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MERCADO LITERÁRIO

Editores estão preocupados
Retração da economia brasileira é entrave para o crescimento do setor, mas editores apostam nos meios digitais, além de
e-books e títulos voltados para entretenimento, leitura didática e técnica. Estudo mostra mudança no comportamento dos leitores
» WANILSON OLIVEIRA
WAOLIVEIRA@JCOM.COM.BR

A

pesar de sempre atribuirmos a falta do hábito de leitura dos brasileiros ao preço do livro,
à ausência de investimentos
dos governos em educação e
até mesmo ao baixo salário, o
mercado literário, apesar dos
empecilhos, vem crescendo.
Em 2013, de acordo com o último levantamento anual da
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), encomendado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), foram vendidos 279 milhões de exemplares,
representando aumento de
7,52% em relação a 2012, com
faturamento de R$ 5,35 bilhões.
O próximo levantamento, referente a 2014, será finalizado
apenas em julho deste ano.
A pesquisa Fipe ainda apontou que houve crescimento da
produção de títulos pelas editoras. O aumento foi de 8,29%. Em
2013, foram produzidos 62,23
mil títulos, ante 57,47 mil do
ano anterior. Em termos de impressão, a indústria somou
467,83 milhões de livros e em
2012, o número ficou em 485,26
milhões. O subsetor Obras Gerais apresentou o melhor desempenho no número de exemplares vendidos ao mercado em
2013, com aumento de 11,68%
com relação a 2012. Foram vendidos 121,67 milhões de exemplares em 2013, ante 108,95 milhões no ano anterior.
Especialistas acreditam que,
apesar da atual inconstância da
economia, o mercado é promis-

sor e está aquecido principalmente com temas ligados ao
entretenimento e livros para
adolescentes. De acordo com o
executivo Bruno Garcia, que atua no setor, está crescendo o
número de alunos nas universidades e isso impacta em novos
consumidores, que adquirem livros didáticos e técnicos.
Garcia ressaltou que a maior
dificuldade encontrada pelas
pequenas e médias editoras está na distribuição dos livros. Segundo ele, os custos podem
chegar até 60%. “As editoras têm
um bom retorno financeiro
quando fazem distribuição
agressiva, colocando no mercado de 15 a 20 mil exemplares.
Do contrário, corre-se o risco de
prejuízos”, exemplificou.
Para a especialista em varejo,
Angelina Stockler, o mercado
poderia ser melhor, caso houvesse maior incentivo do poder
público em políticas educacionais, menores impostos e mais
bibliotecas públicas de qualidade. “O investimento é pouco na
educação e contamos com salários defasados, onde as pessoas
estão mais preocupadas em sobreviver diante as dificuldades
do dia adia, do que comprar um
livro”, comentou. Angelina
aposta que as editoras que investirem em livros de entretenimento estarão garantindo mais
consumidores. “Os jovens com
faixa etária de 13 a 18 anos estão
se interessando mais pela leitura e consumindo livros com temas ligados a essa geração”.
Para o professor do curso de
Letras da Universidade Cruzeiro do Sul, Carlos Augusto An-

DIVULGAÇÃO

Para Thereza, da Ibis Libris, nunca se publicou tantos livros

drade, não se pode avaliar o
mercado nacional literário sem
levar em consideração o mercado mundial, pois, segundo ele,
as empresas do setor vem se
fundindo em busca de novos
mercados. Para o professor, é
evidente que atual realidade
educacional do País, contribui
na má formação de leitores.
“Por razões internas e sociais, as
crianças estarão cada vez mais
afastadas da percepção da importância de ler para conhecer e
de ler como forma de entretenimento”, comentou.
Mercado contido
Para a executiva e poeta, fundadora da Ibis Libris Editora,
Thereza Christina Rocque da
Motta, o mercado literário brasileiro está aquecido, com muitos
lançamentos em todos os gêneros. Segundo ela, a autopublica-

ção está em alta e as pequenas
editoras avançaram onde as editoras tradicionais não alcançam.
Além disso, diz, as pequenas tiragens colocaram o custo do livro e da produção editorial ao
alcance de muitas pessoas que
agora lançam seus livros em
profusão. “Nunca se publicou
tanto quanto agora. “Os meios
digitais aproximaram os novos
autores do livro, seja em forma
impressa ou e-book, e facilitaram a divulgação e distribuição
pelas redes sociais”, contou.
Confiante, Thereza garante
que o atual cenário econômico
não a preocupa, pois houve acomodação à nova realidade econômica, onde faz-se mais com
menos dinheiro circulando.
“Quem quer lançar seu livro, investe nele como em qualquer
outro patrimônio. A crise existe,
mas não abrirão mão de publicar seus livros”

Já a diretora da Editora Jaguatirica, Paula Cajaty, diz está preocupada com a economia do País
porque, segundo ela, grande
parte das editoras obtém percentual de receitas com a venda
governamental e leis de incentivo. “Se houver retração forte da
compra de livros e incentivo a
projetos editoriais pelos governos federal, estaduais e municipais, é possível que muitas editoras enfrentem crise financeira”, frisou. Ressaltou, porém,
que a expectativa para este ano é
positiva, tendo em vista o ritmo
do crescimento da editora no último ano e as novas parcerias firmadas com agentes literários,
gráficas e editoras de Portugal.
Com 25 anos de experiência no
setor, Júlia Bárány, da Barany
Editora, avalia que o mercado literário nacional está limitado às
decisões das grandes editoras,
que atualmente são conglomerados internacionais, e que a
economia atual não atende às
necessidades das pessoas que a
movem, ou seja, as pessoas que
trabalham e as pessoas que consomem. Segundo ela, a produção editorial vai mal no mundo
todo, não só no Brasil. “Estamos
numa transição e temos que saber fazer a passagem. Os moldes
antigos não servem mais e ainda
não sabemos quais são os moldes novos. Eles estão sendo criados”, afirmou.
Comportamento
Denominado “Pesquisa da
Leitura no Brasil”, o levantamento, considerado atualmente como o mais conceituado es-

tudo para medir o comportamento do leitor brasileiro, divulgado em março de 2014 pelo
Instituto Pró-Livro, revelou mudança no atual panorama dos
leitores dos estados brasileiros.
Na região Norte, segundo o estudo, a escola passou a ser instrumento de influência para a
leitura considerando que, de
1,51 livros lido, 0,88 é de obras
indicadas pela escola.
Na região Nordeste as pessoas estão lendo mais, em média 4,3 livros por ano, maior que
a média brasileira, de quatro livros. O Centro-Oeste, onde a
população leu, em média, 2,12
livros, foi constatado a tendência brasileira e mundial por novas formas de acesso à leitura,
como e-books e tablets. O percentual de penetração deste novo suporte é de 9%, quatro pontos a mais da média nacional.
Estima-se que o número de leitores de livros digitais na região
é de 1,2 milhões.
O Sudeste apresentou o
maior potencial para a inclusão
dos livros digitais no cotidiano
da população, com 47% de leitores de e-books. Quando o assunto é o acesso às obras, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo aparecem como o principal
mercado de compra de livros do
Brasil. Dados da pesquisa mostram que na base de 38 milhões
de leitores, cerca de 50% afirmam que a compra é a melhor
maneira de se obter um livro.
Emprestados por particulares
aparecem com 35%, enquanto
que por bibliotecas e escolas foram citados por 26%.
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Adriana Calainho

GERENTE DE MARKETING DO IBEU

No competitivo mundo dos cursos de línguas,algumas marcas conseguem se
diferenciar com uma comunicação leve,que explora atributos aparentemente
simples como,por exemplo,sentir-se bem na sala de aula.Nessa entrevista,
Adriana Calainho,gerente de marketing do Ibeu,diz que a escola tem um
diferencial importante no seu DNA: a "intimidade" com o cliente.
Por que cursos de inglês se comoditizaram
tanto?
A forte presença das franquias no setor, que
atuam com o trinômio localização, preço e
rapidez, contribui para a percepção de que
há uma entrega padronizada dos cursos.
Mas, percebe-se um movimento claro na
indústria em busca da diferenciação,
principalmente dos cursos tradicionais,
com unidades próprias. Afinal, é o
segmento onde a marca assume um papel
fundamental de valor e de qualidade.
Como está o mercado hoje, quais são os principais desafios?
O mercado do Rio de Janeiro é maduro: os
cursos de inglês cresceram na medida em
que o inglês oferecido nas escolas era
considerado "fraco". Com a sociedade
exigindo cada vez mais uma educação
completa, vimos uma melhoria
considerável no inglês das escolas. Em
relação ao público adulto, há outro desafio
que tem a ver com o estilo de vida que
levamos hoje: a dificuldade de
deslocamento e a falta de tempo, ou seja, a
conveniência nunca foi tão valorizada.
Como o Ibeu procura se diferenciar?
O Ibeu tem no seu DNA um diferencial que
vai além da sala de aula: é a "intimidade"
que tem com seu cliente e um jeito único de
fazer o aluno se sentir bem, através do
relacionamento com os professores, do
cuidado de toda a equipe e do ambiente
acolhedor. Ou seja, a diferença está também
no clima e na experiência que o Ibeu

proporciona, tornando o aprendizado mais
interessante e divertido.
É disso que fala a campanha criada pela Binder,
que está no ar?
O slogan "A gente aprende mais onde se
sente bem" traduz a crença que nos move: o
IBEU faz tudo para ser um ambiente
agradável, com professores engajados e
alunos satisfeitos, que aprendem
naturalmente, pelo simples fato de
gostarem de estar aqui. É esse sentimento
que torna o aprendizado mais empolgante e
eficaz. O layout remete ao IBEU envolvendo
os alunos, em atitudes descontraídas,
traduzindo o bem-estar de quem estuda
aqui.
Quais as expectativas para 2015?
A expectativa é
de crescer
através de novas
filiais - agora no
primeiro
semestre com
uma no Jardim
Oceânico e outra
no Leblon - além
de novos
negócios com
cursos online, de
inglês e de
português para
estrangeiros e
parcerias com
escolas.

Seda inova com "Bonde do Penteado"
A marca Seda criou o primeiro cabeleireiro
subterrâneo dentro do vagão feminino do
Metrô do Rio de Janeiro, uma ação
desenvolvida em conjunto pela J.Walter
Thompson, F.Biz e New Content. A marca
ofereceu serviço de cabeleireiro gratuito
nos dias 5 e 6 de fevereiro, a partir das 19h,
dentro do vagão feminino do metrô,
totalmente ambientado como um salão e
uma equipe de quatro profissionais e dois
assistentes, oferecendo penteados rápidos com produtos da linha de Cremes para
Pentear Seda. Diego Guareschi, gerente de marketing de Seda no Brasil, diz que o Rio
está entre as principais praças para o segmento e que o maior desafio para a marca é ir
além do momento de pentear os fios.
"A mulher carioca em geral é muito autoconfiante e tem como parte da rotina a ida à
praia, por isso, o produto já tem uma boa aceitação. Agora a marca quer mostrar que o
creme para pentear também pode ser usado para fazer penteados rápidos e práticos em
qualquer lugar, até no metrô", disse o gerente.

No ar: Casa Ronald McDonald
A Casa Ronald McDonald estreia nova
campanha institucional assinada pela agência
Casa da Criação - parceira da ONG há sete anos
- e também por MZ3 Produções, BDG, Nova
Onda e Barracuda Produções. O filme, de
veiculação exclusiva na web, simula o encontro
de Eron, de 10 anos, com sua "versão adulta", com os mesmos
gostos e sonhos, porém já realizados. A intenção é sensibilizar as
pessoas a fazerem doações e ajudar a realizar os sonhos dos milhares
de crianças e adolescentes que passam pelo tratamento do câncer.

Premiando ações sociais
Paulo Castro, vp de criação do Grupo3+, é jurado da XV edição do
Reconocimiento Iberoamericano al Mensaje de Beneficio Social, do
Caracol de Plata, realizado no México e que reconhece e premia ações
publicitárias com caráter social. A votação, realizada via internet, já
começou, e Castro diz que há muita coisa criativa. No ano passado, a Staff
venceu o prêmio com o anúncio "Favela", para a ONG Luta pela Paz.
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