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Além de promover o conhecimento entre professores e alunos, as editoras universitárias 
também podem ser um bom instrumento de difusão do nome da instituição de ensino. 

 

 
Gráfica do Edifieo e títulos da Universidade Gama Filho, abaixo: obras que atraem o público e critérios comerciais 

garantem o sucesso 

Além de facilitar o acesso a conteúdos úteis às atividades acadêmicas e de pesquisa com, em 
geral, pequeno apelo de vendas, as editoras universitárias também auxiliam as instituições de 
ensino superior a desempenhar seu papel de difusores de conhecimento e promotores de 
debates e discussões socialmente significativos.  

Mas, ao materializar e referendar a competência na produção e difusão de conhecimento, as 
editoras universitárias tornam-se também um valioso instrumento de marketing e divulgação 
das instituições. "Apresentando produtos que tenham conteúdo relevante e qualidade gráfica, 
elas fortalecem a marca de toda a instituição, servindo muitas vezes como principal referência 
de sua qualidade acadêmica", acredita Plinio Martins Filho, diretor-presidente da Edusp, editora 
da Universidade de São Paulo, que em março último lançou seu milésimo título.  

A ação pode atingir públicos amplos. "Ao participar de eventos no exterior, muitos de nossos 
pesquisadores notam que a instituição já é conhecida lá fora graças à editora", conta José 
Castilho Marques Neto, diretor-presidente da Editora Unesp, da Universidade Estadual Paulista.  

Nas universidades mais renomadas do mundo, a edição de livros é super- va-lorizada. A 
editora da universidade americana de Harvard, por exemplo, distribui por todo o mundo, 
inclusive pelo Brasil, publicações que destacam sua excelência acadêmica. A também 
americana Universidade de Cambridge tem na ata de criação, datada de mais de cinco séculos, 
um item dedicado à criação de uma editora. 

No Brasil, a primeira instituição a investir no lançamento de livros foi a Universidade Federal 
de Pernambuco, cuja editora foi fundada em 1955. Atualmente, de acordo com números da 
Associação Brasileira das Editoras Universitárias (Abeu), existem no país cerca de 130. "São 
lançados em torno de 4,5 mil títulos anualmente, o que correspode a aproximadamente 10% 
do total de livros comercializados no país", estima Valter Kuchenbecker, presidente da Abeu.  

 



A imagem de uma instituição na qual há uma editora não se fortalece apenas entre clientes 
reais ou potenciais, mas também entre os órgãos oficiais aos quais ela deve reportar-se, e 
mesmo entre seus colaboradores. "As instâncias do Ministério da Educação encarregadas da 
avaliação acadêmica valorizam a produção editorial ao conceituar os cursos", lembra Dante 
Gastaldoni, diretor da editora da Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. "Uma editora 
universitária valoriza também os professores, pois hoje se exige deles produção acadêmica", 
acrescenta.  

Obviamente, os benefícios têm um custo. Mesmo ao gerar receita própria via comercialização 
de publicações e vendas realizadas nas lojas, as editoras universitárias geralmente requerem 
suporte financeiro das instituições. A necessidade de recursos adicionais não decorre de 
inabilidade comercial, pois na maioria das vezes elas não trabalham apenas com livros 
destinados à venda: abrangem também artigos sem objetivos comerciais, como revistas 
científicas e publicações, inclusive algumas distribuídas gratuitamente, destinadas a 
pesquisadores e alunos. 

Atualmente, apenas cerca de 10% das editoras universitárias brasileiras estão "próximas" da 
auto-sustentabilidade, estima o presidente da Abeu, Valter Kuchenbecker. Existe porém um 
movimento, aparentemente bastante disseminado, de desenvolvimento de estratégias capazes 
de torná-las, se não exatamente rentáveis, menos dispendiosas para as instituições às quais 
estão vinculadas.  

É o caso da gaúcha Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), que repassa uma verba 
anual de aproximadamente R$ 200 mil à sua editora, para manter a estrutura física. "Mas, a 
partir dessa verba, projetamos cada um de nossos títulos para pagarem todos os seus custos, 
da negociação dos direitos autorais à distribuição", afirma Pedro Gilberto Gomes, pró-reitor 
acadêmico e diretor da editora da Unisinos. "As editoras universitárias também precisam 
pensar comercialmente, pois lançar livros gera custos que serão pagos por alguém, nem que 
seja pelos alunos", justifica. 

Para tornarem-se menos dependentes das verbas das instituições, editoras como a Edifieo, do 
Centro Universitário Unifieo, de Osasco, São Paulo, desenvolvem estratégias que incluem o 
lançamento de títulos cujo interesse ultrapassa a demanda do público da instituição. "Antes, 
focávamos basicamente o público interno; agora, lançamos produtos que atraiam também 
outros públicos", destaca Sandra Regina Nunes, coordenadora da comissão editorial da Edifieo.  

Porém, afirma Sandra, a receita proveniente dessa abertura para contingentes mais amplos de 
público é "secundária" com relação ao objetivo maior de uma editora universitária.  "Acima de 
tudo, ela precisa difundir conhecimento", diz. 

Outros fatores dificultam obter rentabilidade, ou ao menos auto-sustentabilidade. Um deles é a 
estrutura formal, muitas vezes resumida a um departamento da reitoria ou de outras 
instâncias das instituições. Sem figura jurídica própria, pode-se pressupor menos agilidade nas 
negociações, sempre dependentes de decisões hierárquicas. 

Entre as editoras sem razão social formalizada estão a Edifieo e a Edusp. A última, revela 
Plinio Martins, aufere receita anual entre R$ 4 milhões e R$ 5 milhões, provenientes da venda 
de exemplares de seus próprios títulos e da comercialização de títulos de outras editoras nas 
13 lojas nos diveros campi da instituição. A receita é suficiente apenas para a atividade 
editorial propriamente dita. A infra-estrutura, inclusive o pagamento dos funcionários, exige 
verbas da universidade. 

 



A Editora Unesp é constituída como fundação há 11 anos. O diretor-presidente José Castilho 
acredita que esse é o modelo mais adequado, ao permitir autonomia editorial, administrativa e 
financeira. "Como fundação não precisamos realizar licitações para as compras necessárias ao 
lançamento de um livro, mas ao mesmo tempo somos obrigados a trabalhar com critérios 
financeiros muito rígidos, pois há auditoria do Ministério Público", detalha.  

Mesmo sendo uma fundação, cuja receita anual soma aproximadamente R$ 6 milhões, a 
Editora Unesp não é financeiramente independente. Para Castilho, dificilmente as editoras 
universitárias sobrevivem sem verba das instituições, pois não podem se pautar apenas por 
diretrizes comerciais: devem se preocupar em lançar novos autores e promover debates. "Isso 
tem um custo, provavelmente não existente nos orçamentos das editoras comerciais", 
compara.  

 

 
Estande da editora Unisinos: estratégia para tornar o negócio rentável 

 
 

Uma das estratégias para garantir melhor equilíbrio financeiro são parcerias com empresas 
que trabalham os livros com critérios basicamente comerciais. Um exemplo é a editora da 
Gama Filho, que lançou co-edições em parceria com editoras como Nova Fronteira e Shape. 
Segundo o diretor Dante Gastaldoni, as co-edições têm impacto direto na questão mais 
problemática para os negócios das editoras universitárias: a distribuição, área na qual as 
editoras comerciais atuam de maneira muito mais estruturada. "Sou muito favorável às 
parcerias", resume.  
 
A editora da Universidade Presbiteriana Mackenzie mantém parceria com editoras comerciais 
como Cortez, Saraiva e Forense. "As co-edições são importantes principalmente para editoras, 
universitárias ou não, de pequeno porte, pois minimizam os custos de edição e aperfeiçoam a 
divulgação, a distribuição e a comercialização dos livros", acredita Pedro Ronzelli Júnior, vice-
reitor do Mackenzie e responsável pela editora. 

Ele não divulga o valor da verba repassada pelo Mackenzie à editora, mas vê no investimento 
a origem de um beneficio significativo. "Uma editora é interessante para divulgar a produção 
acadêmica dos pesquisadores, da universidade ou não, e para torná-la reconhecida como 
produtora e fomentadora do conhecimento, o que contribui para o desenvolvimento científico 
da sociedade", acredita.  

As ações destinadas a tornar as editoras universitárias mais equilibradas financeiramente não 
são apenas individuais. Têm o endosso da Abeu, atualmente a detentora do maior estande das 
bienais do livro do Rio e de São Paulo. "Também estamos criando uma série de feiras de 
editoras universitárias em universidades", acrescenta Kuchenbecker. 



Participar de feiras e de outros eventos, enviar press releases e malas eletrônicas para a 
imprensa, além de exemplares das publicações para alguns formadores de opinião, são 
algumas das ações de marketing que a editora do Mackenzie realiza. "Mas, em geral, um 
planejamento completo de marketing envolve grande investimento, que nossa editora não 
possui", especifica Ronzelli. 

Por outro lado, as editoras podem contribuir com a realização de projetos de marketing 
desenvolvidos para toda a instituição, como mostra o exemplo da Gama Filho. "Há algum 
tempo a universidade solicitou a uma empresa especializada orçamento para a produção de 
uma revista que lhe servisse como ferramenta de divulgação. Na editora, conseguimos um 
orçamento cinco vezes inferior àquele que havia sido proposto por essa empresa", conta 
Gastaldoni.  

Ele garante: considerando outros serviços como produção de revistas, manuais internos ou 
apostilas para ensino a distância, as editoras podem ser interessantes também no quesito 
financeiro, mesmo quando a edição de livros é deficitária. "Somando-se o fortalecimento 
institucional da imagem, decorrente do sucesso nacional e internacional de algumas das 
publicações, o ganho para a universidade torna-se ainda maior", acredita Gastaldoni.  

Negócio em números 

O Brasil tem cerca de 130 editoras universitárias, segundo dados da Associação Brasileira das 
Editoras Universitárias (Abeu). Por ano são lançados aproximadamente 4,5 mil títulos, o que 
representa 10% do total de livros comercializados no país. Abaixo, os números de algumas 
editoras: 

Editora da Unisinos 

Criada em 1993, a editora da gaúcha Universidade do Vale do Rio dos Sinos tem catálogo com 
mais de 200 títulos ativos, lança em média um novo título por mês e comercializa 
mensalmente cerca de 2,5 mil livros. 

Edifieo 

A editora do Centro Universitário Unifieo, de Osasco, lança entre seis e sete títulos por ano. O 
catálogo tem aproximadamente 30 títulos. Um deles, Normas para Apresentação de Trabalhos 
Acadêmicos, vendeu cerca de seis mil exemplares. 

Editora Unesp 

A editora da Universidade Estadual Paulista mantém mais de 700 títulos ativos (mais de mil no 
total). Alguns registram circulações significativas. O Horror Econômico, de Viviane Forrestier, 
vendeu mais de 50 mil exemplares. Este ano serão lançados cerca de 130 títulos. 

Editora Gama Filho 

Criada em 1984, a editora da universidade carioca Gama Filho publicou mais de 500 livros. 
Este ano, deve lançar mais 20 títulos. 

Editora Mackenzie 

Criada em 1999, a editora da Universidade Presbiteriana Mackenzie tem 73 títulos em catálogo 
e lança em média um novo título por mês. 

 



Edusp 

A editora da Universidade de São Paulo completa este ano duas décadas de lançamento de 
títulos próprios. Em março último, lançou sua vigésima publicação: Épicos, o primeiro título da 
coleção denominada Multiclássicos. 
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