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Reynaldo Gianecchini e Cléo Pires: famosos participam de campanha da Câmara Brasileira do 
Livro para incentivar a leitura. 
 
A oportunidade de negócio surge da boa percepção. Numa primeira olhada, nada poderia ser mais 
desinteressante que o mercado editorial brasileiro. Mas, ao se olhar o movimento de negócios, o 
que se vê é justamente o contrário. O fato é que esse setor passa por um momento de redefinição 
e de nova tomada de posições. Enquanto nos últimos oito anos o faturamento do setor caiu 51% 
e muitas livrarias fecharam as portas, as editoras crescem e, hoje, elas são mais de 2,8 mil no 
País. Além disso, há grupos internacionais de olho nesse filão. Esses dados são parte de um amplo 
diagnóstico sobre o setor realizado pelos economistas Fábio Sá Earp e George Kornis, do Instituto 
de Economia da UFRJ, a pedido do BNDES.  
 
Tal paradoxo tem explicação. Ao mesmo tempo em que o brasileiro lê pouco - 1,8 livro por ano - 
e o livro é caro para o poder aquisitivo nacional, trata-se de um mercado que pode se expandir 
muito, justamente porque apenas 20% da população tem hábito constante de leitura. São mais de 
100 milhões de pessoas que podem se tornar consumidores de livros nos próximos anos. `Há 
uma aposta no potencial de crescimento futuro desse setor`, completa Earp.  
 
A crença nessa ampliação é tão forte que foi iniciada uma ação para estimular a leitura. A Câmara 
Brasileira do Livro (CBL) está desenvolvendo campanhas com a participação de celebridades para 
divulgar o hábito de ler. Armando Antongini, diretor executivo da entidade, revela que atores 
como Reynaldo Gianecchini e Cléo Pires participam das peças que tem como slogan `Ler é 
gostoso, Tem que ler`. As mensagens estão ganhando as mídias TV e rádio e devem se 
intensificar nos próximos meses.  
 
Grandes números 
 
O consumo de livros no Brasil totalizou 340 milhões de volumes vendidos em 2004. Comparado 
com números como os 7,1 bilhões de exemplares vendidos na China e os 2,55 bilhões vendidos 
nos EUA, é uma posição modesta, mas que, ainda assim, fica à frente de países de maior tradição 
de leitura, como Grã-Bretanha, com 320 milhões, Itália, com 270 milhões, e Espanha, com 235 
milhões. Em relação ao valor das vendas, o Brasil soma US$ 910 milhões anuais. Segundo Earp, o 
mercado nacional tem um imenso potencial pela quantidade de livros vendidos, mas é limitado 
pela pobreza da população e pela concentração de renda. 
 
Apesar dos problemas, o mercado brasileiro tem despertado cada vez mais o interesse entre as 
grandes empresas internacionais do setor. O fenômeno pode ser exemplificado pela compra da 
Editora Moderna, em 2001, pelo grupo espanhol Prisa-Santillana, um gigante dono de marcas 
como os jornais El País, da Espanha, e Le Monde, da França. Recentemente, em julho deste ano, 
o mesmo grupo comprou 75% do capital da Editora Objetiva, num negócio de US$ 8 milhões. A 
Ediouro comprou 50% da Nova Fronteira, e a Editora Campus/Elsevier adquiriu a Editora Impetus, 
especializada em livros de Direito, a Mundo Cristão absorveu a Editora Textus, a Landscape 
agrupou a Leganto, a Nobel apoderou-se de 50% da Editora Códex, e a Record adquiriu para seu 
catálogo a Editora Best Seller.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Estratégias para crescer 
 

 
 
De acordo com a pesquisa de Earp e Kornis, além dessa entrada de capital estrangeiro no 
mercado editorial brasileiro é preciso criar alternativas para crescer. Uma das soluções é o 
investimento em bibliotecas, especialmente as universitárias, e o barateamento do preço final dos 
livros técnico-científicos, aumentando a escala de produção com subsídios e com a taxação de 
equipamentos utilizados na pirataria, como as máquinas de fotocópia. 
 
Esse é um dos maiores entraves para o crescimento do setor: o xerox, quase uma `instituição` 
de todas as universidades brasileiras. Para combater esse problema, Galeno Amorim, coordenador 
do Plano Nacional Viva Leitura, do Ministério da Educação e Cultura (MEC), afirma que é 
fundamental melhorar a relação custo-benefício, oferecendo bibliotecas completas que possam ser 
usadas pelos estudantes. 
 
O investimento em bibliotecas é uma aposta estratégica para modificar um quadro em que muitos 
alunos universitários concluem seus cursos sem ter lido um livro completo. `Os alunos acabam 
lendo apenas trechos de livros e não têm acesso a uma obra completa e, portanto, a um 
pensamento completo`, comenta Amorim. Antongini, da CBL, acrescenta que, nos EUA, 30% do 
total de livros é comprado por bibliotecas. No Brasil, o volume não chega a 1%. Para os dois, o 
acesso ao livro é uma forma de reduzir a pirataria. 
 
Para Enoch Bruder, presidente da Associação Brasileira do Direitos Reprográficos (ABDR), a lei dá 
margem para interpretações equivocadas, como a de que é permitido reproduzir um pequeno 
trecho de toda obra. Só que não define quanto é esse pequeno trecho. `Mas esse tamanho não é 
referente à extensão, e sim ao conteúdo`, diz. O que ele argumenta é que, em muitos casos, 
10% da obra pode levar à essência daquele trabalho. 
 
A única solução, segundo o executivo, tanto para combater a pirataria quanto para fazer o 
brasileiro ler mais, é incentivar a produção, pois grandes tiragens ficariam mais baratas. `Além de 
políticas de impostos e fortalecimento do mercado, a única coisa que torna mais barata a 
produção de livros é a tiragem. Se ficarmos com tiragem de mil exemplares, o resultado é um 
produto mais caro`, completa Bruder. 



 
Outras ações que estão dando resultado são o investimento tecnológico. Livrarias virtuais, como 
as das Editoras Pearson e Forense, a venda de CD-books e até mesmo a criação de livros 
customizados (como apostilas de aula em formato de livros, mas feitas em escala e pagando os 
direitos autorais) estão sendo testadas em parcerias entre editores e universidades, como ESPM, 
Metodista e UniAnhangüera, entre outros. 
 
Outras iniciativas para estimular o crescimento não têm faltado. O MEC lançou recentemente, 
como parte das comemorações do Ano Ibero-Americano da Leitura, comemorado em 21 países da 
Europa e das Américas em 2005, o projeto Viva Leitura. Trata-se de uma grande mobilização dos 
setores governamentais, privados e terceiro setor em prol do incentivo para que o brasileiro leia 
mais. Amorim, coordenador do Viva Leitura, conta que o objetivo do projeto é reunir os três 
setores visando aumentar em 50% os índices de leitura no Brasil.  
 
Analfabetismo funcional 
 
O quadro brasileiro é preocupante, de fato. Vítimas do denominado `analfabetismo funcional`, 
apenas um em cada quatro brasileiros de mais de 15 anos consegue ler e compreender uma 
frase. Tentando melhorar essa triste realidade, Amorim conta que está em andamento também 
um projeto de parceria do MEC com os Correios, o Agentes de Leitura, que pretende atingir 3 
milhões de recém-alfabetizados. Uma vez por mês, ele explica, um carteiro leva um livro simples, 
com letras grandes, a uma pessoa carente. Transcorridos 30 dias, ele recolhe o exemplar e o 
troca por outro. O objetivo principal é incutir nos jovens o prazer de ler e fazê-lo compreender a 
importância do livro para a sua formação.  
 
Fatos mais práticos são a redução da carga tributária, que tem oscilado entre 3% e 9%, podendo 
chegar a 10% em breve. A isenção de impostos pode parecer pouca agora, mas pode causar um 
efeito em cascata. `Um livro que antes custava R$ 34 já está custando R$ 31, R$ 30, e, com 
aumento de escala de produção, pode ficar até mais barato`, exemplifica Antongini. 
 
Outra saída para esse mercado é o investimento em livros de bolso, que têm um custo de 
produção muito mais barato. Perguntado sobre a eterna questão de se o livro irá sobreviver às 
novas tecnologias, Amorim é enfático: `O livro foi eleito a invenção do milênio passado, um 
período em que a história da humanidade mudou radicalmente`. Para ele, o formato irá conviver 
com e-books, CD-books e qualquer outra tecnologia que surgir, mas nada supera o contato com o 
papel. `É esse amor aos livros que o mercado editorial pretende plantar na cabeça do brasileiro 
para retomar o crescimento`, conclui. 
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