
O MOMENTO
É AGORA

A idéia de promover ações que coloquem o livro e a leitura em
evidência começa a tomar forma. Campanhas publicitárias e

institucionais para estimular o hábito da leitura são anunciadas
por diferentes setores, o que pode criar um ambiente favorável
para que o mercado editorial, a partir de algumas estratégias,

tenha uma atuação mais incisiva na conquista de leitores

ob a marca do Ano Ibero-
americano da Leitura, no
Brasil chamado Vivaleitura,
há uma grande expectativa
para que, ao longo deste
ano, sejam implementadas

muitas iniciativas interessantes em
torno de ações para ampliar o acesso
da população ao livro e façam crescer
o número de leitores. E quando, nes-
se processo, são conquistadas novas e
importantes adesões para enriquecer

as atividades a serem inseridas nesse
calendário, é possível acreditar que
isso irá se confirmar.

Há uma disposição efetiva para
provocar mudanças, tanto no setor
público quanto no privado, com o fato
de haver, de um lado, os ministérios
da Cultura, da Educação e a própria
Secretaria de Comunicação do Go-
verno e Gestão Estratégica (Secom)
elaborando campanhas e estratégias
de comunicação para massificar o
hábito da leitura no País, e, de outro,
dois importantes grupos de comuni-

cação, Abril e Organiza-
ções Globo, declarando
sua adesão ao Vivaleitu-
ra. Estamos, portanto,
assistindo à formação
de uma conjuntura

muito favorável para o produto livro,
capaz de oferecer ferramentas valio-
sas ao desenvolvimento do mercado
editorial. Em contrapartida, o setor
tem a responsabilidade de repensar
suas estratégias de modo a acompa-
nhar as mudanças que estão no bojo
dessas ações, entendendo melhor os
públicos a serem atingidos, para ofe-
recer obras ajustadas a cada perfil.

Ações planejadas

No âmbito do governo federal, a
preocupação em reverter os baixos
índices de leitura e de letramento
da população motivou uma série de
ações, por meio do Fome do Livro,
programa do Ministério da Cultura.
Algumas já efetivadas, como o apoio



à indústria editorial,
traduzido na desone-
ração do "PIS e Cofins,
e outras em curso,
que no seu conjunto
levarão à composição
do Plano Nacional do
Livro e Leitura, asse-
gurando ao setor polí-

ticas públicas de longo prazo. Para
isso, tem mobilizado varias áreas
governamentais, como no caso das
campanhas institucionais desenvol-
vidas pelo Ministério da Educação e
a intenção da Secom de destacar o
tema livro nas ações que desenvolve-
rá durante este ano.

O MEC, segundo a assessoria
de imprensa, está trabalhando com
vários projetos que envolvem o li-
vro. Para os programas de incentivo
à leitura já foram produzidas algu-
mas peças, em fase de aprovação
interna, além da participação do
órgão em feiras de livros por todo o
País. No âmbito da Secom, o órgão
reuniu as principais agências de pu-
blicidade para apresentar os vários
temas e o cronograma que serão
trabalhados pelo governo ao longo
deste ano, inclusive sobre hábitos
de leitura, cujo detalhamento ainda
será divulgado.

No caso do Grupo Abril, trata-
se de uma parceria com a Associa-
ção Brasileira de Editores de Livros
(Abrelivros), conforme explica João
Arinos, diretor superintendente da
Abril Educação e presidente da en-
tidade. "O objetivo é desenvolver
projetos em âmbito nacional de in-
centivo à leitura na escola e na fa-
mília." Para isso, representantes da
empresa e da Abrelivros formaram
um comitê que se reúne semanal-
mente para traçar as linhas de tra-
balho. "Na verdade, são várias ações
e por isso estamos chamando de
campanha, mas não estão em um
nível de detalhamento que possa-
mos divulgar. A idéia é que, talvez
em meados de abril, tenhamos con-
cluído o cronograma desses projetos

e iniciado as atividades que integra-
rão o calendário do Vivaleitura."

As Organizações Globo, que
reúne emissoras de televisão, rádio,
jornais, revista e editora, também
anunciaram no mês passado sua
adesão ao Vivaleitura. Segundo o
vice-presidente de Responsabilida-
de Social, José Roberto Marinho,
elas intensificarão as ações já pro-
movidas nas várias empresas do
grupo e desenvolverão projetos es-
pecíficos ao longo de 2005. "Tere-
mos campanha na TV de estímulo
à leitura e novas oportunidades de
merchandising social e de matérias
jornalísticas", declara. José Roberto
Marinho reforça o compromisso do
grupo com o desenvolvimento só-
cio-cultural da população brasileira.
Nesse sentido, as ações que ele reali-
za para o estímulo à leitura "não são
algo novo ou temporal" (ver entrevis-
ta na página 22).

Mais do que campanhas

Com o significativo engajamento,
a mobilização em torno da leitura e
o desejo de que
ela seja uma
preocupação
permanente, e
não-episódica
ou pontual, in-
tensificam-se as
esperanças de
uma possível
transformação.
No entanto,
à medida que
campanhas publicitárias e institucio-
nais comecem a ser veiculadas, há
outros processos a serem desenca-
deados com o objetivo de dar supor-
te ao estímulo provocado. É o que
alertam especialistas em propagan-
da e marketing.

Segundo Daniel Barbará, dire-
tor comercial da DPZ, a promoção
de uma campanha com esse cará-
ter é muito complexa. "Mexe com

um assunto que tem tudo para dar
errado no Brasil, porque o livro é
caro. Exige mais do que uma popu-
lação alfabetizada: requer uma certa
compreensão ou domínio da língua,
ainda deficiente, pois são poucos os
brasileiros com mais de oito anos de
estudo". Por outro lado, ele observa
que isso se reflete no consumo a par-
tir do momento que os livros ganham
espaço na mídia. "Nas classes sociais
A e B, onde estão as pessoas que
lêem revistas e jornais, a divulgação
de resumos dos livros, resenhas e as
indicações dos cronistas têm estimu-
lado muito esse mercado. Penso que
o livro, assim como o iogurte, é um
produto com uma enorme vontade
de consumo por parte pessoas. In-
variavelmente, quando se está lendo
em público, quem está do lado fica
olhando, doido para você emprestar
o livro para ele. É uma coisa que as
pessoas gostariam de ter, no entan-
to existe o problema do preço, em
algumas situações mais barato, mas
ainda um limitador."

Por isso, Barbará acredita no efei-
to restrito das campanhas de incen-
tivo, porque as pessoas podem ter o
desejo de comprar, mas faltam con-
dições. Por outro lado, o resultado
é mais significativo quando envol-
ve um conjunto de ações de vários
segmentos, que facilitem o acesso
e a propagação do tema nos meios
de comunicação. "A divulgação do
conteúdo dos livros no editorial de
jornais e de revistas tem uma capaci-
dade de persuasão que a propagan-
da não consegue, assim como pela
televisão e cinema. Retratar cada vez
mais temas de obras nos filmes pode
fazer a pessoa mudar de prioridade:
ao invés de ir ao cinema, o consumi-
dor pode comprar um livro. Nesse
caso, acontece em todos os níveis,



evidentemente, proporcional à ren-
da das pessoas."

Para o professor Francisco Gra-
cioso, presidente da Escola de Pro-
paganda e Marketing (ESPM), as
campanhas podem ser muito boas,
principalmente se dirigidas a faixas
etárias que vão da infância à juven-
tude. "Elas deveriam ser, acima de
tudo, voltadas para o segmento in-
fanto-juvenil, na esperança de que,
ao se tornarem pais, estes jovens
incutam nos seus filhos o hábito da
leitura. Meu gosto foi incentivado
por meus pais. Sem dúvida, isso vem
de geração para geração. No Brasil,
infelizmente, a maioria dos pais não
lê e, portanto, jamais levará seus fi-
lhos a ler."

Na sua opinião de Gracioso, as
ações não podem ser isoladas e foca-
das apenas na promoção do livro. "A
Bienal do Livro, por exemplo, não é
apenas promocional; é também edu-
cativa. Cabe ao mercado editorial en-
contrar outras formas semelhantes
de orientar suas campanhas, porque
enquanto o jovem não der valor ao
livro, não vai gastar o pouco que tem
com ele." É essa falta de valorização
do livro que o professor aponta como
o principal problema nas universida-
des, refletido no mercado editorial.
"Por não atribuir valor ao livro, o jo-
vem aluno considera a obra didática
cara. Por isso, também se justifica

a farra de cópias
existente no Bra-
sil. Não se dá con-
ta que o preço mé-
dio de R$ 60,00
de uma obra pára
sua formação é um
investimento bas-
tante módico."

Também a fa-
cilidade de acesso

ao livro, para ele, é uma questão fun-
damental para ampliar o hábito da
leitura. "As bibliotecas públicas têm
um papel muito importante. Ainda
garoto, passei a ler com regularida-
de quando comecei a freqüentar a

Biblioteca Municipal Mário de An-
drade, no Centro de São Paulo. Era
uma forma de ler sem ter de comprar
livros, um problema para a maior
parte da população. Assim, é preciso
ter mais bibliotecas públicas, simples,
baratas, espalhadas pela cidade para
atingir um público que quer ler e não
pode, porque não tem livros."

Como prova de que uma biblio-
teca pode fazer a diferença, Gracioso
fala de sua experiência na própria
ESPM. "Há mais ou menos quatro
anos, inauguramos uma biblioteca
nova, três ou quatro vezes maior do
que a anterior, com duas vezes mais
obras no acervo e, também, acesso a
arquivos eletrônicos muito variados.
Curiosamente, isso ocorreu em uma

época em que se dizia que os jovens
deixariam os livros para ler apenas
a tela do computador. Na verdade,
constatamos que com mais livros,
melhores instalações, mais estímulo
à leitura por meio do trabalho dos
professores que passaram a exigir
mais pesquisas, o índice de leitura de
livros entre os alunos de graduação
quase dobrou."

O presidente da ESPM concor-
da que mudar a atual condição da
leitura no País não é tarefa simples,
porém é preciso trabalhar duas ver-
tentes. A primeira está relacionada
aos valores e às questões culturais
da sociedade brasileira. "E isso não
é fácil de alterar. Mudar valores em
uma sociedade leva pelo menos 25
anos de campanha constante, de
esforço contínuo." A outra, aponta,
diz respeito à falta de dinamismo, de
percepção da própria indústria edi-

torial para tornar o
livro mais atraen-
te, mais atual. "De
modo geral, é uma
indústria que parou
no tempo. Não me
refiro apenas ao as-
pecto gráfico, mas
ao conteúdo, à ca-
pacidade de lançar
coisas que interessem a um grande
número de jovens", declara o pro-
fessor. Ele insiste na idéia de que se
deve pensar sempre nos jovens, por-
que será a partir dessa geração que
o proposto poderá "engrenar no fu-
turo". E observa: "Se compararmos
os lançamentos de DVDs com os de
livros, estes levam uma surra de 12
a zero, no que tange ao dinamismo,
à capacidade de fazer coisas que
correspondam aos anseios daque-
le público. Isto mostra, desculpe a
franqueza, o atraso da indústria edi-
torial brasileira."

A diretora de Planejamento e
Atendimento da agência de publi-
cidade Lage'Magy, Joice Malavolta,
concorda com os vários aspectos levan-
tados por seus colegas de profissão, e
acrescenta outros elementos recolhi-
dos de sua experiência pessoal. A
única discordância está em relação
ao citado pelo professor Francisco
Gracioso quanto à hereditariedade
do hábito de leitura. Ela salienta que
sua formação como leitora incluiu
desde os clássicos até os títulos con-
siderados subcultura e, apesar de ser
uma grande leitora, não conseguiu
fazer com que seu filho de 12 anos
adquirisse o prazer de ler. "Sempre o
aproximei do livro achando que ele
se tornaria um apreciador. Na práti-
ca, vi que não é assim."

Para ela, a explicação está em
outros meios disponíveis para essa
geração, possibilitados pela tecno-
logia, que desempenham um papel
similar ao dos livros. "Crianças com
uma realidade sócio-econômica mais
favorável, com um computador em
casa conectado à Internet, têm acesso



a jogos com um componente imagi-
nário similar ao da literatura, subs-
tituindo os livros. São jogos como o
Ragnarok e Age of Mythology, muito na
moda e, imagino, tenham o mesmo
efeito que as obras de Monteiro Lo-
bato que eu amava na infância por-
que me transportavam para lugares
diferentes do que eu vivia. Percebo
que ele tem todas essas sensações e
desenvolve a imaginação com esses
jogos virtuais."

Por essa razão, Joice acredita que
uma campanha de leitura deveria
ser desenvolvida dentro desse novo
perfil. "Se queremos formar uma ge-
ração de leitores, temos de falar di-
retamente com as crianças e mostrar
como entrar nesse universo mágico
proporcionado pelo livro e que eles
não conhecem. As obras devem con-
ter elementos que falem da imagi-
nação, da aventura. Para as meninas,
por exemplo, histórias mais românti-
cas e coisas assim. É preciso quebrar

as barreiras, para que eles abram o li-
vro e comecem a ler. As ações devem
mostrar por que vale a pena ler, que
não é pelo ato em si, porque é difícil,
lento, mas sim pelo que vai descobrir
lá dentro, por meio da leitura."

A publicitária também mostra
que as campanhas não devem ser
constituídas apenas de propagandas.
Atividades nas escolas podem ter um
papel importante no processo, pois
experiências vivenciadas socialmen-
te por essa geração têm muito mais
efeito. "A Panini, que produz álbuns
de figurinhas com sucesso estrondo-
so, por exemplo, não lança álbuns
em novembro, nem mesmo do Harry
Porter, porque em dezembro as crian-
ças não vão à escola. Esse produto
funciona pela troca, pela disputa en-
tre os colegas para preencher mais
rápido e mostra como é importante
o coletivo. A leitura precisa perder
essa coisa tão individual, que fez sen-
tido para nossa geração, e ter tam-

bem o componente mais social. O
mundo está diferente", ressalta Joice.
Ela reforça que isso tem acontecido
com os jogos pela Internet, pois as
crianças e os jovens se reúnem, ainda
que de forma virtual, para jogar.

Nesse sentido, ela indica que a
atuação da indústria editorial é funda-
mental para criar outras alternativas
para o livro que não as tradicionais.
"De repente, pensar em livros não
só de papel, mas que utilizem outros
meios e suportes. Não adianta resis-
tir à mudança, querer ser igual se o
mundo está diferente. Então, temos
de usar esse ambiente, rever os con-
teúdos e os objetivos, e criar outros
que dêem sentido às brincadeiras, à
vida das crianças e dos adolescentes
de hoje." Buscar maneiras de bara-
tear o preço final do livro e expandir
o número de bibliotecas também são
questões que ela também considera
primordiais para atingir a meta de
formar novos leitores.

Anúncio

Fonte: Panorama Editorial, ano 1, n. 7, p. 18-21, abr. 2005.




