
mercado editorial brasileiro nunca faturou tanto,
mas já teme o impacto da crise mundial no
consumo e no custo de livros. Editoras de porte, com

altos investimentos em dólar, preparam-se para os efeitos
negativos da economia global, a médio e curto prazo.

Esses efeitos podem mudar a boa curva de desempenho
do setor. Pesquisa divulgada em outubro indica que o
mercado faturou em 2007 mais de R$ 3 bilhões (0,44% a
mais que 2006), dos quais R$ 726 milhões foram gastos só
pelo governo em projetos de democratização da cultura,
como o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).

Para Sônia Jardim, presidente do Sindicato Nacional dos
Editores de Livros (SNEL), o aumento do dólar acarretará
um impacto no custo do livro, aumentando não só o preço
do papel como também dos valores pagos em dólar, como
adiantamento de direitos autorais de autores estrangeiros.

- A crise financeira mundial sem dúvida atingirá o
mercado editorial, tanto o internacional como o brasileiro
- afirma Sônia Jardim.

Segundo Luis Antônio Torelli, presidente da Associação
Brasileira de Difusão do Livro (ABDL), já existem rumores
no meio sobre um aumento significativo do preço das
matérias-primas (papel, papelão e tinta).

- Talvez algumas editoras tenham problemas mais cedo
do que outras, mas nenhum setor ficara imune a

essa crise - diz Torelli.



Por enquanto, as editoras comemoram
2007. O mercado de livros ligados ao
idioma (e à linguagem verbal) é sinal disso.
O número de titules editados ano passado
com a temática "línguas" foi de 745, ante
651 de 2006 (+14,46%). O número de
exemplares com a temática pulou de 3,6
milhões para 3,7 milhões (+3,6%).

Segundo Leda Maria Paulani, que
coordenou a pesquisa com tais dados, sob
a rubrica "línguas" entendem-se as obras
de gramática, lingüística, dicionários,
entre outros não voltados ao ciclo básico.
Aos livros de português didáticos, coube a
categoria Educação Básica, cujo número
de títulos editados (os que incluem não só
português) caiu de 15.097 para 13-927.

Sônia Jardim aponta que o bom
desempenho de todas as áreas, não só os
de obras especializadas no idioma, foi
influenciado pela desoneração do PIS/
Cofins concedida pelo governo federal,
que resultou na redução do preço médio

do livro vendido, Apesar de preocupada
com a crise, Sônia é otimista em relação
ao potencial do mercado brasileiro diante
da economia global.

- Nossa produção editorial não deve
nada à estrangeira, tanto em diversificação
comoem qualidade. Os livros brasileiros são
tecnicamente bem produzidos, bonitos. O
que precisamos é conseguir uma economia
de escala, aumentando os índices de leitura
per capita do brasileiro, que é muito baixo.

A pesquisa, encomendada pela Câ-
mara Brasileira do Livro (CBL) e pelo
Sindicato Nacional dos Editores de Livros
(SNEL) à Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe), dividiu o mercado
em subsetores: Didáticos, Obras Gerais,
Religiosos e CTP (Científicos, Técnicos
e Profissionais). Coube às editoras esco-
lherem em qual dos subsetores sua pro-
dução se enquadraria. Segundo Leda
Paulani, a classificação é de uso corrente.
Além de subsetores, a pesquisa agrupou
os títulos segundo temas (literatura
infantil, juvenil, línguas etc.).
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