuição de ali-
mentos, produtos de higiene 
e limpeza em meio à crise 
causada pelo novo corona-
vírus. Também engajados pela 
causa, os artistas têm aprovei-
tado as transmissões on-line 
para convocar as pessoas, 
principalmente empresários e 
gestores, a integrarem a rede 
de solidariedade. Para saber 
como ser um doador, acesse o 
site mesabrasil.sescsp.org.br. 

+ Sesc Digital
A presença digital do Sesc 

São Paulo vem sendo cons-
truída desde 1996, sempre pau-

tada pela distribuição diária de 
informações sobre seus pro-
gramas, projetos e atividades 
e marcada pela experimen-
tação. O propósito de expandir 
o alcance de suas ações so-
cioculturais vem do interesse 
institucional pela crescente 
universalização de seu aten-
dimento, incluindo públicos 
que não têm contato com as 
ações presenciais oferecidas 
nas 40 unidades operacionais 
espalhadas pelo estado. Por 
essa razão, o Sesc apresenta o 
Sesc Digital, sua plataforma de 
conteúdo! Saiba+: sescsp.org.
br. (Com assessoria)

Agenda de música #EmCasaComSesc 30 de junho a 5 de julho, 19h


