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Até o final de 2005 o Brasil terá participado de sete feiras internacionais do livro. A megaoperação 
de lançamento do novo romance de Paulo Coelho, com oito milhões de exemplares colocados 
simultaneamente à venda em 83 países, ilustra bem - respeitadas as devidas proporções - as 
oportunidades comerciais que editoras e autores brasileiros podem encontrar no exterior.  
 
O sucesso do autor de "O Zahir" não é um fenômeno  isolado, circunstancial. Ele é sintomático da 
crescente receptividade do mercado internacional ao produto livro made in Brazil. De acordo com 
a pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, foram exportados 2,8 milhões de 
exemplares de obras nacionais em 2003, o que prova que muitas editoras estão se 
internacionalizando.  
 
Escritores de ficção, de auto-ajuda, de biografias e religiosos e têm ultrapassado nossos trópicos e 
encontrado guarida em searas distantes, que muitas vezes possuem pouco ou nenhum vínculo 
cultural com nosso país. Conforme noticiou a própria Gazeta Mercantil em sua edição do dia 8 de 
março, algumas editoras, como a Gente, estão vendendo livros até no Japão. Um parâmetro fiel e 
que ratifica com números plausíveis essa tendência está nas feiras internacionais, onde são 
concretizados milhares de negócios envolvendo venda e compra de direitos autorais.  
 
Em Frankfurt, a maior feira de livros do mundo, a participação de editoras brasileiras no evento 
aumentou 50% nos últimos dois anos;  no mesmo período, em Guadalajara (a maior em livros em 
espanhol), o incremento foi de 80%. Até o final de 2005 o Brasil terá participado de sete feiras no 
exterior (Havana, Paris, Bolonha, Buenos Aires, Madri, Frankfurt e Guadalajara).  
 
Na feira de Havana, em fevereiro, além de uma programação exclusivamente dedicada ao Brasil, 
estiveram presentes 120 editoras, e no Salão de Paris, encerrado há poucos dias, o sucesso pôde 
ser medido pela 1,3 tonelada de livros enviados à Cidade Luz. A próxima é a de Buenos Aires, que 
começa dia 18, com estande mais amplo e o número de participantes 22% maior do que o do ano 
passado.  
 
Outro dado positivo é que o Brasil tem sido sistematicamente convidado para ser o país de honra 
em muitos desses eventos. Nos últimos 12 anos tal fato ocorreu seis vezes: Frankfurt (1994), 
Bogotá (1995), Madri (1997), Paris (1998), Guadalajara (2001) e Havana (2005). As 
participações de nosso país em feiras internacionais como convidado de honra contribuem 
significativamente para a divulgação de nossa cultura e da produção editorial brasileira.  
 
Além disso, o intercâmbio comercial e as relações político-econômicas também estão se 
fortalecendo, principalmente entre os países do bloco ibero-americano. Entre 14 e 16 de abril será 
realizado pela Câmara Brasileira do Livro, em São Paulo, o Fórum Ibero-Americano da Indústria 
Editorial, que contará com a presença de autoridades públicas, especialistas e presidentes das 
entidades do livro dos países que compõem esse bloco.  
 
Em pauta, o estímulo à exportação de livros brasileiros, insumos e serviços da indústria gráfica 
para os países da América Latina e outros temas que podem fazer com que lançamentos 
simultâneos de obras nacionais no Brasil e no exterior sejam cada vez mais constantes e com 
volume de exemplares cada vez maior.  
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