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1 MILHÃO
de páginas digitais produzidas

Na Hondana, nós produzimos, distribuímos e promovemos centenas de eBooks 
por semana para editoras brasileiras através de processos e plataformas próprias



Produção
Extremamente focada 
em títulos profissionais 
e educacionais, nós 
produzimos com uma 
qualidade inigualável e 
garantia de entrega 

Distribuição
Sabendo como incentivar 
a descoberta de conteúdo 
e o engajamento, nós 
otimizamos metadados e 
oferecemos produtos que 
se destacam com uma 
exclusiva curadoria

Consulta
Nós entregamos 
resultados mensuráveis, 
através da nossa 
experiência de mais de 
nove anos no mercado e 
das nossas relações na 
indústria

Hondana



Hondana fortalece editoras
Em nossos dois anos e meio de Brasil, trabalhamos com os melhores
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Process-oriented, consensus-driven population leads to slow, 
but reliable products and business

JAPAN



Scale and “good enough” quality drive down cost while IP is at 
risk and being in the “circle” is key to long-term relationships

CHINA



Fast-follower, experimenting attitude storms market while top-
down, Confucian culture makes partnerships tough

KOREA



“Failing fast” with easy access to capital, entrepreneurs get 
things done at the expense of appearing culturally arrogant

UNITED STATES



Abundant labor drives costs down for services while cultural 
differences make communication difficult

INDIA



Post-cold-war hacker culture benefits tech with good cost-
benefit and creative navigation of bureaucratic barriers

EAST EUROPE



Country full of social people with no stigma vs. tech opens 
opportunities, while local tech talent is scarce

BRASIL



UNIVERSALITY
People are motivated by social purpose, optimism and sense of 

belonging



TENDÊNCIAS
Novas tecnologias constroem uma base para um aprendizado mais 

profundo e interativo



TENDÊNDIA: Big Data 

Ótima captura de dados feita com um 
método “Google Analytics”, com ferramentas 
de análise preparadas para prover boas 
ideias editoriais e educacionais 
 
•  Tecnologia: cache local de dados 
•  Aplicação: para ler dados analíticos 
•  Impacto: editores, professores, escolas e 

alunos podem ter pontos de acesso 
•  Exemplo: progressão da leitura 



TENDÊNCIA: Connectivity 
Plataformas bem arquitetadas permite níveis 
de interação nunca vistos antes entre 
alunos, professores e salas de aula 
 
•  Tecnologia: Redes “ad-hoc” 
•  Aplicação: livros didáticos para o 

contexto proposto 
•  Impacto: salas de aula altamente 

engajadas, mesmo em locais remotos 
•  Exemplo: pesquisas em sala de aula 



TENDÊNCIA: Adaptive Learning 

Interatividades “pré-programadas” se 
torna completamente dinâmicas  
com novas interfaces e interatividade 
 
•  Tecnologia: API “tin-can” 
•  Aplicação: livros auto-didáticos 
•  Impacto: cada aluno pode estudar no 

próprio ritmo 
•  Exemplo: conteúdo de revisão se 

adapta aos comentários 



Enquanto interatividade visual ajuda a prender a 
atenção, leitores de livros digital dispõem de 
muitas ferramentas ideais para aprendizagem 
 
• Busca: leitores podem pesquisar dentro do texto 

e em alguns casos na biblioteca toda 
• Anotações: alunos podem fazer anotações, 

destacar frases e marcar páginas 
• Compartilhamento: Trechos inteiros podem ser 

divididos entre usuários ou em rede social 
• Sincronização: a progressão de leitura de um 

dispositivo pode ser detectada em outro 

BONUS: Ferramentas embutidas 



Em um mundo cada vez mais 
barulhento, devemos inspirar 

leitores e não-leitores da 
mesma forma, com conteúdo 

relevante e envolvente. 

HONDANA



Greg Bateman 
Managing Director
greg@hondana.com.br 
+55 11 3674-4484

Agende uma reunião de Consultoria 

Estratégica sobre e-Books.        

Sem compromisso.HONDANA
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