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ealizada pela primeira vez 
em agosto de 1970, a Bie-
nal Internacional do Livro 

de São Paulo completa 20 edições 
buscando destacar cada vez mais a 
importância da prática leitora como 
ferramenta do desenvolvimento 
humano e da universalização dos 
valores socioculturais. Focada nesta 
trilha, a Câmara Brasileira do Livro 
decidiu integrar à programação do 

evento, marcado para agosto, uma 
homenagem que será estendida de 
uma só vez a três nações: Portugal, 
Japão e Espanha.

No caso dos dois primeiros paí-
ses, a escolha tem como razão as 
respectivas efemérides presentes no 
calendário de 2008 – os 200 anos da 
chegada da família real portuguesa 
ao Brasil, comemorados em 7 de 
março, e os 100 anos da imigração 
japonesa, em 18 de junho próximo. 
No caso da Espanha, sua inclusão no 
rol das deferências foi motivada pela 
realização do 7º Congresso Ibero-
Americano de Editores, de 11 a 13 
de agosto, na semana que antecede 
a Bienal do Livro.

Para Rosely Boschini, presidente 
da CBL, a iniciativa de homenagear 
outros países na mais importante 
feira nacional dedicada ao livro 
e à leitura se estabelece em dois 

sentidos. Tanto como forma de 
reforçar a importância das rela-
ções políticas e comerciais entre 
estas nações e o Brasil como de 
reconhecer as diferentes nuances 
culturais que fi zeram do País um 
celeiro multiétnico.

“Hoje sabemos que o estímulo à 
leitura e o acesso ao livro são valores 
abraçados por todos em qualquer 
lugar do mundo. Por isso, celebrar 
os vínculos que desenvolvemos com 
Espanha, Portugal e Japão é 
uma responsabilidade dos 
diversos segmentos da so-
ciedade, nas esferas públicas 
e privadas, e serve também 
para estreitar os laços futuros”, 
afi rma Rosely.

Para o mercado editorial 
mundial, está claro que a glo-
balização já envolveu, em 
diversas medidas, os prin-

O livro cada vez
Espanha, Portugal e Japão serão os países homenageados na 

próxima Bienal do Livro de São Paulo, num exemplo de que, além 
de estreitar laços culturais, o mercado editorial brasileiro busca 

fortalecer suas relações econômicas
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mais globalizado
cipais atores das cadeias criativa 
e produtiva do livro. A pesquisa 
“Percepción sobre el clima editorial 
empresarial en el 2007 y tendencias 
a corto plazo”, realizada pelo Cen-
tro Regional para o Fomento do 
Livro na América Latina e no Caribe 
(Cerlalc) e divulgada em janeiro 
último, é um exemplo disso.

Para esta quinta rodada do es-
tudo, foram ouvidos porta-vozes de 
114 empresas de 18 países da Amé-
rica Latina: 14 da Argentina, 12 do 
México, dez do Chile e do Equador, 
nove da Venezuela, oito do Brasil, 

seis da Guatemala, cinco do 
Uruguai, quatro da Bolí-

via e do Peru, três da 
Nicarágua e do Pa-

namá e dois de 
Honduras. Por 
tipo de atua-
ção, foram 
20 livrarias e 
94 editoras – 
praticamente 

metade delas 

representando grupos estrangei-
ros. “É importante ressaltar que 
a participação das empresas tem 
aumentado. Foram 65 da primeira 
vez, o que demonstra um interesse 
do setor”, observa Richard Uribe, 
subdiretor de Livro e Desenvolvi-
mento do Cerlalc.

No que diz respeito às vendas, se-
gundo as informações coletadas 50% 
delas aumentaram as exportações, 
enquanto 56% tiveram acréscimo 
nas importações – no comparativo 
entre os primeiros semestres de 
2006 e 2007. Ainda sobre as ven-
das, comparando-se os segmentos 
produtivo e comercial, desta vez 
com dados de 2005 e 2006, o cres-
cimento foi de 62% nas editoras e 
distribuidoras, e de 70% nas livrarias. 
E, para demonstrar a tendência 
global do setor, mais de 60% das 
empresas declararam realizar 
negócios com parceiros em 
outros países.

No caso das rela-
ções entre Brasil 
e Espanha, há 
dois fatores 
distintos que 

devem ser observados. Do ponto 
de vista da diferença de idiomas, o 
setor de livros brasileiro encontrou 
nichos consolidados para a venda 
de publicações em espanhol, ainda 
que isso represente apenas 2% da 
pauta de exportações espanhola, 
ante 50% somados por México, 
Argentina, Colômbia e Venezuela, 
e de 13% da comunidade hispânica 
dos Estados Unidos.

Outro fator disz respeito à con-
solidação da presença de grupos 
editoriais da Espanha em território 
nacional, a partir dos anos 2000. 
Esse movimento pode ser facilmente 

Tendências do setor
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explicado pelo potencial do merca-
do brasileiro. Para se ter uma idéia, 
mesmo com o baixo índice de leitura 
no País, o número de leitores supera 
25 milhões de pessoas, que represen-
tam 30% da população alfabetizada 
acima de 14 anos. 

O Grupo Santillana comanda 
hoje a Editora Moderna, de livros 
didáticos, a editora infanto-juvenil 
Salamandra, e 75% da Objetiva 
– que por sua vez adquiriu, no fi nal 
do ano passado, 75% da Martin 
Claret –, além de ter trazido ao País 
seu selo Alfaguara. O Grupo SM, 
também focado em literatura para 
crianças e didáticos, atua ainda com 
uma fundação, que realiza o prêmio 
Barco a Vapor, e com um instituto 
que desenvolve estudos sobre siste-
mas de ensino.

Franco-espanhol,  o Grupo 
Anaya/Hachette controla o selo 
Larousse e assumiu 51% da Escala 
Educacional no início deste ano. E 
mesmo tendo comprado somente a 
editora Academia da Inteligência, 
o Grupo Planeta tem seu catálogo 
recheado de nomes como o best-
seller Paulo Coelho e ainda marca 
presença no segmento de venda 
direta, com a Barsa Planeta.

As apostas, ao que tudo indica, se 
fi am na expectativa de um cenário 
mais animador. Em maio, o Instituto 
Pró-Livro vai anunciar em Brasília 
os resultados da segunda rodada 

O Grupo Ibero-Americano de Editores (GIE) realizará no Brasil, sob a 
organização da Câmara Brasileira do Livro (CBL), a sétima edição de seu 
Congresso Interamericano de Editores, criado para discutir a implementação 
de ferramentas que contribuam com o desenvolvimento econômico e social 
dos países sob a ótica do o livro e da leitura. Esta é a primeira vez que um 
país de idioma não-hispânico sedia o encontro, realizado pela última vez 
em Madri, entre setembro e outubro de 2006.

A lista de autoridades presentes dá uma idéia da importância do evento, 
que foi aberto pelo primeiro-ministro da Espanha, José Luis Zapatero, e en-
cerrado com a participação do rei Juan Carlos. “Os números indicam que o 
setor editorial ibero-americano atravessa um momento favorável, mas uma 
leitura cuidadosa dos dados revela também a necessidade de se fortalecerem 
as ações em torno da promoção do livro e da leitura”, defendeu na ocasião 
Zapatero, em seu discurso.

Com o tema “Livro, leitura e construção da cidadania”, a edição de 2008 
está marcada para acontecer em São Paulo nos dias 11, 12 e 13 de agosto, 
quando também serão realizadas eleições dos novos dirigentes do GIE para 
o próximo biênio. O evento antecede a 20ª Bienal Internacional do Livro de 
São Paulo e contará com a presença dos principais editores dos países 
de língua espanhola e portuguesa, além de autoridades responsáveis por 

da cadeia produtiva do setor.

tem promovido a idéia de que é necessário um pacto entre Estado, editores e 
sociedade civil para desenvolver essa política e colocá-la em prática”, propôs 
o atual presidente da entidade, o colombiano Gonzalo Arboleda Palácio, no 
relatório de balanço do 6º Congresso.

No que depender do mercado editorial latino-americano, não 
faltarão pontos a serem observados e discutidos. Segundo da-
dos do relatório “Percepción sobre el clima editorial empresarial 
en el 2007 y tendencias a corto plazo”, do Cerlalc, editores e 
livreiros apontam a baixa demanda por livros e a reprodução 
ilegal de conteúdos, além da instabilidade das variantes ma-
croeconômicas, como os problemas a serem combatidos para 
garantir um crescimento mais consistente do setor.

A pesquisa observou ainda a necessidade de os dispositi-

rem mais abrangentes, mais divulgados e melhor 
aproveitados. Embora muitos países da região 
já tenham em vigor diferentes leis em prol do 

percepção positiva de que o estabelecimento 
de planos de leitura e bibliotecas tem favoreci-
do o mercado como um todo, notadamente no 
Chile, na Colômbia e no México.

São Paulo sedia congresso 
do GIE antes da Bienal

Índices de leitura
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cerca de seis horas semanais para a 
atividade. Em números absolutos, 
o índice representa mais de 18 mi-
lhões da população, estimada hoje 
em 45 milhões de habitantes.

Outro aspecto interessante da 
pesquisa é que, entre 2005 e 2007, o 
número de pessoas que declararam 
ter pouco ou nenhum hábito de 
leitura caiu de 28% para 22%. Um 
dos fatores que colabora com esses 
números é o grande interesse dos 
espanhóis pelos best-sellers e pelos li-
vros de auto-ajuda, categoria na qual 
a Bíblia foi incluída e aparece como a 
obra mais lida no ano passado.

Assim como no Brasil, os auto-
res estrangeiros têm conquistado 
leitores por lá. Embora a lista seja 
encabeçada por A Catedral do Mar,
do advogado barcelonês Ildefonso 
Falcones (publicado no Brasil pela 
Editora Rocco), o destaque fica 

da pesquisa “Retratos da leitura 
no Brasil”, realizada pela primeira 
vez em 2001 numa ação conjunta 
entre CBL, Associação Brasileira 
de Editores de Livros (Abrelivros), 
Sindicato Nacional dos Editores de 
Livros (Snel) e Associação Brasilei-
ra de Celulose e Papel (Bracelpa). 
Ainda que os novos números devam 
superar o atual índice de leitura dos 
brasileiros, de 1,8 livro/ano, não se 
podem fazer comparações a esse 
respeito com os espanhóis. 

Por lá, o número de livros lidos 
ao ano alcançou 8,6 em 2007, segun-
do a pesquisa “Barómetro de hábitos 
de lectura y compra de libros’’, rea-
lizada pela Federación de Gremios 
de Editores de España, a partir de 
uma amostra de 16 mil pessoas. 
De acordo com o relatório, 41% 
dos entrevistados afi rmam ler com 
freqüência quase diária, reservando 

para o norte-americano Dan Brown, 
que emplacou O Código Da Vinci e 
Anjos e Demônios (que chegou aos 
brasileiros pela Sextante) entre os 
dez primeiros lugares da relação e 
fi gura como o escritor mais lido na 
Espanha em 2007.

Deixando a Espanha rumo 
ao mercado editorial português, 
nota-se que a leitura é um hábito 
arraigado na terra de nossos des-
cobridores. Uma das mais recen-
tes pesquisas sobre o assunto, “A 
leitura em Portugal”, foi realizada 
pelo Observatório das Actividades 
Culturais, no âmbito do Plano Na-
cional de Leitura (PNL) do governo 
local – lançado em junho de 2006, 
ele segue os moldes do Plano Na-
cional do Livro e Leitura (PNLL) 

Leitura consol idada
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brasileiro, visando à promoção da 
leitura por meio do estímulo, da 
mediação e do acesso ao livro.

Divulgado em outubro do ano 
passado, o estudo reuniu informa-
ções de 2.552 entrevistados, dividi-
dos em três grupos: pais, crianças 
e educadores. Os não-leitores 
somaram pouco menos de 5% da 
amostra, contra 57% de pessoas 
que lêem entre 5 e 6 livros ao ano. 
O acervo pessoal dos portugueses 
também impressiona. Mais de 60% 
dos entrevistados afi rma ter mais 
de 50 livros em casa, enquanto 
apenas 25% relataram uma quan-
tidade menor.

Outra pesquisa, de 2005, enco-
mendada pela Associação Portu-
guesa de Editores e Livreiros para 
auferir os hábitos de leitura, indica 
que 27,9% dos entrevistados leram 
entre 3 e 5 livros, 20,5% leram en-
tre 6 e 10, 12,8% leram entre 1 e 2, 
10,2% leram entre 11 e 20 e 6,05% 
afi rmam ter lido mais de 20 livros. 
Foram aplicadas 2 mil entrevistas e 
22,5% dos questionados não soube-
ram ou não quiseram responder.

O quadro atual em Portugal 
acaba servindo como projeção das 
expectativas brasileiras quanto à 
questão da leitura. “A melhoria das 

História do livro no 
Brasil começou com a 
família real portuguesa

A chegada do príncipe regente e da Corte de Portugal ao Rio 
de Janeiro, em 7 de março de 1808, não foi apenas um marco na 
trajetória do Brasil como nação. A produção de livros e periódicos 
em território nacional só ganhou forma após 13 de maio daquele 
ano, quando foi decretada a criação da Impressão Régia. A própria 
Biblioteca Nacional, que ganhou este nome apenas em 1876, sur-
giu a partir do acervo da Real Biblioteca Portuguesa, em Lisboa, 
trazido ao Rio em três etapas entre 1810 e 1811.

Os detalhes desta e de outras histórias podem ser conheci-
dos pelos leitores desde o ano passado, quando tiveram início 
os lançamentos de livros dedicados à comemoração do bicen-
tenário da família real no Brasil. Até o momento, uma das obras 
de maior repercussão é 1808, de Laurentino Gomes. Publicado 
pela Planeta, o título chegou ao mercado nacional em setembro 

mais de 70 mil exemplares.
Para marcar a ocasião, as principais editoras do mercado tam-

bém correram para abastecer as prateleiras das livrarias. O foco 

membros da corte imperial, de Carlota Joaquina a D. Pedro II. O 
grupo Record também soma diversos lançamentos, com destaque 
para A Vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, de Thomas 
O’Neil, publicado originalmente em Londres, em 1810, e reeditado 
agora pelo selo José Olympio.

Mas não são apenas os fatos históricos que servem de inspi-
ração para esta seara de novos trabalhos. Em Era no Tempo do 
Rei, publicado pela Alfaguara, o escritor Ruy Castro enveredou 

costumes da época com a narrativa de uma suposta amizade entre 
o príncipe D. Pedro e Leonardo, protagonista de Memórias de um 
Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida.

Seja como for, certamente boa parte dessas obras, lançamentos 
ou não, será levada pelas editoras à 20ª Bienal Internacional do 
Livro de São Paulo. Nada melhor que ter em mãos um livro em 
bom português para coroar a homenagem a Portugal.
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condições econômicas das famí-
lias, medidas de política educativa 
e cultural, como a escolarização 
progressiva e mais prolongada da 
população, o lançamento da rede 
de bibliotecas públicas, há 20 anos, 
e da rede de bibliotecas escolares, 
há dez, decerto contribuíram para 
alargar as possibilidades de acesso. E 
várias iniciativas públicas ou privadas 
visando estimular o encontro entre 
livros e leitores, como feiras de livro, 
debates com autores ou comunida-
des de leitores, têm vindo a obter 
efeitos positivos”, analisa a comissária 
do plano de leitura português, Isabel 
Alçada, no documento que divulgou 
os resultados do levantamento.

Para ela, hoje, depõem contra 
o interesse pelos livros as inúmeras 
tarefas rotineiras que ocupam o 
tempo do homem moderno, con-
correndo com a leitura e fazendo 
dela uma atividade pouco sedutora 

para ocupar um lugar de destaque 
na agenda diária. “Continua a haver 
quem considere a leitura em Por-
tugal uma batalha social perdida, 
sobretudo entre aqueles que mais 
a valorizam, mas não se cansam de 
salientar o efeito nefasto da oni-
presença da televisão, a facilidade 
no acesso à internet ou os jogos de 
computador que, não exigindo es-
forço nem concentração, funcionam 
como inibidores do desenvolvimen-
to pessoal, numa sociedade com 
hábitos culturais reconhecidamente 
frágeis”, prossegue Isabel.

A existência de fatores negati-
vos, de acordo com ela, não pode 
impedir nem ofuscar experiências 
que demonstrem ser possível trans-
formar alguns deles em potenciais 
aliados, como, por exemplo, as no-
vas tecnologias. “A intervenção con-
sistente e adequada pode ampliar o 
efeito dos fatores positivos, como se 

tem verifi cado em tantos países que 
desenvolvem projetos de leitura e 
avaliam seus respectivos efeitos”, 
conclui a comissária, ressaltando a 
importância das análises e das infor-
mações para o desenvolvimento de 
iniciativas em prol do livro.

Ainda que Portugal tenha manti-
do o livro como um valor importante 
para sua sociedade, nota-se que um 
índice de leitura alto, mesmo que 
crescente, pode não conseguir fazer 
frente às necessidades de expan-
são do mercado – neste caso, em 
decorrência do baixo crescimento 
demográfico. Atualmente, vivem 
em Portugal cerca de 11 milhões de 
pessoas e os recentes indicadores de 
natalidade demonstram que a taxa 
não é sufi ciente para assegurar o 
aumento da população.

Tamanho é documento
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O Japão parece ter se deparado 
também com a questão do envelhe-
cimento de seus habitantes, mas 
os que estão lá – 127 milhões de 
pessoas – ainda são ávidos o sufi -
ciente para sustentar o consumo, 
inclusive o de livros. As estatísticas 
do mercado editorial japonês de-
monstram que ele apresenta hoje 
uma dimensão robusta, distante dos 
indicadores do setor no Brasil. Dados 
do anuário Publishing Yearbook 2007,
publicado pela Shuppan News, dão 
conta da presença de 4,3 mil editoras, 
7,8 mil livrarias e 2,8 mil bibliotecas 
naquele país.

Segundo o mesmo relatório, 
foram lançados por lá, no ano 
anterior, mais de 80 mil novos 
títulos, que somados às reedições 
publicadas alcançaram um total de 
1,3 bilhão de exemplares, contra 
cerca de 46 mil lançamentos e 
310 milhões de exemplares no 
Brasil, respectivamente. Em relação 
ao faturamento, dados da Japan Book 
Publishers Association demonstram 
que as vendas do mercado japonês 
bateram na casa dos 7,8 bilhões de 
dólares em 2006, frente a aproxima-

damente 2,9 bilhões de reais do 
setor no Brasil – 1,7 bilhão 

de dólares, para efeito de 
comparação.

No Japão, até mesmo 
o intenso desenvolvimen-
to tecnológico é capaz de 
criar particularidades em 
seu mercado editorial. Para 
se ter idéia, metade da lista 
dos dez livros mais vendi-

dos no país no ano passado 
foi ocupada por obras escritas 

por uma nova geração de auto-
res diretamente de seus aparelhos 

de telefone celular. Prova de que o 
interesse pelos livros, em qualquer 
parte do mundo, antes de qualquer 
estímulo das autoridades públicas e 
privadas, está a reboque da própria 
evolução da sociedade.

pa

No Brasil, a saga dos japoneses teve início em 18 de junho 
de 1908, quando o navio Kasato Maru aportou em Santos 
com 781 pessoas a bordo. Passado um século, os imigrantes 
já chegaram à quarta geração preservando valores de sua 
cultura e com um interesse cada vez mais crescente pela 
produção literária de seu país de origem.

Até recentemente, um dos entraves para a publicação 
de autores do Japão era a falta de traduções diretas. “Não 
adianta saber bem o japonês, há que saber transportá-lo 

diretor da editora Estação Liberdade, em depoimento ao Guia 
da Cultura Japonesa (Editora JBC/Fundação Japão, 2004).

Foi a própria Estação Liberdade que inaugurou a onda em 
1999, com a publicação em dois volumes do épico Musashi,
de Eiji Yoshikawa, sobre a vida de samurais nos séculos 16 e 
17. Desde então, as traduções diretas do japonês ganharam 
força. Entre elas estão trabalhos de dois autores ganhadores 
do Nobel de Literatura, Yasunari Kawabata, vencedor em 
1968, e Kenzaburo Oe, que levou o prêmio em 1994.

Mais recentemente, chegaram às prateleiras Trajetória em 
Noite Escura, de Naoya Shiga, pela Ateliê Editorial, e Kafka à 
Beira-Mar, de Hakuri Murakami, pela Objetiva, editora que já 
havia publicado dois outros títulos do autor – Minha Querida 
Sputnik e Norwegian Wood.

obras no mercado brasileiro, vale 
dizer que elas não estão necessa-
riamente relacionadas às comemo-
rações do centenário da imigração 
japonesa, mas todas carregam na 
bagagem um histórico de milhões 
de exemplares vendidos em todo 
o mundo.

Literatura japonesa 
é resgatada por obras 
em português
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Fonte: Panorama Editorial, a. 4, n. 40, p. 20-26, abr. 2008.




