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“O livro é a melhor invenção do homem” 

Carolina Maria de Jesus 



 
 

RESUMO 

 

Uma análise dos dados coletados a partir da pesquisa aplicada com representantes de editoras 

baianas encaminha, neste trabalho, a mais conhecimento acerca da dinâmica da cadeia produ-

tiva do livro e mercado editorial da Bahia, suas implicações econômicas e culturais, e, a partir 

das particularidades deste segmento produtivo local, também aponta para questões mais gerais 

relacionadas a mercados independentes e regionalizados no contexto da Economia Criativa. 

Além dos dados diretos obtidos com editores da Bahia, outras características e problematiza-

ções do mercado editorial são apresentadas na relação entre grandes e pequenas editoras; mer-

cado global, nacional e regional/local; e nas conjunturas histórica, econômica, política e tec-

nológica do país e no mundo. 

 

Palavras-chave: Mercado Editorial, Cadeia Produtiva do Livro, Economia Criativa 
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ABSTRACT 

 

Research among representants of publishers in the State of Bahia - BR led to better knowle-

dge about the dynamics of book production chain and publishing market in the state, as well 

as of its economic and cultural implications. The data analysis also pointed to more general 

issues related to independent and regionalized markets in the context of Creative Economy.  

Besides the analysis and discussion of this specific research data, other characteristics of the 

publishing market are presented, such as the relationship between large and small publishers; 

and between global, national and regional/local markets in present country and world histori-

cal, economic, political and technological conjunctures. 

 

Key words: editorial market; books production chain; Creative Economy 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O advento do conceito e delimitações da Economia Criativa, entre o final dos anos 1990 

e início dos 2000, gradativamente elaborados, discutidos, aprimorados, difundidos e incorpora-

dos na pauta de interesses e práticas de organizações, países, gestores e agentes, confluiu-se ao 

horizonte de também discussões e políticas de organismos internacionais voltadas para um de-

senvolvimento econômico que pudesse ocorrer nas bases de ganhos e fortalecimento de outros 

valores, como os culturais.  

Estes passaram a ser tidos como estratégicos para o estabelecimento de territórios mais 

sustentáveis, maior diversidade nas condições de expressão das múltiplas identidades, melhor 

distribuição das riquezas, integração humana com o meio ambiente para a sua preservação, 

caminhos essenciais para a sobrevivência no presente e futuro. 

Mas, como hipótese – pela Economia Criativa se tratar de um campo que emerge da 

experiência dos países considerados desenvolvidos, e que depois é mais rapidamente absorvida 

e adaptada a outros deste mesmo perfil –, este movimento referencial verticalizado, a partir dos 

países do Norte em direção aos do Sul encontrou contornos de pouca apropriação à realidade 

dos últimos. E foi, justamente para estes, países considerados em desenvolvimento, que as or-

ganizações supranacionais direcionavam esforços de fomento a uma política para a área, iden-

tificando o potencial e a abundância neles encontradas com suas múltiplas manifestações cul-

turais. 

A Economia Criativa passa, ao longo dos anos, após a sua emergência, na prática, pelo 

menos no eixo Sul-Sul e em mercados para além do eixo econômico principal de cada país, a 

ter o seu potencial desperdiçado, pouco aproveitado. Torna-se mais um campo onde a cultura 

subjuga-se à técnica e a técnica é posta a serviço dos interesses do capital, com as vantagens 

competitivas para os mesmos de outros setores econômicos diversos e mais tradicionais que 

historicamente estão à frente nos processos de industrialização, e, especialmente, os tecnológi-

cos, o que reforça desigualdades, hegemonias, em vez de contribuir para diminuir tamanho 

impacto social e ambiental que sistemas e modelos econômicos preponderantes tem deixado 

como legado. 
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O incentivo à atenção e escalada da Economia Criativa nos países em desenvolvimento 

e suas instâncias federativas, da forma proposta pela UNCTAD1, e como uma política elabo-

rada, pensada, instituída de forma endógena, assim como o economista Celso Furtado pregou, 

seria de grande contribuição para um cenário tal como o vislumbrado por Milton Santos (2003), 

para quem quando o ser humano passasse a ser o “centro das preocupações do mundo”:  

A nova paisagem social resultaria do abandono e da superação do modelo 

atual e sua substituição por um outro, capaz de garantir para o maior número 

a satisfação das necessidades essenciais a uma vida humana digna, relegando 

a uma posição secundária necessidades fabricadas, impostas por meio da pu-

blicidade e do consumo conspícuo. Assim o interesse social suplantaria a atual 

precedência do interesse econômico e tanto levaria a uma nova agenda de in-

vestimentos como a uma nova hierarquia nos gastos público, empresariais e 

privados. Tal esquema conduziria, paralelamente, ao estabelecimento de no-

vas relações internacionais. Num mundo em que fosse abolida a regra da com-

petitividade como padrão essencial de relacionamento, a vontade de ser po-

tência não seria mais um norte para o comportamento dos estados, e a ideia de 

mercado interno será uma preocupação central. Agora, o que está sendo privi-

legiado são as relações pontuais entre grandes atores, mas falta sentido ao que 

eles fazem. Assim, a busca de um futuro diferente tem de passar pelo aban-

dono das lógicas infernais que, dentro dessa racionalidade viciada, fundamen-

tam e presidem as atuais práticas econômicas e políticas hegemônicas. (SAN-

TOS, p. 72, 2003) 

É sobre um mercado criativo na América do Sul, mais precisamente no Nordeste brasi-

leiro, de que se trata esta dissertação. Ao pesquisar o mercado editorial da Bahia, situado tanto 

no contexto Brasil (país considerado em desenvolvimento) em relação ao mundo, quanto no 

Nordeste-Bahia, periférico em relação ao eixo econômico central do país, Sudeste-Sul, demons-

tra-se as inúmeras barreiras para determinados segmentos de setores criativos, especialmente 

os que atuam de forma independente ao grande capital, nas bordas do sistema capitalista.  

Barreiras como ausência de referenciais, dados, políticas públicas, articulação entre os 

agentes, e outras relacionadas aos contextos históricos, políticos, econômicos e culturais, apon-

tam uma série de restrições dos resultados em potencial, na economia e na cultura, para o de-

senvolvimento de cadeias produtivas inteiras, populações e territórios em que estes mercados 

estão inseridos e operam. 

A autora, empreendedora com atuação há 10 anos no mercado editorial, à frente de uma 

pequena editora local e motivada pela experiência e a constatação dos problemas práticos, como 

 
1 Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. A UNCTAD integra o sistema 

das Nações Unidas. Trata-se de um fórum intergovernamental permanente. Fonte: www.gov.br/cade/pt-

br/assuntos/internacional/cooperacao-multilateral/conferencia-das-nacoes-unidas-sobre-comercio-e-

desenvolvimento-unctad 
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a falta de conhecimento sobre o próprio mercado por parte dos agentes; gargalos em alguns dos 

elos da cadeia; a incipiência das políticas de fomento; a pouca oferta de capacitação; entre ou-

tros, elegeu como problema de pesquisa esta ausência de parâmetros sobre as dinâmicas do 

setor num mercado regionalizado do país, neste caso, o mercado baiano, identificando os seus 

pontos frágeis e potencialidades. 

Neste percurso, parte-se, justamente, da localização do setor editorial no contexto da 

Economia Criativa, o que é abordado no primeiro capítulo do trabalho. Ele é iniciado com as 

relações entre os campos da economia e da cultura nas circunstâncias contemporâneas, eviden-

ciando a sobreposição dos interesses financeiros sobre os resultados para o desenvolvimento 

sustentável e como isto marca até mesmo as políticas das organizações multilaterais que traba-

lham a cultura. Segue-se, ainda no capítulo 1, para um breve histórico da emergência do con-

ceito da Economia Criativa no mundo, a estrutura setorial do campo e para o histórico da im-

plementação de uma Secretaria no governo brasileiro, específica para a área, na gestão Dilma 

Rousseff. 

Na sequência, discorre-se sobre como é estruturada a cadeia produtiva do livro, abor-

dam-se as conformações desta cadeia no mercado editorial brasileiro e elencam-se desafios 

próprios das editoras, quando atuam perifericamente às regiões onde se concentram as maiores 

empresas, na articulação com outros elos da cadeia, principalmente as distribuidoras e livrarias. 

O capítulo 1 é encerrado com análise das duas pesquisas relacionadas ao setor do livro e leitura, 

com séries históricas, que são realizadas pelas principais entidades representativas do livro no 

Brasil. Também, uma análise da conjuntura política e econômica do país e as suas implicações 

em crises sucessivas e uma necessidade de reinvenção que irrompe a partir das editoras e livra-

rias independentes. Para finalizar, apontam-se algumas das tendências para o setor. 

No segundo capítulo, nos direcionamos ao cenário do mercado editorial da Bahia, bus-

cando na trajetória histórica os caminhos que conformaram o perfil mais contemporâneo da 

produção de livros no estado. Passamos a entender como o estabelecimento de políticas setori-

ais ou as ausências delas implicaram num movimento mais pulsante ou estagnado para inicial-

mente tipógrafos e depois editores baianos. Aborda-se também o papel de entidades represen-

tativas, de órgãos do governo e a iniciativas de empreendedores que marcaram esta história e 

tornaram-se referência.  

Uma seção dedicada à análise das políticas para o setor através de um órgão específico 

(a Diretoria do Livro e Leitura da Fundação Pedro Calmon), na estrutura estatal, a partir do ano 
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2011, completa o capítulo 2, incluindo o destrinchar do Plano do Livro e Leitura da Bahia – 

PELL, que teve o seu decreto publicado em 2014. Do Plano extraem-se os eixos e ações rela-

cionados mais especificamente à cadeia produtiva do livro e faz-se uma relação com as ações 

que foram implementadas, após o PELL, a partir do órgão responsável pelas políticas para o 

setor editorial. 

O terceiro e último capítulo apresenta o resultado da pesquisa de campo realizada com 

editoras baianas, que forneceram dados diversos sobre as suas atividades e como elas se enca-

deiam com os elos anteriores e posteriores à edição propriamente dita, no processo da publica-

ção de livros; permitindo localizar pontos específicos de obstáculos para uma maior fluidez da 

cadeia produtiva no próprio estado da Bahia. As questões permitiram formar um perfil empre-

sarial das editoras, passando por suas linhas editoriais, porte econômico, quadro de pessoal, 

relação com autores, livreiros, distribuidores, promotores de eventos literários e com a gestão 

pública. 

Assim, um breve painel é formado sobre a cadeia produtiva do livro na Bahia, o que 

entendemos como um ponto de partida para evidenciar as muitas particularidades e desafios de 

um mercado editorial regional. Neste capítulo, comentários são apresentados, fruto das respos-

tas às questões abertas dadas pelos editores baianos, e endossam as análises dos dados obtidos 

com as informações prestadas em todas as questões objetivas anteriores, mas com a riqueza da 

diversidade de opiniões e de diferentes perspectivas para uma mesma situação que implica no 

setor editorial local. 

Se trabalhados de forma favorável ao desenvolvimento destes perfis de mercado, que 

são os pequenos e mais regionalizados, os muitos desafios do mercado editorial brasileiro po-

dem se tornar oportunidades e direcionar políticas e ações urgentes, utilizando-se das próprias 

particularidades da cena independente e regional como base para as soluções. Aqui entende-se 

que assim deveria se articular abrangentemente a economia criativa, de modo que seja promo-

vedora das diversidades culturais e que forneça reais condições de exercício profissional da-

queles que inventivamente atuam para a produção e disseminação da arte e cultura, fundamen-

tais para a formação de um mundo, nações, regiões, territórios desenvolvidos sustentavelmente.  
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2 O SETOR CRIATIVO EDITORIAL NO BRASIL 

 

A análise das dinâmicas de um mercado, necessariamente, passa pelo entendimento de 

questões relacionadas à economia e, não importa qual seja o setor, também pela complexa trama 

cultural que permeia o comportamento dos seus públicos consumidores. 

Se este mercado é propriamente um mercado cultural, as relações entre cultura e econo-

mia são acentuadas pela própria natureza dos bens, produtos e serviços, e despertam um olhar 

reflexivo e questionador, até pelas prerrogativas humanísticas da arte e cultura, sobre a cons-

tante dominância dos interesses capitalistas, centralizadores de riquezas.  

Este predomínio de propensão aos resultados financeiros, neste mercado, atualmente é 

movido por uma pequena parcela de empresas que têm sido aquelas, na maior parte das vezes, 

detentoras dos meios de reprodução, veiculação e comercialização das produções artístico e 

culturais, através de tecnologias de ponta que requerem altos investimentos e angariam os mai-

ores lucros de todo mercado mundial, são as chamadas big techs. 

Expressões, produtos, bens e serviços culturais são cada vez mais relevantes para a eco-

nomia global, na receita e geração de empregos, porém, pelos seus repertórios criativo, artístico, 

intelectual, se diferenciam do mercado de outros bens e serviços, porque, além do potencial 

econômico, possuem uma natureza simbólica, e esta condição dual coloca em evidência facul-

dades que podem ser empregadas para o desenvolvimento das sociedades. 

Esta característica fornece os contornos de uma Economia Criativa, tida como capaz de 

estimular capacidades culturais, gerar renda, desenvolvimento humano, e impulsionar econo-

micamente países em desenvolvimento, distinções que, se ainda não valorizadas na prática com 

incentivos a este campo econômico de forma mais abrangente, por outro lado, têm sido discu-

tidas, documentadas, difundidas e conceituadas em programas e projetos de agências de orga-

nismo internacionais, como as Nações Unidas. 

Apesar de se observar a atualidade da discussão acerca da sobreposição dos interesses 

do capital às finalidades de desenvolvimento sociocultural, quando se trata desta economia ba-

seada em bens, produtos e serviços relacionados à arte e cultura, o pensamento crítico e as 

discussões sobre a instrumentalização do conteúdo cultural para o atendimento de resultados 

meramente capitalistas já atravessam décadas, remontando à Escola de Frankfurt (nos estudos 

de comunicação e arte) em meados do século XX e, especificamente no Brasil, a partir da dé-

cada de 1970, à produção intelectual do economista Celso Furtado. 
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As ideias de Furtado perpassam as políticas culturais brasileiras, com ele mesmo sendo 

Ministro da Cultura na gestão de José Sarney (1986-1988), porém mais substancialmente ao 

embasar (post mortem) as políticas específicas para o campo da Economia Criativa. Inaugura-

das a partir de 2011, logo na primeira gestão Dilma Rousseff, por meio da criação de uma 

Secretaria de Economia Criativa no extinto MinC, contaram com o trabalho da Secretária Cláu-

dia Souza Leitão, responsável por capitanear um plano de estado para a área, muito norteado 

pelo pensamento do economista, mas que foi precocemente descontinuado diante da conjuntura 

política brasileira.  

Dentre os setores que integram o escopo da Economia Criativa na política que foi deli-

neada pela Secretaria na época – a partir da matriz desenvolvida pela Unesco na década de 

1980, com adaptações necessárias ao contexto e realidade brasileiras – encontra-se o setor edi-

torial, que apresenta desde características industriais àquelas mais artesanais; desde grandes 

grupos editoriais e parques gráficos à pequenas e periféricas editoras, com impressão em baixas 

tiragens e circulação local de títulos. 

Estas últimas editoras, consideradas independentes, têm uma série de desafios a ultra-

passar no Brasil para conseguirem sobreviver em um mercado estruturado para favorecer as 

empresas que contam com grandes investidores, muitas vezes de capital estrangeiro. No en-

tanto, são elas que conseguem proporcionar um novo fôlego para um cenário abalado por crises 

consecutivas nos últimos anos, desde o pedido de recuperação judicial das maiores redes de 

livrarias, passando pelas crises econômicas do país e, mais recentemente, a pandemia do Coro-

navírus.  

São essas editoras que têm estimulado a bibliodiversidade (uma maior diversidade de 

títulos, temas e autores) e confrontado, com manifestos, publicações próprias e outras práticas 

e posicionamentos, os modelos de supervalorização do acúmulo de capital das grandes empre-

sas tecnológicas em detrimento de relações justas de trabalho, do sigilo e não manipulação de 

dados pessoais e outras informações de hábitos de consumo dos seus usuários/ consumidores, 

e do tratamento do livro como uma mercadoria de valor também simbólico, caso da Amazon. 

É sobre esse contexto mais contemporâneo do mercado editorial, começando com uma 

análise das relações entre Economia e Cultura e a formação do campo da Economia Criativa, 

que apresentaremos algumas contribuições neste capítulo de abertura. 
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2.1 O SETOR EDITORIAL NO CONTEXTO DA ECONOMIA CRIATIVA 

 

2.1.1 Relações entre cultura e economia na contemporaneidade 

 

Nas configurações e transformações sociais mais recentes, principalmente a partir das 

últimas três décadas do século XX, tornou-se impossível não considerar o efeito condicionante 

da cultura nos desejos e formas de consumir, além da sua potencialidade econômica, na seara 

dos produtos culturais, perante uma indústria que cada vez mais se baseia na venda de itens 

produzidos em série, na reprodutibilidade. Até então, a cultura não recebia a atenção dos estu-

dos e sistemas econômicos (TOLILA, 2017), ainda que sempre tenha permeado estes últimos 

com valores e princípios nas suas relações com o meio social. 

Neste período, a cultura é ela própria o elemento primordial da sociedade, compreen-

dida, por sua vez, como uma sociedade de consumo. A ideia de mercadoria-signo de Baudrillard 

(BAUDRILLARD apud FEATHERSTONE, 1990) reafirma a forte relação entre a cultura e a 

economia: o que se comercializa, mais do que nunca, é o que o produto ou serviço representa, 

é o seu conjunto de significados, o símbolo, a experiência. A cultura tão permeabilizada no 

cotidiano, embasando modos de ser e estar no mundo, definidos cada vez mais pelo ato de 

consumir, torna-se, portanto, uma estratégia para as finalidades do sistema econômico-finan-

ceiro capitalista.  

Com mercados cada vez mais segmentados, atendendo a nichos comportamentais, so-

mados à efemeridade da satisfação do público consumidor que, de certo modo, é levado sempre 

a desejar o “lançamento”, o que está na moda, para encontrar o seu lugar de validação no meio 

sociocultural, verifica-se como o valor cultural agregado impacta significativamente no valor 

financeiro. 

A fase atual, de oferta excessiva de bens simbólicos nas sociedades ocidentais 

contemporâneas, e as tendências para desclassificação e desordem cultural 

(que alguns rotulam de pós-modernismo) estão, portanto, pondo em evidência 

as questões culturais e têm implicações mais amplas em nossa conceituação 

do relacionamento entre cultura, economia e sociedade. (FEATHERSTONE, 

1990, p. 32) 

Esta relação mais intrínseca entre a cultura e economia, poderia possibilitar um maior 

equilíbrio entre forças dos dois campos, com a centralidade que a cultura passa a ocupar no 

tecido social e uma interdependência mais clara e objetiva entre as esferas. Porém, o que poderia 

ganhar contornos de coalizão, mais contemporaneamente tem demonstrado uma continuidade 
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na sobreposição preponderante dos interesses para o capital financeiro e não o capital humanís-

tico. 

No século XXI, a economia passa a ter como um dos seus motores principais as tecno-

logias da informação, a partir da maior popularização da internet. Essas novas tecnologias, por 

um lado, têm feito abrir janelas que estimulam, financiam, escoam, como nunca, a produção 

cultural e a sua diversidade. Mas, por outro, são as atuais protagonistas da concentração de 

recursos financeiros, hoje substancialmente nas mãos dos proprietários destas megaempresas 

tecnológicas. 

São estas empresas de tecnologia que associam os seus meganegócios de desenvolvi-

mento de sistemas a outros tão grandes negócios da produção industrial de equipamentos (o 

meio técnico onde operam os seus softwares e por onde se dissemina um amplo universo de 

conteúdos culturais). A importância que passam a ocupar na sociedade e o poder que possuem 

ao deter um sem-número de informações sobre os usuários são utilizados para influenciar e 

direcionar hábitos de consumo. Nesse sentido, o diagnóstico de Celso Furtado (1978), de que 

os fins historicamente subjugam-se aos meios, permanece bem atual. 

A história da civilização industrial pode ser lida como uma crônica de avanço 

da técnica, ou seja, da progressiva subordinação de todas as formas de ativi-

dade criadora à racionalidade instrumental. Assim, a pesquisa científica foi 

progressivamente posta a serviço da invenção técnica que por seu lado está a 

serviço da busca de maior eficiência de trabalho humano e da diversificação 

dos padrões de consumo. [....]. Algo similar ocorreu com a criatividade artís-

tica, progressivamente colocada a serviço do processo da diversificação do 

consumo. (FURTADO, 1978 apud BOLÃNO, 2015, p. 28). 

Cláudia Sousa Leitão (2011) descreve mais e contextualiza na esfera brasileira a refle-

xão de Furtado sobre este aspecto: 

Celso Furtado lutou durante toda a sua vida por um desenvolvimento descon-

centrador, fundamentado na diversidade cultural regional brasileira. E, por 

isso, foi um crítico inclemente das sociedades capitalistas e ‘de sua forma so-

fisticada de controle da criatividade e de manipulação da informação’. O que 

afligia Furtado era a consciência de que ‘a estabilidade das estruturas sociais 

não igualitárias estaria diretamente relacionada ao controle por grupos priva-

dos dos bens de produção da criatividade artística, científica e tecnológica e 

do fluxo de informações que brota dessa criatividade.’ Grande defensor da 

inovação, o economista acentuava, no entanto, a necessidade de que o pro-

gresso tecnológico caminhasse ‘pari passu’ com o acesso desses produtos a 

camadas mais amplas da sociedade brasileira. (BRASIL, 2011, p. 12) 

Há a pressão do campo cultural, organismos internacionais, de representações e lideran-
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ças sociais e ambientais, diante de uma necessidade urgente e inadiável de se buscar um cami-

nho de desenvolvimento sustentável. Nessa linha, as políticas culturais e a economia criativa 

vêm sendo estudadas e apresentadas como meios, uma vez que contribuem para melhor quali-

dade de vida das populações, melhor distribuição de riquezas, acesso e produção mais demo-

cráticas da cultura, bem como para a conservação e reinvenção dos territórios. 

A emergência dos estudos e políticas que posicionam a Cultura como pilar para o De-

senvolvimento direcionam para a ocupação de um espaço intermediário predisposto a encontrar 

maior equanimidade para os ganhos no universo humanitário, e consequentemente cultural, e 

da economia. 

O contexto mundial da ascensão desta perspectiva era o de mudanças na estrutura do 

capitalismo, com a crise do fordismo em 1970, em que o mercado de produtos de massa, com 

o seu auge nas duas décadas anteriores, caminhava para uma estagnação. As questões culturais 

já não se encontravam alheias às mudanças no campo econômico e sua relevância nesta nova 

etapa do capitalismo é reforçada por César Bolaño (2015), que observa criticamente: 

 

Vivemos um momento de grandes mudanças no capitalismo em nível mun-

dial, iniciadas com a crise estrutural dos anos de 1970. O problema deve ser 

entendido como um fenômeno social total em que a economia, a política e a 

cultura não se separam. Antes, formam um conjunto, no interior do qual, por 

certo, a acumulação de riqueza e poder é determinante, mas que não se esta-

biliza sequer enquanto sistema de dominação econômica ou política sem a 

consolidação de uma cultura adequada. É a cultura, afinal das contas, que ga-

rantirá maior ou menor perenidade ao padrão de desenvolvimento. (BO-

LÃNO, 2015, p. 26) 

Este olhar para a cultura como pilar indissociável do desenvolvimento tem motivado 

inúmeros fóruns, reuniões internacionais, capitaneados, sobretudo, pela Organização das Na-

ções Unidas (ONU) e algumas de suas agências especializadas. A partir dos anos 1980, com 

a definição da Primeira Década Internacional para o Desenvolvimento das Nações Unidas 

(1988-1997), a visão do desenvolvimento atrelado principalmente ao crescimento econômico 

passa a receber inúmeras críticas, bem como ser questionada e apontada como não sustentável. 

Máté Kovács, ao realizar um balanço desta década indica que: 

Afirmou-se a importância de considerar não apenas os critérios de produtivi-

dade e de necessidades básicas e materiais, mas também a identidade cultural 

em que se baseia a visão do ser humano que deve ser ator e objeto do desen-

volvimento. Em relação a isso, o grande teórico brasileiro do desenvolvimento 

Celso Furtado enfatizou, desde a década de 1970, a pluralidade desse conceito, 

que deve ser endógeno para ser eficaz e compatível com o contexto local. Ele 
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considerou que o objetivo estratégico desse modelo é favorecer um desenvol-

vimento que resulte em um enriquecimento da cultura em suas múltiplas di-

mensões e que contribua de forma criativa para o progresso das civilizações 

do planeta”. (KOVÁCS, 2020, p. 22) 

Ainda que os estudos e esforços políticos e supranacionais tenham caminhado no sen-

tido da compreensão da relevância da cultura para o desenvolvimento sustentável, as Nações 

Unidas, mais recentemente, não a consideraram, de forma objetiva e direta, dentre os Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio (ODS), a serem alcançados pela Agenda 2030 (2015-2030), 

documento norteador de práticas para governos e corporações em todo mundo, e, assim, cons-

tatam-se contradições. 

Ou seja, passados mais de meio século das novas configurações da sociedade em que a 

cultura passa a ser o próprio tecido social e quando se torna, se não o conteúdo principal do que 

é mercantilizado, a principal estratégia mercadológica; quando algumas das mais significativas 

conquistas tecnológicas são meios para difundi-la; quando as questões políticas mais represen-

tativas do globo estão em torno de elementos que a compõe, como a religião, as identidades, o 

poderio ideológico; quando é ela que molda a nova geografia do mundo; ela, embora seja rele-

vantemente discutida e entendida em seu potencial, é ainda pouco empregada na práxis das 

políticas, sendo, por outro lado, muito bem aproveitada na sua instrumentalização para finali-

dades alheias à sua capacidade de direcionar os territórios para novas e mais saudáveis formas 

de desenvolvimento. 

É nesse contexto que, ao final da década de 1990, inicia-se o delineamento do campo da 

economia criativa que, apesar das perspectivas otimistas nos resultados, para novas bases do 

desenvolvimento, tem um cenário de aparentes desvirtuamentos. 

 

2.1.2 Emergência e limitações da economia criativa 

 

Para a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Comércio (UNC-

TAD), a “economia criativa é um conceito em evolução baseado em ativos criativos que poten-

cialmente geram crescimento e desenvolvimento econômico”. Ainda: 

Ele [o conceito] surgiu como um meio de focar a atenção no papel da criati-

vidade enquanto uma força na vida econômica contemporânea, materializando 

a proposta de que o desenvolvimento econômico e cultural não caracteriza um 

fenômeno separado ou não relacionado, mas fazem parte de um processo 

maior de desenvolvimento sustentável no qual tanto o crescimento econômico 

quanto o cultural podem ocorrer simultaneamente. De forma particular, a ideia 

da economia criativa no mundo desenvolvido chama a atenção para os impor-

tantes ativos criativos e ricos recursos culturais que existem em todos os países 
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em desenvolvimento. As indústrias criativas que utilizam esses recursos não 

somente capacitam os países a contarem suas próprias histórias e projetar suas 

próprias identidades culturais singulares para si mesmos e para o mundo, mas 

também proporcionam a esses países uma fonte de crescimento econômico, 

criação de emprego e maior participação na economia global. Ao mesmo 

tempo, a economia criativa promove a inclusão social, a diversidade cultural 

e o desenvolvimento humano. (UNCTAD - Relatório de Economia Criativa, 

2010, p. 10). 

Inicialmente, cabe ressaltar o protagonismo da UNCTAD no tratamento do tema. Esta 

instituição configura-se como um fórum multilateral de debates e encaminhamentos sobre o 

desenvolvimento, cujas políticas se direcionam ao fortalecimento e à busca por novas oportu-

nidades para os países considerados na fase de transição desenvolvimentista.  

Em 2004, dedicou seu encontro anual, a XI UNCTAD, realizado em São Paulo e lide-

rado pelo então Secretário Geral Rubens Ricupero e pela chefe de gabinete Edna dos Santos-

Duisenberg (ambos brasileiros), às indústrias criativas. Segundo Ruy Sardinha Lopes (2015): 

[...] tendo o seu papel combalido diante da criação da OMC e da ofensiva dos 

países desenvolvidos, a Conferência das Nações Unidas para Comércio e De-

senvolvimento encontrará [...] no debate em torno da economia criativa a 

oportunidade para recuperar sua atuação na formulação de políticas de desen-

volvimento para os países em desenvolvimento. (LOPES, 2015, p.178) 

Vale notar que o tratamento das chamadas indústrias culturais foi iniciado, nos anos 

1980, pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 

No entanto, conforme analisa Mariana Madeira (2014): 

[...] a Unesco viu-se, durante décadas, com dificuldades para conciliar a sus-

peita sobre o viés comercial da cultura e a necessidade de construir capacidade 

produtiva pelos países de modo a fazer face ao poder das empresas multinaci-

onais. Sua posição relutante de defesa explícita das indústrias culturais, em 

função ademais das divisões internas da organização sobre o tema, revelou-se 

em prioridade e investimentos limitados, pelo menos até a virada do século, 

quando os debates sobre a exceção cultural e o avanço das próprias indústrias 

culturais forçaram novo rumo nos trabalhos da organização. (MADEIRA, 

2014, p. 78) 

Mal acomodada na Unesco pelos desafios das barreiras de aproximação dos valores cul-

tural e econômico, e posteriormente mais bem definida e com propósitos direcionados para a 

realidade dos países em desenvolvimento na UNCTAD, a Economia Criativa, apesar do melhor 

tratamento atual nos organismos internacionais, tem, no seu espelho global de atuação de em-

preendimentos relacionados, mantido a lógica capitalista e financeira através da manutenção e 

valorização de uma estrutura oligopolista. 
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Também, no âmbito da produção de referenciais, seja em órgãos da estrutura governa-

mental (inclusive dos próprios países em desenvolvimento), seja nas agências multilaterais, tem 

apresentado destaque à produção de dados econômicos que somente traduzem uma realidade 

pertencente aos setores criativos associados às maiores e mais rentáveis indústrias. Ademais, a 

própria conceituação tem como referência principal as experiências, regulamentações e políti-

cas dos países ricos. 

Austrália e Inglaterra foram os protagonistas do tema por terem sido os pioneiros em 

políticas e estudos que referenciaram a economia criativa internacionalmente. Renomados es-

pecialistas, as mais importantes instituições acadêmicas e muitas escolas de formação profissi-

onal relacionadas ao campo encontram-se nestes países.  

O documento Creative Nation, de 1994, do governo australiano, é considerado a gênese 

do tema. Nele se propõe uma política cultural ampla para a Austrália, que dialoga com a edu-

cação, direitos autorais, incentivos fiscais, exportação e que trata a cultura como capital econô-

mico. Se a Austrália figura como o primeiro país a elaborar um documento norteador e a insti-

tucionalizar a economia criativa, foi o Reino Unido o principal responsável pela sua conceitu-

ação.  

O conceito britânico engloba treze setores nas indústrias criativas, a saber: publicidade, 

arquitetura, artesanato, antiguidades, design, moda, audiovisual, música, artes performáticas, 

publicações, software, rádio e televisão e jogos eletrônicos. Este conjunto engloba, portanto, 

atividades baseadas na criatividade individual e na exploração dos direitos intelectuais, tendo a 

inovação como fator preponderante do seu valor econômico. 

Em contraposição, os países “em desenvolvimento”, principais destinatários das medi-

das da UNCTAD, possuem um déficit tecnológico, sendo em sua maioria produtores e expor-

tadores de bens primários; passaram por processos de colonização, o que lhes impõem uma 

necessidade de ressignificação das suas identidades culturais; possuem níveis de educação 

muito aquém do ideal. Tais características, dentre outras, lhes colocam em desvantagem com-

petitiva numa esfera em que os principais e mais lucrativos segmentos são os relacionados ao 

universo tecnológico-digital. 

Também nestes países, por defasagem e sob certo determinismo neoliberal, as políticas 

de Estado tendem a priorizar setores econômicos mais tradicionais e de infraestrutura, sendo “a 

expansão dos setores criativos uma ideia de vanguarda associada aos países de economia mais 

avançada e as suas grandes capitais” (MADEIRA, 2014, p. 27). 
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Ana Carla Fonseca Reis (2006), uma das primeiras estudiosas da área da Economia Cri-

ativa do Brasil, acrescenta, sob uma outra ótica, acerca de como a gestão pública poderia traba-

lhar políticas nos países em desenvolvimento que ultrapassassem as dimensões da subsistência 

e dos direitos básicos, e os aproximasse do exercício da cidadania plena numa sociedade con-

temporânea, onde informação e conhecimento são ainda recursos de diferenciação e poder, jus-

tamente porque são limitados a poucos: 

Nossos poderes públicos têm dado ênfase, mais ou menos retórica, ao combate 

às causas do subdesenvolvimento, voltado à erradicação da miséria e da po-

breza. Entendido como tal, o subdesenvolvimento, como discutido, nada mais 

é do que a ponta do iceberg. Não se resolve a questão da pobreza sem erradicar 

os problemas que a sustentam. O subdesenvolvimento, como restrição das li-

berdades de escolha proposto por Amartya Sen, não é resultante apenas da 

falta de atenção aos direitos democráticos efetivos, da baixa qualidade da edu-

cação formal, dos níveis escrachantes de negligência com a saúde pública. 

Subdesenvolvimento é também e em primeiro lugar, fruto das desigualdades 

nos fluxos de comércio de produtos e serviços, inclusive culturais. [...] Sub-

desenvolvimento é, assim, resultado também da concentração de informações 

e da consequente redução da capacidade de refletir, participar e exigir, agora 

agravada pelo fosso da exclusão digital. Na sociedade do conhecimento, nada 

é mais valioso do que a capacidade de obter informações, processá-las, de-

volvê-las e aplicá-las. A promoção do desenvolvimento lastreia-se, portanto, 

na necessidade de gerar riqueza de forma sustentável e construída sobre a in-

clusão socioeconômica. (REIS, 2006, p. 168) 

Outra questão a ser discutida é que, no Brasil, por exemplo, como deve ocorrer em 

outros países em desenvolvimento, há uma “desconfiança” dos artistas e outros agentes cul-

turais nos dados que referenciam até então a economia criativa. Não se estabelece identifica-

ção ao se tomar como base os principais relatórios e diagnósticos produzidos por agências 

nacionais e internacionais na apresentação de dados econômicos dos mais diversos setores 

criativos. É notório um distanciamento ou mesmo a ausência de informações sobre os merca-

dos mais independentes, que são a realidade majoritária do eixo Sul-Sul.  

Em geral, mesmo quando se voltam para o cenário local, os números refletem o pro-

duzido e gerado ou pelo turismo ou pelos setores industriais, neste último caso encontramos 

as indústrias do audiovisual e editorial (que possuem as suas camadas, entre grandes e mi-

croempresas, mas aqui refere-se às majors), bem como a publicidade. Quando se voltam a 

outros segmentos da Economia Criativa brasileira, os dados tendem a ser concentrados geo-

graficamente (Sudeste brasileiro) e se voltam ao cenário formal. 

No Brasil, o campo do trabalho cultural (onde se situam diversos setores da Economia 

Criativa) é majoritariamente informal, com distribuição de salários bastante desiguais, algo 
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que só endossa a precariedade das relações trabalhistas de forma geral no sistema econômico 

vigente. O setor da cultura é frágil institucionalmente no que diz respeito à sua profissionali-

zação e organização (DOMINGUES e LOPES, 2015). 

Números de empregos gerados, salários médios de profissionais, quantitativo da pro-

dução, exportações realizadas são dados que refletem muito mais as operações das empresas 

com características multinacionais, ou seja, empresas que integram oligopólios e conglome-

rados, proporcionando pouco sentido de referência para a maioria dos profissionais da cultura. 

Compreende-se que as empresas maiores, mais estruturadas administrativamente e, 

antes de tudo, formalizadas, oferecem mais facilidade para a captação de informações e trans-

parecem maior segurança nos dados que podem fornecer. Porém, é imprescindível que deli-

mitações, instrumentos de coletas, indicadores elaborados para compreender a economia cri-

ativa não somente espelhem a economia tradicional, formal e possam se voltar, sobretudo no 

caso dos países em desenvolvimento, a referenciais que levem em conta outras formas de 

criar, produzir e disseminar produtos e serviços culturais.  

Faz-se, portanto, urgente, uma melhor representatividade em dados e modelos que se-

jam capazes de incluir e valorizar empreendimentos criativos e independentes do grande ca-

pital, considerando as condições de flexibilização e precariedade com que muitos trabalhado-

res da cultura convivem, bem como a incipiência da organização da área cultural. 

Por esta e outras razões defende-se a necessidade de se elaborar políticas setoriais para 

a economia criativa, seguindo os contextos e vocações dos países, sobremaneira os que se 

localizam no chamado Sul Global. Nesses termos e começando a adentrar no escopo de nossa 

pesquisa, partiremos para um breve painel da política setorial brasileira para a economia cri-

ativa. 

 

2.1.3 A política brasileira para a economia criativa 

 

Na década de 1990, quando o marco inaugural da economia criativa era divulgado pu-

blicamente ao mundo, o supracitado documento Creative Nation (1994) da Austrália,, o Brasil 

já havia extinto o seu primeiro e recente Ministério da Cultura, juntamente com autarquias, 

fundações e empresas públicas para políticas culturais setoriais, tendo redefinido institucional-

mente a gestão da área para a estrutura de uma Secretaria; apenas para apontar o descompasso 

entre avanços e retrocessos a que podem estar submetidas às políticas para área, em distintos 

momentos e partes do mundo. 
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Seguindo a análise do cenário brasileiro, foi o segundo Secretário da pasta do então 

governo Collor (1991-1992) – época de desestruturação da institucionalidade das políticas cul-

turais federais – que deu nome à lei de incentivo ao financiamento privado à cultura brasileira, 

a Lei Rouanet, que se tornou a principal e quase exclusiva política do setor cultural neste perí-

odo e assim permaneceu por muitos anos. Com ela, apesar de recursos públicos (originários dos 

impostos de renda das empresas) serem integralmente ou em porcentagem aplicados em proje-

tos culturais, o poder de definição fica sob incumbência do mercado, com a seleção dos bene-

ficiados pelos departamentos de marketing das empresas que utilizam do benefício fiscal. 

A Rouanet tem como origem a Lei Sarney, que, como o nome sugere, foi criada na 

gestão anterior à de Collor, quando o Ministro da Cultura era justamente Celso Furtado. Apesar 

do seu caráter de “incentivo” para que a prática de patrocínio cultural fosse paulatinamente 

direcionada à aplicação de recursos exclusivos do setor privado; desde a sua implementação, 

esta se consolida como principal política pública cultural federal, partindo da lógica econômica 

neoliberalista que se alastrava mundialmente, especialmente durante o governo Fernando Hen-

rique Cardoso - FHC (1995-2002).  

Neste período do governo FHC, segundo Albino Rubim, “sintomaticamente, a publica-

ção mais famosa do Ministério [...] será uma brochura intitulada Cultura é um bom negócio 

(Ministério da Cultura, 1995). Ela pretende estimular, sem mais, a utilização das leis de incen-

tivo” (RUBIM, 2007, p. 109). Para João Domingues e Guilherme Lopes (2015): 

De certa maneira, as leis de renúncia fiscal substituíam a responsabilidade do 

Ministério da Cultura e, como consequência, das demais esferas das adminis-

trações estaduais e municipais, em organizar e regular regionalmente e setori-

almente o sistema de financiamento e as políticas públicas, sem que nenhum 

instrumento de avaliação ou fiscalização dos programas e projetos incentiva-

dos fosse concebido junto à sociedade. Os pesquisadores das políticas cultu-

rais no Brasil já há algum tempo haviam percebido isto, embora alocassem 

enfaticamente na forma estatal e em sua retração ou diminuição referencial 

como interlocutor privilegiado da esfera pública o fundamento aparentemente 

final do processo de afirmação do neoliberalismo no Brasil. (DOMINGUES e 

LOPES, 2015, p. 207) 

Só com os governos do Partido dos Trabalhadores (PT), entre 2003 e 2016, que acontece 

um novo ciclo brasileiro para a cultura, com a abrangência da política para a área a partir de 

então. A cultura não apenas tem ampliada a sua conceituação por um viés antropológico que 

engloba os costumes, modos de ser, de fazer, as identidades (e com isto a diversidade), como 

também passa a ser trabalhada numa perspectiva tridimensional que orienta suas políticas e 

programas de acordo com as dimensões simbólica, cidadã e econômica. 
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A atuação do ministro Gilberto Gil nos primeiros anos do governo Lula (2003-2010), 

com seu talento diplomático, visão estratégica, política e humanitária, além da vivência e traje-

tória artísticas relevantes, levaram o Brasil à intensa participação na agenda de fóruns e outros 

encontros relacionados à diversidade cultural e outras questões que estavam no centro das aten-

ções das Nações Unidas, inclusive aquelas relacionadas à economia criativa.  

Os dois anos que se seguiram à XI Unctad representaram um momento polí-

tico bastante favorável à incorporação da economia criativa no debate nacio-

nal, em grande parte motivado pelo então Ministro da Cultura. Ciente da im-

portância do tema, Gilberto Gil ressaltou em sua gestão a importância da cul-

tura como setor dinâmico da economia brasileira. No ano seguinte à Confe-

rência da Unctad, realizou-se, em Salvador, o Fórum que ratificou a proposta 

de estabelecimento do Centro Internacional de Indústrias Criativas (CIIC). A 

despeito de não ter sido criado o Centro e de não se ter formulado uma política 

de nível federal para a economia criativa, alguns governos estaduais e órgãos 

públicos e privados iniciaram o seu tratamento. Em 2006, a economia criativa 

voltou a ser objeto de debates no Fórum Cultural Mundial, no Rio de Janeiro. 

Durante a segunda metade dos anos 2000, e até o final do Governo Lula, a 

questão não chegou a se consolidar na agenda política federal. (MADEIRA, 

2014, p. 195). 

Não obstante as iniciativas promovidas, o delineamento de uma política para os setores 

criativos ainda aguardaria a virada para governo Dilma Rousseff (2011-2016), com a instituição 

de uma Secretaria de Economia Criativa (SEC) na gestão de Ana de Hollanda como Ministra 

da Cultura (2011-2012). 

A SEC iniciou suas atividades no ano de 2011, sendo formalizada no ano seguinte. Para 

assumir a Secretaria, foi convidada a professora e pesquisadora Cláudia Leitão, cujo primeiro 

desafio correspondeu à adaptação do conceito, terminologias e setores da economia criativa à 

realidade local. O Plano de Economia Criativa, desenvolvido logo no início da gestão, a partir 

de uma interlocução com outros ministérios, instituições bancárias, secretarias estaduais e mu-

nicipais, órgãos de pesquisa e estatísticas nacionais, foi o documento norteador da política que 

se implantava.  

Nele são definidos missão, visão, valores, objetivos, estrutura organizacional, compe-

tências e planejamento estratégico da nova Secretaria, além de serem apresentados os esforços 

de conceituação e definição da política setorial brasileira para a economia criativa. Neste sen-

tido, Mariana Madeira (2014) pontua: 

A definição adotada buscou um meio termo entre o caráter vago inerente à 

associação das atividades dessa economia aos insumos de criatividade e co-

nhecimento, e a restrição imposta pela exploração da propriedade intelectual 

como elemento obrigatório dos produtos criativos. O objetivo foi imprimir 
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coerência desta com as demais políticas públicas, inserindo o tema no âmbito 

de metas socioeconômicas e culturais amplas. Ao reconhecer que, na língua 

inglesa, o termo indústria significa setor; o documento rechaça a utilização do 

conceito de indústria criativa para evitar a confusão com o modo industrial de 

produção. (MADEIRA, 2014, p. 197) 

 

Nos contornos da aplicação de um conceito próprio, questiona-se, no Plano, que a 

caracterização da economia criativa se dê a partir de “insumos e/ou da propriedade intelectual 

do bem ou serviço”, o que conferiria uma perspectiva industrial, e não “a partir da análise dos 

processos de criação e de produção”. No Plano, também não se leva adiante a compreensão 

de que os setores criativos são aqueles cujo insumo principal são a criatividade e conheci-

mento, já que estes seriam inerentes à toda atividade humana. Assim, reproduzimos a seguir 

o conceito de setores criativos adotado pela SEC: 

[...] os setores criativos são aqueles cujas atividades produtivas têm como pro-

cesso principal um ato criativo gerador de um produto, bem ou serviço, cuja 

dimensão simbólica é determinante do seu valor, resultando em produção de 

riqueza cultural, econômica e social. (BRASIL, 2011, p. 22) 

Os setores criativos definidos pela SEC e Ministério da Cultura (MinC), a partir do 

Plano, têm como referencial o escopo de categorias culturais proposto pela Unesco desde a 

década de 1980, são eles: Patrimônio (material, imaterial, arquivos e museus); Expressões Cul-

turais (artesanato, culturas populares, indígenas, afro-brasileiras, artes visuais, arte digital); Ar-

tes do Espetáculo (música, dança, teatro, circo); Audiovisual, Livro, Leitura e Literatura (ci-

nema e vídeo, publicações e mídias impressas); Criações Culturais e Funcionais (moda, design 

e arquitetura). 

Nota-se, em comparação com a matriz da Unesco mais atualizada (2009), que a catego-

ria Expressões Culturais é estabelecida pela SEC em consonância com o conceito de diversi-

dade cultural que marca as políticas culturais nas duas gestões anteriores, no governo Lula. 

Além disso, percebemos que a produção de conteúdo para a internet e os games, que constam 

na matriz da Unesco como atividades relacionadas ao audiovisual, não são mencionados entre 

as atividades desta categoria.  

É possível interpretar que, assim como as atividades de rádio, TV e publicidade não 

integram o escopo proposto pela SEC, por uma maior proximidade com o campo das indústrias 

de comunicação e, com isto, com políticas desencadeadas por outros ministérios, o mesmo te-

nha ocorrido pelo menos no que diz respeito à seara da internet. 

São justamente os setores mais arraigados à estrutura técnica, e sob a dominância dos 
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interesses financeiros de grandes corporações e este distanciamento pode também ser um indi-

cativo das dificuldades de convergência de interesses, objetivos e finalidades entre as políticas 

emergentes para o campo da economia criativa e a indústria tecnológica relacionada, mais in-

clinada, para os resultados, ao mercado tradicional. 

No aspecto dos dados econômicos sobre o setor criativo no Brasil, disponíveis e mape-

ados na ocasião de elaboração do Plano e que são utilizados para apresentar as estimativas do 

impacto da área, o texto do documento ressalta que eles não traduzem a realidade nacional, uma 

vez que as metodologias dos órgãos e instituições que naquele momento produziam essas esti-

mativas não abrangiam a informalidade do campo da cultura, situação ainda preponderante e 

não superada, como já anteriormente criticado. 

No que diz respeito aos eixos norteadores que embasam o conceito de economia criativa 

na política brasileira estão: a diversidade cultural, a sustentabilidade, a inovação e a inclusão 

social. O primeiro eixo mencionado emprega a marca da riqueza cultural brasileira, que está 

justamente nas suas múltiplas identidades e que são consideradas base do traço criativo do seu 

povo. O eixo da sustentabilidade alinha a política nacional para a área com as principais dis-

cussões dos organismos internacionais e a aproxima da política de outras pastas como indústria 

e comércio, relações exteriores, cidades, turismo, meio ambiente.  

A inovação, outro eixo, revela-se substancial para a ideia da criatividade e a ampliação 

de um escopo de economia da cultura para a economia criativa. Por fim, a inclusão social é o 

eixo que concretiza o diferencial da conceituação da economia criativa para a política setorial 

brasileira, sendo descrito da seguinte maneira no Plano, na mesma linha da problematização 

apresentada em trecho supracitado de Ana Carla Reis (2006): 

Além deste processo de inclusão produtiva, basilar para a inclusão social, o 

acesso a bens e serviços criativos também emerge como premissa para a cida-

dania. Uma população que não tem acesso ao consumo e fruição cultural é 

amputada na sua dimensão simbólica. Nesse sentido, inclusão social significa, 

preponderantemente, direito de escolha e direito de acesso aos bens e serviços 

criativos brasileiros. (BRASIL, 2011, p. 33) 

Os cinco desafios mencionados pelo Plano da SEC, além de atestarem o cenário encon-

trado na época de implantação da Secretaria, em boa medida se confirmam como dificuldades 

que não foram superadas. São eles: Levantamento de informações e dados da economia criativa; 

Articulação e estímulo ao fomento de empreendimentos criativos; Educação para competências 

criativas; Infraestrutura de criação, produção, distribuição/ circulação e consumo/ fruição de 

bens e serviços criativos; Criação/ adequação de marcos legais para os setores criativos (BRA-

SIL, 2011). De acordo com João Domingues e Guilherme Lopes (2015): 
 

Tendo em mente este panorama geral do planejamento da atuação da SEC, 
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cabe analisarmos como esta se deu na prática. De maneira sintética, pode ser 

dito que houve foco em dois projetos por parte da secretaria: primeiramente, 

a constituição dos Observatórios de Economia Criativa (OBECs), inicialmente 

com um atuante em nível nacional, situado no próprio MinC, e, posterior-

mente, numa rede de oito observatórios distribuídos em diferentes estados. Os 

OBECs, que são fruto de convênios entre o MinC e universidades, buscam 

responder ao primeiro desafio listado, isto é, a falta de dados e informações 

sobre a economia criativa brasileira. Em segundo lugar, focou-se na constitui-

ção da Rede de Incubadoras Brasil Criativo, inicialmente chamada de Criativa 

Birô. As incubadoras são escritórios de apoio e serviços para profissionais e 

empreendedores criativos distribuídas em 13 estados. Além desses dois focos, 

foram desenvolvidas políticas pontuais de fomento por meio de quatro editais, 

incluindo: fomento a empreendimentos inovadores; apoio a pesquisas e estu-

dos; apoio à formação de profissionais e empreendedores; e fomento a incu-

badoras. Além disso, foi incluída uma linha de fomento ligada à economia 

criativa no Edital da Copa do Mundo 2014, lançado pelo MinC. (DOMIN-

GUES e LOPES, 2015, p. 218) 

Importante considerar que a Economia Criativa, no período da gestão da Ministra Ana 

de Hollanda, foi a base da política prioritária da pasta, com perspectiva de ultrapassar os limites 

do Ministério da Cultura, sendo o Plano para área descrito no Relatório de gestão 2011/2012 – 

Jan a Ago/2013, como um Plano de Governo “pela metodologia como fora construído e pela 

transversalidade de seu conteúdo”. Justamente por esta transversalidade e pela aceitação deste 

entendimento, a coordenação da elaboração do Plano chegou a ser assumida pela Casa Civil. 

Ao assumir a nova Ministra Marta Suplicy (2012-2014), embora a economia criativa 

ainda aparecesse nos discursos e documentos como área prioritária, outras iniciativas como o 

Vale-Cultura, a Lei Cultura Viva e os CEUS das Artes figuram como programas mais estraté-

gicos da nova gestão, a ponto da exoneração da Secretária Cláudia Leitão ocorrer menos de um 

ano depois da mudança.  

Após a saída de Leitão, as políticas para a economia criativa não mais tiveram avanços 

consideráveis, inclusive pela instabilidade política que marca o início do segundo mandato do 

governo Dilma e que culmina na sua destituição do cargo em 2016 por um processo de impe-

achment ainda muito questionado em sua legalidade. 

Os subsequentes governantes e programas de governo são escancaradamente instrumen-

talizados por um arsenal político-ideológico conservador, avesso às conquistas sociais promo-

vidas até então, inclusive no que se refere à cultura. O Ministério da Cultura é extinto e logo 

depois recriado no mesmo governo Michel Temer, devido à forte reação da classe artística e 

cultural. 

Será enfim rebaixado à Secretaria na gestão do presidente Jair Bolsonaro, que toma 
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posse em 2018 e dá sequência a inúmeras trocas de representantes desqualificados para a área, 

com uma política agressiva de desestruturação pelo abandono e descaso com Museus e outros 

Centros de Memória, além das Fundações, com o denso agravante do aparelhamento ideológico 

atravessado pelo racismo e outras formas de preconceito explícitas nas práticas e discursos dos 

gestores. 

Com todo este contexto mais recente, empresas públicas, instituições de pesquisa e es-

tatística, bancos estatais, o Sistema S (Sebrae, SENAC, SESI, principalmente) que tão ativa-

mente incorporaram a agenda e os esforços capitaneados pela SEC, também deixaram de de-

senvolver a pauta da economia criativa em suas políticas, programas e projetos.  

Resistem alguns dos Observatórios de Economia Criativa Estaduais implantados em 

Universidades que, mesmo sem a articulação de um núcleo federativo e com a política também 

crescente de ataques à produção científica, continuam realizando pesquisas sobre o tema. De 

maneira análoga, algumas Secretarias de Cultura estaduais também mantém os Birôs Criativos 

ou unidades e programas próprios voltados para o desenvolvimento da área. 

Deste modo, tem continuidade e fortalecimento no país o esquema autorregulatório de 

mercado, também muito incisivamente nos mercados culturais, como é o caso do setor editorial, 

nosso foco principal, onde as pequenas e microempresas criativas e os seus trabalhadores veem 

perpetuados seus inúmeros desafios de sobrevivência, sem políticas de fomento e desenvolvi-

mento que os contemplem, sendo que são eles que, ao resistirem com suas produções indepen-

dentes num cenário homogeneizante  (este favorecedor dos dividendos do grande capital), tanto 

contribuem  às diferenças e à diversidade, elementos chaves do nosso crescimento enquanto 

sociedade. 

 

2.2 CONFORMAÇÕES DO SETOR EDITORIAL NO BRASIL 

 

2.2.1 A cadeia produtiva do livro  

 

O setor editorial no escopo da Economia Criativa, seguindo as matrizes das organiza-

ções internacionais que se propuseram a tratar do desenvolvimento de políticas referenciais para 

a área, está alocado na categoria de mídias, juntamente com o setor do audiovisual. Segundo o 

Relatório da Economia Criativa das Nações Unidas/UNCTAD (2010, p. 08), “este grupo 

abrange dois subgrupos de mídia que produzem conteúdo criativo com o objetivo de estabelecer 
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comunicação com grandes públicos.” O editorial, seguindo esta classificação, é denominado 

“Editoras e Mídias Impressas” e é composto por livros, imprensa e outras publicações. 

As editoras, apesar de denominarem o subgrupo, correspondem a apenas um dos elos 

que compõem a cadeia produtiva editorial, mas, de fato, possuem uma posição central nesta 

cadeia, com outros elos à montante (acima) e à jusante (abaixo)2 deste ponto referencial. São 

elas as responsáveis pela execução do processo de edição propriamente dito (a preparação do 

livro), que é realizado por profissionais diversos, como os editores, tradutores, revisores, desig-

ners, diagramadores, e, também, são as responsáveis pela articulação entre os demais elos/agen-

tes, responsáveis pelas etapas antes e depois da edição.  

À montante está o elo da criação, que inclui não só os autores textuais, como também 

os preparadores de textos e os ilustradores. À jusante encontram-se os produtores e responsáveis 

pela comercialização e promoção do livro e leitura: as gráficas, distribuidoras, livrarias, pro-

motores de leitura (bibliotecários e outros mediadores). 

Fábio Sá Earp e George Kornis (2005, p.18) nos apresentam essa estrutura, de forma 

mais tradicional e incluindo produtores de matéria-prima e maquinário de impressão (que não 

produzem apenas para atender o setor editorial): “A cadeia produtiva do livro reúne os setores 

autoral, editorial, gráfico, produtor de papel, produtor de máquinas gráficas, distribuidor, ata-

cadista, livreiro e bibliotecário, cada um formado por um grande número de firmas.”  

Mas a própria dinâmica do mercado e o desenvolvimento tecnológico cada vez mais 

acelerado ampliam e diversificam constantemente estes agentes/elos da cadeia. Atualmente, 

devem ser consideradas as empresas produtoras de e-books, por exemplo, e, entre os promoto-

res, além dos bibliotecários e mediadores de leitura, incluem-se os influencers digitais dedica-

dos à promoção do livro no ambiente virtual. Também os realizadores de eventos literários, os 

festivais, que são iniciativas em ascensão em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. 

 

 

 

 
2 Termos originários da geografia, porém aplicados no vocabulário das ciências econômicas, quando se 

faz referências aos fluxos dos elos das cadeias produtivas. À Jusante indica o fluxo em direção à foz, o 

natural das águas. À montante, em direção à nascente, na contracorrente. 
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Figura 1 - – Cadeia Produtiva do Livro 

 

Fonte: Elaboração própria, atualizado a partir de figura de Fábio Sá Earp e George Kornis (2005. p. 

18)  

 

Para entender melhor a conexão entre os elos da cadeia e as atribuições de cada é 

importante uma decupagem, considerando os atores de produção e as fases produtivas, con-

forme demonstra Paul Tolila (2007), embora trate da cadeia de forma mais generalizada, 

abrangendo exemplos de outros setores/indústrias culturais: 

Primeira fase (criação) é o feito dos autores, dos compositores e dos que in-

terpretam suas obras. Segunda fase (edição e produção) - a coordenação da 

fase “inicial” com o conjunto das fases seguintes para fazer a criação de um 

artista alcançar um status de “bem cultural” oferecido (e, se possível, vendido) 

num mercado [...]. Terceira fase (fabricação) - corresponde à materialização 

de uma ideia criadora num produto “físico” passível de reprodução em três 

grandes séries (impressão de um livro, prensagem e acondicionamento de um 

CD musical, de um DVD, serviços técnicos para o cinema). Essas atividades 

de fabricação, duplicação industrial, reprodução, são, na maioria das vezes, 

atividades subcontratadas administradas pelo editor- produtor da fase 2. A fase 

de fabricação sofreu um forte impacto, desde o início dos anos 1980, das ino-

vações tecnológicas (tecnologias digitais, especialmente) e disso resultou uma 

forte corrida para a produtividade, fenômenos crescentes de concorrência e 

fortes baixas de preços. Quarta fase (da distribuição, também chamada “difu-

são”) em que o produto é colocado à disposição das redes de vendas. Quinta 
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fase (da comercialização pública). Em relação aos setores culturais, encon-

tram-se aqui múltiplas estruturas: tanto “varejistas”, megalojas especializadas 

em produtos culturais, hipermercados, acham-se aqui também as empresas 

exibidoras de cinema e comércio eletrônico. (TOLILA, 2007, p. 38 e 39) 

E é nesta articulação entre os diferentes elos da cadeia e mais a interação com o pú-

blico/consumidores, que se estabelece o mercado editorial. Para Fábio Sá Earp e George Kor-

nis (2005): 

 

A interface entre firmas de dois setores forma um mercado. Assim, temos um 

mercado de direitos autorais que confronta atores e editores, um mercado da 

manufatura gráfica que confronta editores e gráficos, outro do papel, das má-

quinas etc. O que normalmente chamamos mercado do livro é composto por 

dois conjuntos de relações:  primeiro, a relação entre o editor, ofertante do 

livro manufaturado, e os livreiros, muitas vezes entremeada por distribuidores 

e atacadistas, conformando-se diversas possibilidades comerciais; e, segundo, 

a relação dos varejistas com os consumidores finais, sejam pessoas ou biblio-

tecas (EARP; KORNIS, 2005, p.18). 

Tratando mais especificamente de características que influenciam neste mercado a partir 

de determinados elos, dentre eles as editoras, há a operação desde empresas de grande porte, 

com um perfil oligopolista – principalmente a partir das fusões cada vez mais frequentes –, às 

pequenas e microempresas com perfil mais independente em relação aos ditames mercadológi-

cos.  

Mesmo com o amplo distanciamento financeiro entre os diferentes perfis de empresas 

editoras, se estabelece um fluxo que serve como um equalizador de mercado, conforme pode 

ser compreendido em Tolila (2007), com a ideia do “oligopólio de franja” nos setores criativos, 

muito bem aplicada também à realidade do setor editorial brasileiro: 

Nos mercados oligopolísticos, a existência de empresas de pequeno porte se 

explica pela satisfação de demandas específicas que permitem a criação de 

nichos. Essas demandas e esses nichos não interessam, em geral, às empresas 

muito grandes por questões de custos de produção, em especial. Assim, pela 

diferenciação característica dos produtos culturais, a pequena empresa encon-

tra uma vantagem concorrencial que não teria numa lógica econômica domi-

nada apenas pelos custos. [...] A franja concorrencial do oligopólio corres-

ponde, como já se disse, a um conjunto heterogêneo de pequenas e médias 

empresas caracterizadas por sua fragilidade financeira e que, portanto, assu-

mem riscos em cada projeto. Dívidas com fornecedores e contas bancárias a 

descoberto são frequentes e elas têm muita dificuldade de recorrer a emprés-

timos. Essa fragilidade e a falta de reservas as impedem de superar as conse-

quências dos fracassos sempre possíveis (incerteza). Tudo isso explica a curta 

duração da vida dessas empresas e a “rotatividade” constatada em toda sua 

população. Na sua demografia, a morte é precoce. Em compensação, elas de-

sempenham um papel essencial na renovação da criatividade artística. Inves-

tindo em setores em que a rentabilidade não é garantida e assumindo os riscos 
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que as grandes empresas se recusam a assumir, elas ocupam um lugar dinâ-

mico para a inovação e desempenham um papel de laboratórios da pesquisa 

artística. As “majors” sabem disso e estão atentas às descobertas potenciais 

dessas empresas, com as quais poderão colocar em ação seus processos co-

merciais sem o risco nem a pesquisa do primeiro produto. (TOLILA, 2007, 

p.45-46) 

Acerca da etapa de distribuição, é importante destacar uma característica mais especí-

fica do mercado editorial brasileiro, a grande dificuldade de tornar disponível nas praças di-

versos títulos das pequenas casas editoriais, situadas nos mais diferentes pontos de um país 

de dimensão continental. É o que nos esclarecem Earp e Kornis (2005): 

Países de grande tamanho como o Brasil apresentam problemas sérios para a 

distribuição de livros. Os distribuidores operam com uma margem de 10% a 

15% sobre o preço de capa do produto, o que pode tornar inviável colocar em 

Manaus um único exemplar impresso em São Paulo com o preço de capa de 

R$ 20. Neste negócio, as economias de escala são essenciais - custa o mesmo 

expedir uma nota fiscal de um só exemplar ou de 100 mil, e os custos unitários 

de atendimento (ao editor e ao livreiro), embalagem, expedição, armazenagem 

e controle de estoque diminuem com o aumento da quantidade. (EARP; KOR-

NIS, 2005, p. 45) 

Principalmente os editores que atuam nos mercados mais descentralizados do país, 

como os da região Nordeste, têm dificuldades com a logística de distribuição para fora dos seus 

próprios estados. Primeiro porque os distribuidores locais possuem mais facilidade de operar 

de “fora para dentro” dos estados, ou seja, trabalham para editores dos eixos mais fortalecidos 

para o mercado interno. Segundo porque as grandes distribuidoras, sediadas nos eixos Sudeste-

Sul, com suas sucursais locais, não se interessam na distribuição da produção dos pequenos 

editores regionalizados, justamente porque o volume demandado pelas livrarias é pequeno e 

não favorece esta economia de escala. 

Deste modo, os próprios editores acabam sendo os responsáveis pela distribuição dos 

seus títulos, que ficam muito limitados ao próprio território de criação e produção, prejudicando 

resultados comerciais e o acesso dos leitores de várias partes do país a uma maior diversidade 

de publicações. 

A principal pesquisa de acesso à leitura no Brasil, a Retratos da Leitura, na sua série 

histórica, com edições realizadas desde 2001, indica que o principal canal de compra de livros 

no país ainda são as livrarias (que histórica e longinquamente são os pontos específicos para a 

comercialização deste produto cultural), ainda que bancas de revistas e jornais, sebos, grandes 

redes varejistas (supermercados, por exemplo), feiras de livros e o vasto universo da internet 
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tenham se apresentado como alternativas para os consumidores. Portanto, este é um elo da ca-

deia produtiva de grande importância para os resultados do mercado, pois é justamente aquele 

que intermedia diretamente a relação do público com a criação/produção literária e o objeto 

livro. 

Neste aspecto, faz-se relevante apontar situações que ajudam a entender o que também 

deixa de potencializar o mercado editorial brasileiro, no âmbito deste elo. Um ponto crucial é a 

quantidade de cidades do país que não dispõem de livrarias. Os dados são da Pesquisa de Infor-

mações Básicas Municipais (Munic), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), 

que, entre 1999 e 2018, incluiu blocos e produziu suplementos relacionados especificamente à 

cultura.  

No ano mais recente de levantamento (2018), os dados mostram que apenas 17,7% dos 

5.570 municípios do Brasil possuíam livrarias; quando em 2001, por exemplo, eram 42,7% 

deste universo, o que, obviamente, ainda não era o cenário ideal de capilaridade para a circula-

ção e acesso dos livros, especialmente os brasileiros e mais regionalizados, que encontrariam, 

teoricamente, mais facilidade em distribuir no seu próprio território. 

Este decréscimo no número de municípios com livrarias vem ocorrendo desde 2005, 

gradativamente, com um pequeno percentual de aumento no ano de 2014. A queda coincide 

com o período de consolidação das grandes redes de livrarias, situadas principalmente em shop-

pings centers do país, conhecidas como megastores de livros (que posteriormente provocaram, 

com suas dificuldades financeiras, uma crise no setor, como detalharemos mais à frente).  

Além do problema da distribuição, já que estas grandes lojas se concentram nas capitais 

e algumas grandes cidades de cada estado, é preciso considerar a forma de aquisição dos livros 

para comercialização, que fragiliza ainda mais as pequenas empresas editoriais e passa a se 

estabelecer como modelo no mercado editorial brasileiro. Trata-se da aquisição por consigna-

ção. 

Existem três formas de venda: simples (para faturamento 60 dias a partir do 

final da quinzena); com promessa de devolução do encalhe e substituição por 

outros títulos; e entrega em consignação.  Esta última, que sempre foi aplicada 

como um instrumento para uso em casos especiais, para colocar determinados 
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produtos junto a clientes em situações muito específicas, com a crise dos últi-

mos anos3, no entanto, transformou-se em prática corrente, sem a qual a mai-

oria das editoras (sobretudo pequenas) não consegue colocar seu produto nas 

livrarias (EARP; KORNIS, 2005, p.47) 

O abordado até aqui sobre as dinâmicas da cadeia produtiva do livro, demonstra que 

algumas propriedades do setor editorial são muito aproximadas em qualquer mercado, indepen-

dente de integrarem países mais desenvolvidos ou em desenvolvimento, de grande ou pequeno 

território como, por exemplo, tendência às fusões empresariais, o impacto das novas tecnologias 

ou o fluxo dos oligopólios de franja, explicado por Tolila (2007), entre as grandes editoras e as 

independentes. Também as discussões em torno do direito autoral e do preço fixo4. 

Porém, as particularidades do segmento editorial, que não são poucas em mercados 

como o do Brasil, como já foi possível detalhar quanto às livrarias e distribuidoras, têm sido 

apresentadas de forma mais pontual em estudos e publicações. Assim, abordagens sobre a ca-

deia produtiva do livro e seus impactos aparecem sem tanto aprofundamento e em produções 

cujos temas principais são a história e as políticas para o livro e leitura. Ou, como no caso da 

publicação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) “FGV PROJETOS: A Cultura na Economia 

Brasileira” (2015), dentro de uma análise macro da Economia Criativa, onde dados em recortes 

específicos citam o setor editorial. 

Desta publicação da FGV é possível extrair algumas informações sobre o mercado de 

trabalho e a contribuição econômica dos setores culturais para a economia do país. A pesquisa 

tem, dentre as fontes, a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, de 2011, do Ministério 

do Trabalho, que reúne elementos sobre o mercado de trabalho do país fornecidos por empresas 

brasileiras, de um modo geral, cuja pesquisa em questão direcionou para empresas de atividades 

econômicas relacionadas à cultura.  

 
3 A publicação de Fábio Earps e George Kornis é do ano de 2005 e não há uma contextualização sobre 

a que crise é feita a referência. Se uma crise econômica brasileira, crise econômica mundial ou crise do 

setor editorial. 

4 O preço fixo é resultado de acordos estabelecidos habitualmente entre editores e livreiros, e, na maior 

parte dos países em que é praticado, instituído por Lei. Tem histórico desde 1890, no Reino Unido. Há 

muitas décadas é empregado em diversos países Europeus, com revisões constantes das Leis e, algumas 

vezes, extinção da prática, com posterior retomada. Prevê um preço único de comercialização, indicado 

pelos editores, que podem ter uma margem pré-estabelecida de descontos, entre 5 e 10% normalmente. 

“0s defensores do sistema alegam que ele traria pelo menos duas consequências positivas: a manuten-

ção das livrarias independentes e o barateamento do livro. Por outro lado, o abandono do sistema oca-

sionaria a progressiva eliminação das livrarias independentes em benefício dos varejistas de grandes 

tiragens (livrarias de redes, lojas de departamentos e supermercados), a redução do número de títulos e 

das tiragens e, por fim, o consequente encarecimento do livro.” (EARPS; KORNIS, 2005, p.97). 
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Ainda que os dados espelhados e analisados retratem a situação de alguns anos atrás 

(entre 2007 e 2013), sublinham o potencial da área do livro para o fortalecimento da Economia 

Criativa no país. A seguir alguns dados que envolvem diretamente o setor editorial: 

Os estabelecimentos de cultura possuem, em média, 3,4 trabalhadores, em 

contraponto à média de 6,0 trabalhadores nos outros setores da economia, o 

que representa uma diferença de 76,5%. A área Livro e Leitura apresenta a 

maior média de vínculos formais por estabelecimento (5,6), enquanto Vitali-

dade e Diversidade Cultural, possui a menor delas (0,5). (FGV PROJETOS, 

nº 23, 2015, p. 59) 

 
Ao cruzar o número de trabalhadores formais em cada uma das áreas analisa-

das com a faixa de renda de cada trabalhador, nota-se que o setor de Livro e 

Leitura é o que possui o maior percentual de trabalhadores ganhando dez ou 

mais salários-mínimos e mais de 60% dos trabalhadores ganhando mais de 

três salários. Na área de Patrimônio e Instituições Culturais há o maior per-

centual de trabalhadores ganhando até um salário-mínimo, com 84% do total 

ganhando até três salários. (FGV PROJETOS, nº 23, 2015, p. 64) 

 

A área Livro e Leitura se destaca positivamente, com 88% dos trabalhadores 

possuindo ao menos o ensino médio completo, enquanto as áreas Audiovisual 

e Patrimônio e Instituições Culturais apresentam os menores níveis de escola-

ridade, com 76% e 77%, respectivamente. Também no setor cultural, a esco-

laridade está proporcionalmente ligada à renda média (FGV PROJETOS, nº 

23, 2015, p. 65). 

 
Observa-se que, entre   os   setores   de   serviço   com os   maiores 

multiplicadores, estão os grupos “Edição e edição integrada à impressão” e 

“Atividades artísticas, criativas e de espetáculos”, grupos nos quais existem 

atividades culturais (FGV PROJETOS, nº 23, 2015, p. 121). 

Se estudos e análises sobre a estrutura da cadeia produtiva do livro no Brasil e a contri-

buição do setor editorial para a economia brasileira ainda possuem pouca bibliografia disponí-

vel, pesquisas, em séries históricas, até aqui rapidamente mencionadas, colaboram com infor-

mações mais focadas nos índices de leitura e hábitos de consumo e da produção e vendas de 

livros, o que aponta para ampliação ou retração do mercado de consumo. Conheceremos mais 

destas pesquisas, as instituições realizadoras e analisaremos dados relevantes para a compreen-

são das dinâmicas do mercado editorial brasileiro, a seguir. 

 

2.2.2 Análise dos dados da leitura, produção e vendas de livros em pesquisas nacionais 

 

As duas principais pesquisas relacionadas ao setor editorial brasileiro são a Retratos da 

Leitura (desde 2001) já em sua quinta edição (2020) e Produção e Vendas do Setor Editorial 

Brasileiro (desde 2006 como série histórica, mas existente antes mesmo dos anos 2000, deno-
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minada como Diagnóstico do Setor Editorial Brasileiro), esta última anual. Tratam-se de pes-

quisas realizadas por entidades representativas do setor editorial de abrangência nacional, a 

saber: o Sindicato Nacional de Editores de Livros (SNEL), a Associação Brasileira de Editores 

de Livros (Abrelivros) e a Câmara Brasileira do Livro (CBL).  

São iniciativas que não se desdobram em levantamento e decupagem de dados sobre 

diferentes agentes/elos da cadeia produtiva (a não ser, em uma delas, que tem as editoras como 

fonte de informações), mas abordam aspectos sobre hábitos e comportamento do público, além 

do comportamento do mercado e tendências para o setor editorial, que podem ser norteadores 

de políticas para o livro, implicando em toda esta cadeia. 

Embora estes sejam trabalhos de pesquisa do segmento editorial brasileiro de muita re-

levância, sobretudo por se instituírem como série história, permitindo comparabilidade dos úl-

timos 15 anos, é importante considerar que existem muitas variáveis na análise dos dados, in-

clusive de disputa simbólica, que sempre permearam o universo do livro e leitura no Brasil 

(com o histórico do letramento sendo uma restrição à determinadas classes, educação pública 

deficitária e o livro tido como um produto cultural de elite). Rosimeri Carvalho da Silva (2008) 

diz: 

Não há como expressar em um índice, um indicador ou todo sistema de indi-

cadores todas as experiências, práticas, influências e impactos da cultura. Essa 

constatação torna a seleção de variáveis ainda mais delicada e meritória de 

atenção, uma vez que, se os números nos proporcionam informações parciais 

e imperfeitas, elas são essenciais para a construção do conhecimento sobre o 

campo da cultura. A experiência dos organismos de estatística com o levanta-

mento e a análise de dados relacionados a setores fortemente vinculados ao 

mercado e, evidentemente, a necessidade de quantificar podem levar a uma 

seleção de variáveis entre aquelas com as quais se está habituado ou variáveis 

próximas a elas. (SILVA, 2008, p. 53) 

O que tende a ser considerado, pelos especialistas que analisam a pesquisa, um baixo 

índice de leitura no Brasil – o qual se mantém em patamar bem próximo em todas as cinco 

edições já realizadas pela Retratos da Leitura (RL) – pode ser questionável.      

Considerar a pouca aproximação do brasileiro com o livro é, de alguma forma, tenden-

cioso por um embasamento contextual, devido à história de baixa qualidade de ensino – isto, 

quando passa a existir oferta de ensino à grande massa da população, – e, portanto, de inefici-

ente instrumentalização para a leitura, dentre outros fatores que o contexto socioeconômico do 
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país aponta5.  

Ainda assim, o patamar numérico deste índice pode estar subestimado, pelo critério que 

é estabelecido na pesquisa, de quem é considerado “leitor” e “não leitor”6 e nas definições me-

todológicas, com a utilização de referencial de experiências consolidadas em outros países que 

não possuem a realidade social semelhante ao Brasil. 

O modelo mais tradicional que é adotado para a composição da amostra da RL, bus-

cando uma proporcionalidade do universo de agentes de acordo com o perfil sociodemográfico 

do país, confere uma confiabilidade neste objetivo de retratar o cenário da leitura. Porém, não 

são incorporados nesta metodologia os meandros específicos do consumo cultural7, que são 

diferentes do consumo de bens de outras naturezas; do comportamento do público dos produtos 

de arte e cultura; outras formas de interação e apreensão do conteúdo cultural; uma geografia 

menos territorial e mais social, no sentido das práticas socioculturais.   

Antônio Elielson Leite, Coordenador de Cultura da Ong Ação Solidária, responsável 

 
5 O Brasil é historicamente um país em que a distância entre os poucos muito ricos (a elite) e a grande 

maioria, nas classes populares, configura-se como um verdadeiro abismo econômico. A classe média, 

que, embora financeiramente esteja bem distante do poderio financeiro da elite econômica, se benefi-

ciou no acesso à educação de qualidade, através do sistema de ensino privado no país, o qual se con-

solidou, em detrimento do sistema público, durante o século XX principalmente. Então, o universo 

dos “letrados”, mais capacitados à interpretação textual, e com possibilidades orçamentárias para o 

consumo de bens e serviços culturais (necessidades, que, diante do mínimo disponível para o sustento, 

não se configuram como básicas), além de formação de hábito de leitura e consumo da arte de uma 

forma mais geral, ficou muito restrita a estes intermediários e a própria elite; tornando-se o livro, por 

exemplo, conformado como um objeto de classe. Foi estabelecido no imaginário coletivo, que quem 

lê é o intelectual, o distinto, que se diferencia dos demais, e este produto cultural passa a ser objeto de 

poder e diferenciação social. 
6 Na publicação dos resultados da pesquisa Retratos da Leitura, a definição de Leitor: “é aquele que 

leu, inteiro ou em partes, pelo menos 1 livro nos últimos 3 meses.” Não Leitor: “é aquele que declarou 

não ter lido nenhum livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses.” Fonte: 

https://www.prolivro.org.br/5a-edicao-de-retratos-da-leitura-no-brasil-2/a-pesquisa-5a-edicao/ 

<Acesso em 11/11/2020> 
7 Para Paul Tolila, sobre as diferenças entre os bens de consumo tradicionais e os de natureza cultural: 

O conteúdo artístico de um bem em relação a outro não pode ser objeto de uma classificação objetiva 

nem de uma hierarquização universal. Além disso, os bens culturais, tanto os que são oferecidos 

pelas políticas públicas ao consumo cidadão [...] como os que são produzidos pelas indústrias cultu-

rais nos diferentes campos (música, cinema, livros, videogames, produtos multimídia), possuem uma 

característica estranha em relação às mercadorias definidas pela economia padrão: sua compra e seu 

consumo não destroem nenhuma de suas propriedades e não fazem desaparecer a possibilidade de 

um consumo mais amplo ou posterior. Na teoria padrão e no modelo clássico de mercado, toda mer-

cadoria real é declarada um “bem privado”, caracterizado pelo fato de ser exclusivo [o consumo é 

feito individualmente, no momento que um aproveita, outro não pode usufruí-lo] e rival no consumo 

[o benefício que se tira dele não diminui de outros consumidores]. [...] De fato, a maioria dos bens e 

serviços que classificamos sob a rubrica cultural se comporta sempre, no todo ou em parte, como 

bens não exclusivos e não rivais no consumo. (TOLILA, 2007, p. 29) 

http://www.prolivro.org.br/5a-edicao-de-retratos-da-leitura-no-brasil-2/a-pesquisa-5a-edicao/
http://www.prolivro.org.br/5a-edicao-de-retratos-da-leitura-no-brasil-2/a-pesquisa-5a-edicao/
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pela Câmara Periférica do Livro (CPL)8, de São Paulo, ao participar de podcast do site de no-

tícias sobre o mercado editorial Publishnews, comenta sobre os índices da RL: 

Eu acho que, assim, para utilizar um termo da moda, há uma subnotificação 

nesta pesquisa. Primeiro eu acho que o dado não é tão ruim de leitura... 2,5 

por pessoa [nos últimos três meses anteriores ao momento da coleta de dados 

da RL]. E talvez, talvez..., não capte esse movimento que está muito fora dos 

circuitos comerciais e institucionalizados, né? A periferia, veja só, nós temos 

18 editoras [que fazem parte da CPL]. E tem mais, é como eu disse, tem outros 

[movimentos]. Tem o Slam da Guilhermina, um Slam, está publicando o 7º 

volume da sua antologia. O Slam da Guilhermina é um núcleo editorial tam-

bém e ele não está na Câmara Periférica do Livro. Se ela se converter numa 

rede [a CPL], que é um propósito dela [...], pode agregar o Slam, a Casa Poé-

tica[...], enfim, tem muita gente publicando livro. E estes livros eles são dis-

tribuídos nos bairros. Eles têm tiragens de 500, 1000 exemplares, que se es-

gotam em três meses. Se esgota nos circuitos, né? Imagine que [na periferia 

de São Paulo] tem 46 Slams, se vai passando em cada um, se você vender 10 

livros em cada um, são 400 livros que você vende [...]. Todo Slam e Sarau tem 

vendas. Mas também as pessoas têm outras estratégias por meio de redes so-

ciais [...]. Então a internet possibilitou essa venda e o corpo a corpo também, 

nos Saraus. Eu falei, há casos, né? Que uma tiragem de 500/ 1000 exemplares 

se esgota em três, quatro meses. Mas isso não é um dado médio. O dado mé-

dio, 500/1000 exemplares se esgotam em 1 ano [...]. Então tem esse circuito 

onde os livros são vendidos à moda antiga, de mão em mão, né? Aí combina 

a moda antiga com a moda mais contemporânea, de venda na internet [...]. Eu 

presumo que talvez a pesquisa não consiga captar esse movimento que tá fora, 

tá nas bordas, é periférico mesmo. [...]. A periferia lê bastante. [...] Mas tem 

essa coisa também, os dados de acesso a arte no Brasil levam muito em con-

sideração os circuitos institucionalizados, por exemplo, aí tem dados alarman-

tes: “90% da população nunca foi num museu”, mas não significa que ela não 

tem acesso a arte. Existe a arte pública, né? Os monumentos, arquitetura, o 

grafite [...]. Então as pessoas têm acesso à arte. Não sei se é o caso da Retratos 

da Leitura. Mas tem certas pesquisas que também ficam muito presas a isso 

[circuitos institucionalizados]. Se a pessoa é frequentadora de Sarau ela vê, no 

mínimo, 60 poesias numa noite, o que corresponde a um livro.      

[...]. A pessoa não lê livro e assiste Tv, mas ele vê uma adaptação de uma obra 

de Jorge Amado na Tv, ele vê filmes adaptados da literatura 

[...].  As pessoas têm acesso à literatura, por meio de filmes, de 

teledramaturgia, nos recitais, ouvindo rádio [...]. A gente fica muito preso ao 

livro e ao livro comercializado lá na livraria, que sai pelas editoras grandes. 

Então acho que o Brasil é, sim, um país de leitores, que pode ainda ler muito 

mais, mas não somos um deserto de leitores.      (PODCAST DO PUBLIS-

HNEWS, 2020)9.  

 
8 A Câmara Periférica do Livro (CPL) é um projeto da ONG Ação Educativa, situada na região 

Central de São Paulo, que atua na defesa dos direitos educativos e culturais da juventude. A CPL 

nasceu em 2019, em uma feira realizada no evento Estéticas das Periferias, que reuniu 18 editoras 

que atuam nas periferias da capital paulista. 

 
9 Disponível em: https://open.spotify.com/episode/7pnBjiFA6A9DXChJ7CBFWr < Acesso em 

11/11/2020> 
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Na mesma linha de observação e reflexão, pode ser abordada a pesquisa Produção e 

Vendas do Setor Editorial, cuja fonte de informação são as editoras. O universo amostral não é 

esclarecido, nem na quantidade, nem nas suas distribuições pelo território nacional. As respos-

tas se dão através de formulário respondido pelas próprias empresas editoras e essa mobilização 

ocorre mais enfaticamente para os associados das instituições organizadoras da pesquisa (CBL 

e SNEL), cuja participação de editoras do Nordeste, por exemplo, é pouco representativa.  

As limitações nas referidas pesquisas, que não abarcam a inclusão de métodos que dia-

loguem com as especificidades do campo cultural, tampouco com uma análise das variáveis 

sociais, podem indicar a predominância da lógica mercadológica e econômica para a obtenção 

destes resultados, considerando dados que interessem a um mercado mais preponderante e tra-

dicional. 

Ainda que a Produção e Vendas do Setor Editorial seja uma pesquisa com este perfil, o 

de apontar os percentuais de crescimento ou redução do mercado editorial, faz- se relevante a 

apropriação de que este mercado tem como principal insumo a produção criativa e intelectual, 

totalmente tangenciada nos elos da criação e consumo por questões simbólicas.  

É também necessário ponderar que, mais do que um mercado, há instituído um ecossis-

tema editorial, com editoras de diferentes portes, situadas em regiões com identidades culturais 

marcantes e diferenciadas, autores e leitores inseridos em contexto sociais e culturais muito 

particulares, e que esse ecossistema se retroalimenta e mantém viva a dinâmica nas diferentes 

etapas da produção, circulação e consumo de livros brasileiros. Como bem situa Rosimere da 

Silva (2008, p. 53): 

Quero chamar a atenção aqui, mais uma vez, para o risco de cair em uma visão 

exclusivamente econômica. Não sei até que ponto podemos evitá-la totalmente, 

talvez não seja possível. Uma vez que o mundo do mercado é o mundo dos nú-

meros, é possível que o simples movimento da quantificação nos leve diretamente 

a ele, ao mercado, e que todo esforço para construir um sistema de indicadores 

que seja capaz de nos mostrar mais do que aquilo que interessa ao mercado seja 

inútil. Essa não é uma questão que um indivíduo possa responder; ela será respon-

dida pelo resultante dos embates entre indivíduos e grupos que disputarão a capa-

cidade e a possibilidade de intervir no processo de construção de indicadores. É 

importante ter em mente que ela será respondida politicamente, já que a resultante 

é função da luta entre os atores do campo da cultura que dispõem de diferentes 

recursos de poder (diferentes formas de capital para Bourdieu, 2004). (SILVA, 

2008, p. 53): 
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Será preciso acompanhar como se dará a disputa dos agentes que se encontram nos cir-

cuitos periféricos, das margens, transbordantes, como bem se referiu Antônio Elielson da CPL, 

sejam eles leitores, escritores ou editores. Pequenos mercados com meios de venda alternativos, 

com outras possibilidades de acesso, com outras escritas, formas e temas na criação têm se 

destacado, alcançado novos leitores e tensionado o sistema majoritário, embora este mesmo 

sistema ainda possa insistir em desconsiderá-los. 

Como já contextualizado, as principais pesquisas sobre o setor editorial no Brasil, que 

são atualmente os referenciais para a aferição do mercado editorial e do acesso à leitura dos 

brasileiros, têm como viabilizadores as maiores entidades representativas da área, a CBL, a 

Abrelivros e o SNEL, que são os mantenedores do Instituto Pró Livro, responsável pela Retra-

tos da Leitura. O SNEL e a CBL, por sua vez, são também coordenadores da pesquisa Produção 

e Vendas do Setor Editorial Brasileiro. Um perfil básico dessas entidades pode ser ofertado 

com informações como a missão de cada instituição e com o número e origem dos associados. 

O Sindicato reúne, na fase de elaboração do presente trabalho10, 532 associados, entre 

editores, distribuidores e livreiros, sendo que cerca de 8% deste total corresponde a empresas 

situadas no Norte e Nordeste, e estas duas regiões agregam mais da metade dos estados das 

cinco regiões brasileiras. No site institucional11, tem o seu propósito descrito da seguinte forma: 

“[...] como finalidade o estudo e a coordenação das atividades editoriais, bem como a proteção 

e a representação legal da categoria de editores de livros e publicações culturais em todo o 

Brasil.” 

A CBL se aproxima dos 500 associados12, com o percentual para editores das regiões 

Norte e Nordeste um pouco maior que a SNEL (em torno de 12%), mas ainda aquém na pro-

porcionalidade do número de estados destas com relação a todo Brasil. Também no âmbito da 

CBL, embora haja entidade específica para os segmentos dos livros didáticos, que é a Abreli-

vros, editoras regionais, deste ramo, também integram o corpo de associados, assim como 

ocorre com a SNEL.  

O importante de pontuar este aspecto se dá pela questão da representatividade dos edi-

tores que se encontram mais distantes do grande centro mercadológico (o Sudeste), pois as 

editoras do segmento dos didáticos possuem outro fluxo operacional na cadeia produtiva do 

 
10 Dados de setembro/2020, disponível no site da organização. 
11 www.snel.org.br <Acesso em 29/09/2020> 
12 Na ocasião do levantamento, no mês de setembro de 2020, eram 491 editoras listadas no site institu-

cional. Ver em www.cbl.org.br  <Acesso em 29/09/2020>  

http://www.snel.org.br/
http://www.cbl.org.br/
http://www.cbl.org.br/


47 
 

 
 

livro (criação de conteúdos, perfil da produção e principalmente da comercialização), e, como 

ocupam parte desta porcentagem das editoras que são mapeadas ao norte do país, o cenário das 

editoras de títulos diversos, mais gerais, com características de produção e mercadológicas mais 

independentes, pode estar ainda menos representado no âmbito destas instituições representati-

vas do livro. 

A missão da CBL é apresentada como: “atender aos objetivos maiores de seus associ-

ados e ampliar o mercado editorial por meio da democratização do acesso ao livro e da pro-

moção de ações para difundir e estimular a leitura.” Já a Abrelivros, que lista apenas 21 edi-

toras para livros didáticos, notadamente as mais antigas e conhecidas do ramo como a Ática, 

FTD, Editora do Brasil, Moderna, Scipione, sem apontar sua distribuição geográfica, apre-

senta dentre os principais objetivos: 

Colaborar para o desenvolvimento educacional e cultural do País, através de 

atividades destinadas a aprimorar políticas referentes à educação, à cultura, à 

formação do educador, ao incentivo à leitura e ao aprimoramento da qualidade 

do livro. Orientar, defender e proteger os interesses da categoria e de seus 

associados, representando as editoras junto aos governos e outras instâncias. 

Manutenção de um constante diálogo e de um trabalho em parceria junto aos 

órgãos governamentais visando à contínua melhoria da qualidade física e pe-

dagógica das obras e da operacionalização dos Programas Nacionais do Li-

vro13. 

Sobre a Retratos da Leitura, no arquivo disponibilizado para apresentação da pesquisa, 

é informado que seu objetivo é o fomento à leitura e à difusão do livro. Na apresentação pelos 

realizadores, da 5ª edição, a mais recente (dados de 2019), em evento virtual14 (live), também 

foi mencionado que ela “orienta as ações da cadeia produtiva do livro”. Ainda que a pesquisa 

tenha sido iniciada em 2001, a sua série histórica começa a se instituir em 2007, quando se 

estabelece a periodicidade de quatro em quatro anos.           

E qual o cenário do livro e leitura no Brasil apontado por estas pesquisas? De 2007 para 

2019, em quatro edições da RL, o percentual de leitores tem oscilado, para mais ou menos, de 

4 a 5%, de forma intercalada. A edição mais recente aponta que em 2015 a porcentagem de 

leitores (nos critérios da pesquisa) era de 56% do público total entrevistado, em 2019 este nú-

mero passa para 52%, o que significaria que o país perdeu 4,6 milhões de leitores (da estimativa 

de 104,7 milhões para 100,1 milhões). 

 
13 https://abrelivros.org.br/site/a-entidade/conhecendo-a-abrelivros/ <Acesso em 29/09/2020> 
14 O lançamento da 5ª edição da Retratos da Leitura ocorreu em live do canal do Itaú Cultural, que foi 

correalizador e um dos financiadores da pesquisa nesta edição. Disponível em:  https://www.you-

tube.com/watch?v=4fJ52s-46hM  <Acesso em 29/09/2020> 

https://abrelivros.org.br/site/a-entidade/conhecendo-a-abrelivros/
https://www.youtube.com/watch?v=4fJ52s-46hM/
https://www.youtube.com/watch?v=4fJ52s-46hM/
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Desde a primeira edição da pesquisa, as mulheres são maioria entre os leitores, em torno 

de 5% a mais que os homens. Ao longo do histórico da pesquisa também é possível observar 

que a maioria dos leitores brasileiros pertence à classe C, quase metade do universo considerado 

leitor. A classe B aparece na segunda posição, seguida da classe D/E. O menor percentual de 

leitores está na classe A (4%), mas, na proporcionalidade da concentração populacional por 

classe, esta é a que mais lê (67% dos entrevistados da Classe A). Importante destacar que é, 

então, substancialmente na classe C que se encontram os consumidores (não precisamente no 

sentido mercadológico) de livros no Brasil. 

Há relativamente uma estabilidade na massa populacional por região que forma a tota-

lidade de leitores no Brasil auferida pela pesquisa, no comparativo de 2007 a 2019. A Região 

Norte contribuiu com 8 a 10% dos leitores; Centro Oeste oscilou entre 7 e 8%; Sul com 13 a 

16%; Nordeste 25 a 29%; Sudeste entre 42 e 46%, neste período.  

No que diz respeito à penetração de leitores por região, com relação à proporcionalidade 

por número de habitantes, não há muito distanciamento nas porcentagens. Vale destacar a re-

gião Norte, que, apesar da menor porcentagem para o total de leitores brasileiros, tem a maior 

penetração15 por habitantes em 2019, 63%, enquanto a Sudeste, com as maiores porcentagens 

de leitores, tem penetração de 51%. 

A quantidade de livros lidos nos últimos três meses mantém-se também estável, mas 

com tendência crescente nas últimas pesquisas, exceto por 2011 (1,85 livros por pessoa), 

quando houve um decréscimo considerável. Em 2007, esse número foi de 2,4 livros; em 2015, 

2,54 e, em 2019, 2,60. A quantidade de livros lidos por ano se apresenta da seguinte forma: 

4,70 (2007) / 4,00 (2011) / 4,96 (2015) e 4,95 (2019). 

Sobre o perfil de leitura, entre os gêneros que são mais lidos e têm a preferência, desde 

2011, a Bíblia é a primeira colocada. Exceto em 2019 (quando caiu o percentual em 7 pontos), 

vem representando quase o dobro com relação ao segundo gênero mais lido, que são os contos. 

Livros religiosos também caíram 8% em 2019 com relação à 2015 e 2011, ficando no mesmo 

patamar de contos e romance. Depois, seguem os didáticos, poesia, infantis e humanidades. 

Algumas análises dos dados feitas pelos próprios realizadores da pesquisa e comentadas 

durante a apresentação da edição mais recente se relacionam com os hábitos de leitura a partir 

de cruzamentos com a escolaridade e faixa etária do público leitor, por exemplo: “quem não 

está estudando, lê muito mais a bíblia e religiosos”, “aumenta a penetração de leitura da bíblia 

 
15 Relação entre o número de leitores e o total de habitantes, neste caso por região. 
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com a idade”, “o gosto pela leitura diminui quando aumenta a faixa etária”, “quanto maior a 

escolaridade, maior o gosto pela leitura”, “quem está estudando gosta mais de ler”. 

A pesquisa também busca identificar como o entrevistado faz uso do seu tempo livre, 

para correlacionar o lugar da leitura na distribuição desta disponibilidade para o lazer. Neste 

âmbito, enquanto o uso da TV vem diminuindo gradativamente no decorrer das edições da pes-

quisa (mas continua como primeiro colocado), por outro lado o uso do WhatsApp e de outras 

redes sociais crescem significativamente, assim como cresce o consumo de filmes em casa.  

A leitura de livros no suporte papel tem percentual inferior a todas estas atividades re-

lacionadas às novas tecnologias, mas, assim como a escrita (que tem crescido exponencial-

mente), aparece à frente da destinação deste tempo às outras atividades culturais elencadas na 

pesquisa (exceto o consumo de música), como ir ao cinema, teatro, concertos, exposições, de-

senhar, pintar. Um contraponto a este movimento tecnológico é que jogar games também tem 

percentual inferior à leitura e escrita. 

De forma mais direcionada ao contexto mercadológico, é possível relacionar alguns da-

dos da Retratos da Leitura à outra pesquisa da CBL e SNEL, Produção e Vendas do Setor 

Editorial. Por exemplo, segundo a Retratos, quem mais lê livros de literatura todos os dias, 

quase todos os dias ou pelo menos uma vez na semana são crianças e adolescentes de 5 a 17 

anos (2019). De todas as faixas etárias, as crianças são quem mais gosta de ler, têm maior fre-

quência de leitura por vontade própria. Este dado faz uma relação direta com o aumento das 

vendas dos livros infantis e juvenis também em 2019, apontado pela Produção e Vendas. Jun-

tamente com os livros de literatura para o público infantojuvenil, os didáticos crescem. Segundo 

a pesquisa feita com as editoras, acerca das vendas, decresceram as vendas de religião (o que 

dialoga com a Retratos quando se apresenta queda do interesse por este perfil de leitura), os de 

autoajuda e literatura adulta (2019 com relação à 2018). 

A pesquisa Produção e Vendas no Setor Editorial, na análise comparativa de 14 anos 

(2006-2019), relata uma perda de 20% no faturamento total do setor no período. Ainda que a 

última edição registre alta da produção de títulos (7,5%) com relação ao ano anterior (2018) e 

aumento do faturamento. O texto de análise publicado no site da SNEL aborda: 

A série histórica registra um decréscimo de 20% no faturamento total de 2006 

a 2019. Embora em 2019 o crescimento tenha sido de 6%, tal performance não 

foi suficiente para repor a perda acumulada nos últimos 14 anos, notadamente 

a partir de 2015, quando começou a crise econômica. Com os dados coletados, 

é possível constatar os impactos desse momento do país e também dividir a 
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série em duas fases distintas: 2006-2014 e 2014-201916. (SNEL, 2020).  

Importante salientar que o decréscimo é substancialmente relacionado às vendas para o 

mercado, não havendo tal impacto com as compras governamentais. Podemos, então, relacioná-

lo com fatores como: diminuição do poder de consumo devido às crises econômicas dos últimos 

anos; desarticulação das políticas da área de educação, indicada pelos próprios promotores da 

pesquisa como causa potencial da diminuição de consumo dos livros técnicos e científicos (seg-

mento onde houve maior queda nos últimos anos); descontinuidade das políticas culturais que 

são capazes de impulsionar os diversos elos da cadeia produtiva do livro, das editoras às livra-

rias. 

Para complementar, vale trazer alguns dados mercadológicos da pesquisa Retratos da 

Leitura. Um destes dados é que 30 e 31% dos considerados leitores pela pesquisa nunca com-

praram um livro, segundo dados de 2015 e 2019, respectivamente. Se forem incluídos os leito-

res que não compram livros há pelo menos um ano, chega-se à porcentagem de 59%, nos dados 

coletados em 2019. É claro que neste universo incluem-se pessoas que não compram pelo baixo 

poder aquisitivo, mas este é um demonstrativo do mercado a ser melhor trabalhado, inclusive 

com pesquisas que possam detalhar as limitações deste acesso, e trata-se de um dado que pode-

ria ser analisado e balizar políticas públicas, como as de subsídio à esta aquisição ou campanhas 

de incentivo à leitura para segmentos específicos, o que poderia beneficamente implicar no 

fomento ao mercado editorial, incluindo editoras independentes. 

Assim apontam-se, dentre as poucas fontes de dados e análises sobre o setor criativo 

editorial e sua cadeia produtiva no Brasil, alguns dos seus principais desafios e potencialidades, 

e passaremos a compreender o que, de forma conjuntural, no cenário nacional da política para 

o setor e na economia, tem ocorrido de forma a implicar nas dificuldades e nas oportunidades 

para o segmento. 

 

2.3 CONJUNTURAS DO MERCADO EDITORIAL BRASILEIRO 

 

2.3.1 Implicações político-econômicas  

 

O setor editorial historicamente conviveu com a pouca força e capacidade de atuação de 

 
16 Série Histórica Produção e Vendas no Setor Editorial 2006-2019. Disponível em: 

https://snel.org.br/wp/wp-content/uploads/2020/07/Serie_Hist%C3%B3rica___14_anos_Pes-

quisa_Producao_e_Vendas___Vr_0807_.pdf <Acesso em 30 set. 2020. 
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órgãos responsáveis pelas políticas do livro e leitura dentro de uma perspectiva do campo cul-

tural. O Instituto Nacional do Livro (INL), criado em 1937, no Estado Novo, com Getúlio Var-

gas, teve as suas políticas quase sempre voltadas para as coedições, muitas vezes como forma 

de favorecer determinadas editoras e autores, e os livros produzidos (os coeditados e as publi-

cações oficiais) tinham a justificativa de abastecimento dos acervos das bibliotecas públicas, as 

quais, por um determinado período, o INL foi formalmente responsável, no sistema nacional 

(LINDOSO, 2004, p. 174 e 175). 

De fato, se houve alguma política setorial que passou a impactar o mercado, foi a partir 

da década de 1960, com o programa de aquisição de livros didáticos. Apesar do INL, por um 

breve período inicial, ficar com a responsabilidade deste programa de aquisição de livros, logo 

a incumbência foi transferida para outros órgãos do então Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), ficando com o Instituto a atribuição apenas sobre “os livros culturais”. Segundo Lin-

doso (2004, p. 175), “iniciava-se aí uma separação institucional que só se aprofundaria mais 

adiante, entre ‘órgãos educacionais’ e ‘órgãos culturais’”. 

O INL perdurou até o governo Collor (1990), quando foi extinto juntamente com tantas 

outras autarquias da área cultural. A partir daí é instituído o Departamento Nacional do Livro 

(DNL), dentro da estrutura da Biblioteca Nacional, e, já no governo Fernando Henrique Car-

doso (1995-2002), busca-se restabelecer um órgão específico dentro da estrutura do Ministério 

da Cultura - MinC (a Secretaria do Livro e Leitura – SLL), mas as atribuições se confundem 

com as do DNL (LINDOSO, 2004, p. 178), e, mais uma vez, perde-se a oportunidade de cons-

trução de uma política mais consistente para o setor, resumindo-se o papel da DNL à organiza-

ção da participação brasileira em algumas feiras e prêmios internacionais e à gestão do ISBN 

(sistema internacional de identificação de publicações). 

Nas gestões do presidente Lula, com Gilberto Gil à frente do MinC, a partir de 2003, 

ensaia-se a retomada do Instituto Nacional do Livro, incorporando no nome a “Leitura”, tor-

nando-se INLL, mas isto não é concretizado. Como uma medida concreta, no entanto, logo no 

primeiro ano de mandato, é sancionada a Lei nº 10.75317 (30/10/2003), que institui a Política 

Nacional do Livro, assim como a circulação de livros passa a ser exonerada dos impostos soci-

ais PIS/Confins, zerando a alíquota sobre o livro. Em 2011, através do Decreto 7.55918 

(01/09/2011), é instituído o Plano Nacional do Livro e Leitura, uma importantíssima conquista, 

 
17 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.753.htm 
18 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7559.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.753.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7559.htm
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primeiro documento norteador das políticas para a área, numa articulação entre os Ministério 

da Cultura e da Educação. 

O mercado nacional do livro ainda era favorecido pelas políticas ministeriais da educa-

ção, principalmente aquelas relacionadas à democratização do acesso ao ensino superior, o que 

estimula o mercado de livros técnicos e científicos; bem como pelo cenário pujante da economia 

brasileira, potencializando o crescimento de leitores nas classes C e D19.  

Posteriormente, mesmo com uma crise econômica mundial que afetou os mais variados 

setores econômicos, já no decorrer da segunda gestão Lula, o prestígio político internacional 

que o Brasil possuía à época e o fato de que iria sediar grandes eventos mundiais (Copa do 

Mundo e Olimpíadas) foram propulsores de um novo momento de difusão da cultura brasileira 

no mundo.  

Grandes eventos literários internacionais homenagearam a cultura brasileira e a sua li-

teratura a exemplo da Feira Internacional do Livro de Bogotá (2012), Feira do Livro de Frank-

furt (2013), a Feira infanto-juvenil de Bolonha (2014), o que promoveu o mercado editorial 

nacional e fortaleceu significativamente entidades representativas do setor, como a Câmara 

Brasileira do Livro (CBL), responsável por um programa para a difusão da produção editorial 

brasileira no exterior, o Brazilian Publishers, criado em 2008. 

A partir de 2015, porém, inicia-se um momento marcado pelo decréscimo de fatura-

mento do segmento editorial brasileiro, conforme dados de uma das principais pesquisas reali-

zadas na área, a Produção e Vendas no Setor Editorial Brasileiro. Por óbvio, não se deve des-

considerar a instabilidade política e econômica vivida no país, o que impactou os mais diversos 

setores produtivos. 

No documento da supracitada pesquisa, que avalia a trajetória deste mercado de 2006 

a 2019, extrai-se: 

De acordo com o estudo, o subsetor mais afetado é o Científicos, Técnicos e 

Profissionais (CTP), com queda de 41% nas vendas ao mercado no período de 

2006 a 2019. Entre 2006 – 2014 o faturamento do CTP foi impulsionado pelos 

investimentos no Ensino Superior e o avanço do PIB, com crescimento de 

 
19 Com o crescimento econômico vivenciado no Brasil na primeira gestão do Presidente Lula e as 

políticas sociais implementadas pelo seu governo, houve um marco na ascensão de classes no país, 

com cerca de 40 milhões de brasileiros ascendendo à classe CSéries. Deste modo, com o poder aqui-

sitivo ampliado, a porcentagem do orçamento familiar destinada às atividades culturais e de lazer, 

assim como da compra de produtos culturais, torna-se também maior. 
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17%. A partir de 2015 é o subsetor que mais sofreu com a recessão e as mu-

danças tecnológicas, registrando queda de 50% entre 2014 e 201920.      (SNEL, 

2020).  

Na análise da Série de 2006 a 2018, é também explanado: 

O levantamento mostra que o faturamento do setor editorial geral (com vendas 

para o mercado e para o governo) diminui 25% no comparativo entre 2006 e 

2018. O estudo mostra um crescimento do número de exemplares vendidos no 

mercado entre 2006 e 2014 de 84 milhões de livros, e a queda acentuada nos 

últimos 4 anos, voltando a patamares próximos a 2006. O preço médio dos 

livros no período total diminuiu 34%, o que explica a redução do faturamento 

do setor21. (SNEL, 2020).  

Após o controverso afastamento da Presidenta Dilma Rousseff, em 2016, as posteriores 

gestões dos Presidentes Michel Temer (2016-2018) e Jair Bolsonaro (2019- atual), encampam 

uma agenda de reformas no âmbito administrativo e tributário notadamente alinhadas com os 

interesses dos grandes grupos financeiros e outros setores da elite do país. Dentre elas, destaca-

se a reforma que ficou conhecida como “teto dos gastos públicos”, aprovada em 2017, na qual 

áreas como saúde e educação passam a ter um limite orçamentário estabelecido pelo período de 

20 anos, reduzindo o investimento nessas pastas.  

Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, embora muitas mudanças tenham afetado 

a política para a educação, inclusive persecutórias à professores, temáticas abordadas em sala 

de aula e áreas de conhecimento (especialmente às relacionadas às Humanidades), o Programa 

Nacional do Livro e Material Didático (PNLD) é uma política que ainda continua impactando 

positivamente o mercado editorial, com as vendas ao governo superiores a 50% das vendas 

totais do setor editorial brasileiro (Pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro)22. 

Já em 2020, em comparação à 2019, houve uma retração das vendas de exemplares ao 

poder público de 28,4%, o que deve ser resultado de uma reunião de fatores relacionados à 

pandemia, suspensão das atividades escolares e universitárias, como também outros relaciona-

dos a esta política reacionária à cultura e educação do governo Bolsonaro.  

Sendo a área de educação estritamente relacionada aos índices de leitura, como também, 

 
20 Série Histórica Produção e Vendas no Setor Editorial 2006-2019. Disponível em: 

https://snel.org.br/wp/wp-content/uploads/2020/07/Serie_Hist%C3%B3rica___14_anos_Pes-

quisa_Producao_e_Vendas___Vr_0807_.pdf <Acesso em 30 set. 2020. 
21 Série Histórica Produção e Vendas no Setor Editorial 2006-2018. Disponível em: 

https://snel.org.br/wp/wp-content/uploads/2019/05/S%C3%A9rie_hist%C3%B3rica_2006_-2018_fi-

nal.pdf <Acesso em 30 set. 09/2020. 
22 Para acessar as edições da pesquisa Produção e Vendas no Setor Editorial, ver: https://snel.org.br/pes-

quisas/ 
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mais objetivamente, responsável por uma parte considerável da aquisição de títulos de editoras 

nacionais (para as escolas), certamente o teto de gastos e o todo mais elencado trarão impactos 

ao cenário da produção editorial e incentivo à leitura nos próximos anos. 

Somam-se ainda, a este histórico da fragilidade de políticas setoriais e a desestrutura das 

políticas de cultura e educação mais recentemente, questões macropolíticas e econômicas do 

próprio sistema capitalista que implicam diretamente neste mercado. A concentração e as fusões 

empresariais, com a forte participação de capital estrangeiro nas editoras nacionais, a partir de 

grandes grupos, é um exemplo. No Brasil, temos a presença de grupos ingleses, espanhóis e 

alemães no mercado editorial, que almejam a “exploração de mercados linguísticos ou geográ-

ficos específicos” (LINDOSO, 2004, p. 190). 

Para citar casos emblemáticos de fusões no território nacional, entre o final dos anos 

1990 e o decorrer dos anos 2000, o grupo Record comprou editoras como a Civilização Brasi-

leira, a Paz e Terra, a José Olympio e a Bertrand Brasil; o grupo espanhol Santillana comprou 

a editora Moderna (na seara dos didáticos) e a editora alemã Thieme comprou a editora Revin-

ter, especializada em publicações médicas. 

A própria Companhia das Letras é um exemplo dessa tendência de formação 

de conglomerados. A editora foi fundada em 1986 pela família Schwarcz. Três 

anos depois, os Moreira Salles — do Unibanco, fundido com o Itaú em 2008 

— passaram a controlar 33% da editora. Em 2011, a Penguin, grupo editorial 

inglês, comprou 45% da Companhia das Letras. No ano seguinte, foi a vez da 

Penguin enfrentar uma fusão com a concorrente Random House, controlada 

pelo gigantesco    grupo    alemão    Bertelsmann. A fusão resultou a Penguin 

Random House, o maior conglomerado editorial do mundo. No ano passado, 

a Penguin Random House assumiu 70% da Companhia das Letras — os 30% 

restantes são da família Schwarcz; os Moreira Salles não têm mais participa-

ção na editora. No meio caminho, houve outras fusões, aquisições e integra-

ções. Em 2015, a Companhia das Letras adquiriu 55% da editora Objetiva. 

Desde 2014, a Objetiva estava sob o controle... da Penguin. Os ingleses con-

trolavam a Objetiva porque haviam comprado  alguns  selos do  grupo  edito-

rial espanhol Santillana, como a Alfaguara, e desde 2005 os espanhóis tinham 

76% da Objetiva23. (GABRIEL, 2019). 

A estruturação de grandes grupos tem se mostrado como característica marcante do 

novo “espírito” capitalista. O liberalismo econômico, respaldado na livre concorrência, é o as-

pecto do sistema mais difundido e pregado. Mas esta concorrência, que, por si, contribuiria 

substancialmente para a regulação própria do mercado, na prática, tem sido empregada como 

 
23 GABRIEL, R. de S. A Companhia das Letras comprou a Zahar e o que isso significa? O Globo/ 

Época. São Paulo, 05/10/2019. Disponível em: https://epoca.globo.com/coluna-a-companhia-das-le-

tras-comprou-zahar-que-isso-significa-23997291. <Acesso em 20 set. 2020. 
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oportunidade para as empresas mais fortes em capital financeiro extinguirem os concorrentes, 

agregando-os ao seu corpo empresarial. Com isso, no setor editorial, além de capitalizarem o 

prestígio de selos editoriais consagrados diante dos seus públicos, editoras estrangeiras mini-

mizam as dificuldades mercadológicas que teriam ao iniciar a incursão no mercado interno, 

relacionadas à logística, marketing, dentre outras. 

Nesta formação de conglomerados, outro aspecto importante a ser observado é o não 

favorecimento da diversidade editorial, conforme relatou Lindoso (2004) há mais de uma dé-

cada atrás: 

Vários autores já chamaram a atenção para o fato de que a concentração da 

indústria editorial tende a diminuir a diversidade da oferta e aumentar a ênfase 

na publicação de autores conhecidos, com a correspondente tendência de di-

minuir o espaço para novos autores. O grande problema da cultura de best-

sellers é precisamente este: as editoras precisam de livros de grande sucesso e 

venda rápida. As cadeias de livrarias, pressionadas também por custos, acen-

tuam esta pressão, e o resultado final é a diminuição do espaço nos catálogos 

editoriais e nas prateleiras das livrarias para autores novos. (LINDOSO, 2004, 

p. 191) 

Ainda no âmbito do mercado, uma crise atingiu as duas maiores redes atuantes no Brasil, 

a Livraria Cultura e a Saraiva, que anunciaram entrar em recuperação judicial em 2017. O mo-

delo das grandes redes tornou-se um atrativo de público pela localização nos novos centros 

comerciais, especialmente em shoppings centers, com uma oferta diversificada de produtos e 

serviços que incluíam artigos musicais (CDs, LPs) e eletrônicos, cafeterias, espaços infantis e 

até salas de teatro, o que as tornaram espaços de lazer, consumo cultural e convivência. 

Num movimento aproximado ao que ocorreu com o aparecimento dos complexos de 

exibição cinematográfica, também nos shoppings, o advento dessas redes representou uma ame-

aça à manutenção das livrarias de bairros e centros antigos, justamente onde pequenos os edi-

tores e autores independentes, especialmente os locais, encontram abertura de espaço para 

venda das suas produções. 

Esse modelo de negócio das redes, apesar de aparentar grande sucesso, com as constan-

tes aberturas de novas lojas em várias partes do país, na realidade internalizava o acúmulo de 

grandes dívidas. Segundo site Tecnoblog24, a dívida acumulada da Livraria Cultura era de 

R$285 milhões e a da Saraiva em torno de R$675 milhões em 2018. Os indícios desta crise já 

 
24 ALECRIM, Emerson. Como livraria Cultura e Saraiva mergulharam em uma crise profunda. Tec-

noblog. São Paulo, 2019. Disponível em: https://tecnoblog.net/269086/crise-livraria-cultura-saraiva/ 

<Acesso em 05 out. 2020. 
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estavam presentes há alguns anos, quando essas livrarias passaram a atrasar o pagamento dos 

editores, sejam grandes ou pequenos, tratava-se de uma reclamação recorrente no mercado. 

A aquisição de livros das editoras pelas livrarias já representa uma dificuldade para o 

mercado, de forma muito mais intensificada para os pequenos editores (que mais necessitam de 

capital de giro), pois é feita por meio de consignação. Os livros são pedidos e enviados, no 

entanto, o pagamento às casas editoriais ocorre mediante a concretização da venda ao consumi-

dor final. Além disto, a partir do valor do preço de capa25 são concedidos grandes descontos aos 

livreiros (de 30 a 50%, este último o costumeiro para as grandes redes), com o interesse dos 

editores sendo justificado pela visibilidade e volume de títulos que potencialmente pode ser 

comercializado por este perfil de ponto de venda. Este, porém, não é o caso dos pequenos edi-

tores, que não conseguem o destaque nas lojas, tampouco obtêm um volume de vendas signifi-

cativo, mas que mantêm operações com estas redes por um certo prestígio em ter suas obras nas 

principais livrarias. Isso demonstra, de certo modo, que a crise das redes afetou de maneira 

generalizada o elo da produção editorial. 

Para o editor e livreiro Evandro Martins, da Martins Fontes, em entrevista à Folha de 

São Paulo26, em 2018, quando questionado sobre como o negócio dos livros chegou à situação 

como esta, numa referência à crise das livrarias: 

Essa crise não é novidade. Surpreende-me quando agora vem a público o mon-

tante que algumas editoras têm com essas empresas. Fico espantado. Como os 

diretores dessas editoras permitiram que isso acontecesse? Eu os vejo como 

coniventes. Uma editora não chega a um valor como esse [de dívidas acumu-

ladas pelas livrarias] em pouco tempo. Se essas editoras fossem empresas de 

capital aberto, esses diretores estariam sofrendo pressão para se afastar. 

Na mesma entrevista, Martins ainda comenta sobre como a gestão das redes levou à 

realidade crítica que passou a ser enfrentada pelas próprias livrarias e pelas editoras: 

 
25 Preço estabelecido pela editora para a comercialização do livro ao consumidor final, a partir do 

qual as livrarias e outros pontos de venda trabalham na precificação, ainda que nos países em que não 

há Lei do Preço Fixo, descontos sejam concedidos livremente pelos vendedores aos consumidores. 

Deste modo, livrarias e varejistas que adquirem com maiores descontos nas editoras, possuem maior 

margem para repassar descontos para o público final. Para as editoras, torna-se um sistema de pres-

são, fornecer maiores descontos às grandes redes, pois isso diminui a sua margem de lucro. Por sua 

vez, as livrarias menores pressionam menos por descontos e não conseguem concorrer com os preços 

promocionais das redes livreiras, um dos fatores que levaram ao fechamento de muitos negócios do 

perfil no país nos últimos anos.  
26 CUNHA, Joana. Foi ganância, o negócio do livro é pequeno, afirma Evandro Martins Fontes. Fo-

lha de São Paulo. São Paulo, 08/12/2018. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/amp/mer-

cado/2018/12/foi-ganancia-o-negocio-do-livro-e-pequeno- 

afirma-evandro-martins-fontes.shtml <Acesso em 06 out. 2020. 
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É um certificado de irresponsabilidade administrativa. Vejo um problema de 

modelo de negócio. E não uma crise do livro como produto. As vendas de 

livros cresceram. Esses casos são pontuais. Por umas três décadas, a Cultura 

teve uma única livraria no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, durante 

esse tempo não atrasava nem um pagamento sequer ao fornecedor. Só traba-

lhava com pedido firme de compra, sem consignação. A Saraiva passou a in-

vestir em grandes lojas em shoppings, e a Cultura quis concorrer e começou a 

abrir lojas em shopping. [...] Foi ganância. O negócio do livro é pequeno. É 

um modelo de negócio que não cabe nesse mercado. A Saraiva já foi uma 

editora importantíssima publicando livros jurídicos. Eles venderam a editora. 

Desfizeram-se do carro-chefe. Passaram a vender eletrônicos e viraram as cos-

tas para o livro.  

Cerca de quatro anos após o anúncio da recuperação judicial das duas maiores redes 

livreiras em atuação no Brasil, a tramitação jurídica dos acordos tem continuidade, as empresas 

continuam com as suas operações27, mas o fechamento da maior parte das lojas físicas é uma 

realidade (principalmente após a pandemia da Covid-19), inclusive com a venda da megastore 

da Livraria Cultura, na Avenida Paulista, em São Paulo, que já tinha se estabelecido como um 

verdadeiro ponto turístico na cidade. Quem comprou a loja, foi outra rede, que vem se posicio-

nando como a maior do país28, a Livraria Leitura, empresa mineira, familiar, que cresceu na 

esteira do movimento e das estratégias das duas supracitadas redes que agora agonizam.  

Isto contrapõem o que foi discutido e apontado por muitos especialistas e profissionais 

da área, na época que a crise das livrarias veio à tona, como abordado pela revista Exame29, 

endossando inclusive o bom momento que o mercado editorial vivenciava a partir do início dos 

anos 2000: 

Após o anúncio de duas redes de livrarias entrarem em recuperação judicial, 

a indústria do livro brasileiro passa por um “momento-chave” que exige refle-

xão e criatividade para pensar em novos atores que permitam compor o ce-

nário editorial do país. Seja por razões econômicas ou culturais, vender li-

vros no Brasil nunca foi uma missão fácil, mas a indústria editorial alcançou 

certa estabilidade e experimentou um “boom” nas duas últimas décadas, ali 

O ressurgimento de iniciativas de pequenos espaços de comercialização de livros, as 

 
27 No mês de outubro de 2020, alguns veículos de impressa divulgaram que seria brevemente anunci-

ado o pedido de falência da Livraria Cultura, notícia que foi desmentida pelos proprietários. 
28 Ver matéria relacionada em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/01/leitura-sera-a-maior-

rede-de-livrarias-do-brasil-ate-marco.shtml <Acesso em Acesso em 06 out. 2020. 
29 BATSCHKE, Nayara. Crise nas livrarias Cultura e Saraiva abala o cenário editorial no Brasil. 

Exame. São Paulo, 26/12/2018. Disponível em: https://exame.com/economia/crise-nas-livrarias-cul-

tura-e-saraiva-abala-o-cenario-editorial-no-brasil/ < Acesso em 06 out. 2020. 
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livrarias locais situadas nos bairros, depois de perderem substancialmente preferência dos con-

sumidores e condições mercadológicas30, passando pelo modelo de marketplace de gigantes 

corporações como a Amazon, acontece também num movimento gradual do crescimento do 

número de editoras independentes que passam a publicar autores e temas de interesse segmen-

tados, atendendo a nichos de mercado e que não reconhecem retorno às suas demandas nas 

grandes livrarias. Sobre este cenário, uma matéria do jornal Estado de São Paulo, de 2019, 

pontua: 

Mas o cenário ainda é desolador. Pelas contas da Associação Nacional de Li-

vrarias (ANL), o Brasil perdeu 20% de suas livrarias nos últimos quatro anos. 

Pelas da Fipe, as que restaram perderam 20% do faturamento só em 2018. 

Fora isso, não se sabe o que vai acontecer com a Cultura, em recuperação 

judicial, e com a Saraiva, que espera aprovar seu plano de recuperação esta 

semana. Mas alguma coisa boa está acontecendo – e não apenas, por exemplo, 

para carioca Livraria da Travessa, que acaba de abrir uma loja em Lisboa e 

inaugura a da Rua dos Pinheiros na sexta, 9; para a Martins Fontes Paulista e 

Livraria da Vila, sempre cheias; ou para a mineira Leitura, que em breve vai 

se tornar a maior rede do País. No auge da crise, enquanto as grandes redes 

viam seu modelo de megastore com produtos que iam além do livro ser colo-

cado em xeque e as pequenas se equilibravam na corda bamba, uma nova ge-

ração de empreendedores juntou suas economias (ou só os livros da estante) 

para abrir seu próprio negócio, transformou seus sebos virtuais em charmosas 

lojas de rua ou velhas bancas de jornal em enxutas livrarias.31
 

A pandemia da Covid-19 no ano de 2020 traz um novo e complexo hall de impactos 

para o meio editorial. Nos dois primeiros meses (março e abril), por exemplo, o faturamento na 

venda de livros32 caiu quase pela metade, mas houve um aumento nos meses subsequentes, 

chegando ao mês de julho com superação dos resultados do ano anterior. As plataformas digitais 

se tornaram rapidamente o principal canal de vendas e, embora os marketplaces, pela própria 

 
30 Ver matérias relacionadas ao fechamento de livrarias no Brasil, com dados de uma pesquisa reali-

zada em 2018: https://www.publishnews.com.br/materias/2018/12/10/pesquisa-mostra-que-o-brasil- 

perdeu-21-mil-livrarias-nos-ultimos-10-anos  

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/12/09/numero-de-livrarias-e-papelarias-no-brasil-

encolhe-29-em-10-anos.ghtml <Acesso em 06 out.2020.  
31 RODRIGUES, Maria Fernanda. Como as pequenas livrarias estão conseguindo driblar a crise e so-

breviver. O Estado de São Paulo. São Paulo, 04/0/2019. Disponível em: https://cultura.esta-

dao.com.br/noticias/literatura,como-as-pequenas-livrarias-estao- 

conseguindo-driblar-a-crise-e- sobreviver,70002953201?utm_source=estadao:what-

sapp&utm_medium=link <Acesso em 06/10/2020>  
32 Ver matéria: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/08/livrarias-se-reinventam-para-

conseguir-navegar-a-tormenta-do-coronavirus.shtml <Acesso em 06/10/2020>  
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robustez econômico-financeira, mais uma vez tenham sido os maiores beneficiários, a capaci-

dade de adaptação dos pequenos livreiros permitiu inventividade nas ações promocionais e cri-

ação de alternativas de geração de recursos (eventos online, oficinas, cursos, lives). 

Como vantagens, estes livreiros possuem trabalho mais direcionado a determinados pú-

blicos e atendimento personalizado nas redes sociais e aplicativos, além de uma logística de 

entrega mais rápida e efetiva no território onde atuam. Campanhas de financiamento coletivo 

voltadas ao socorro das pequenas livrarias, assim como ocorreram para as editoras independen-

tes, também foram realizadas. Mas ainda não é possível ter um prognóstico de como seguirá a 

economia para este importante elo da cadeia produtiva do livro, o da comercialização. 

Em meio à crise do ano 2020, certamente uma das mais impactantes da história moderna 

no mundo, como também do Brasil, e que, da dimensão sanitária, se espraiou para as dimensões 

econômica, social e cultural, atingindo, como um dos primeiros setores econômicos, o artístico-

cultural (as atividades com aglomerações foram logo suspensas, como lançamentos de livros, 

por exemplo); o Ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, anunciou o 

envio de reforma tributária ao Congresso Nacional, onde, dentre as medidas, constava a sus-

pensão da alíquota zero incidida sobre a circulação do livro, com um novo tributo social a ser 

cobrado também sobre o produto, correspondente a 12%. 

O anúncio gerou grande repercussão, iniciada por um movimento das entidades repre-

sentativas do setor editorial e pelas grandes editoras, seguidos por um posicionamento ainda 

mais crítico dos editores independentes, que, além da argumentação geral de que em momento 

tão frágil economicamente, aumentar o custo do livro restringiria ainda mais o acesso a este 

bem cultural e ampliaria as dificuldades das empresas no mercado, se posicionaram sobre o 

aspecto ideológico da medida, que estaria expresso em depoimentos do próprio Ministro, para 

quem o livro seria um produto consumido apenas pelas elites, que podem pagar mais caro se o 

valor das publicações aumentarem. 

A chamada imunidade tributária do livro é estabelecida por lei, a partir de uma emenda 

constitucional proposta pelo escritor Jorge Amado, então deputado, em 1946, e renovada na 

Constituição de 1988. Porém, isto não isenta a possibilidade de incidência dos tributos sociais, 

como proposto por Guedes, o que seria um retrocesso à medida de 2003 do Governo Lula, num 

entendimento que o setor editorial do país demanda mais incentivos, e não o contrário, para a 

democratização do acesso ao livro e a leitura, bem como a outros bens e serviços culturais, 

como exercício de garantia da cidadania cultural. 
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E nesse contexto de muitas instabilidades é que o mercado editorial brasileiro caminha 

na direção das tendências de um futuro cada vez mais propenso e aberto aos saltos tecnológicos, 

ao avanço das políticas que favorecem certas instâncias do mercado e com inúmeros desafios a 

serem transpostos para a construção de um ambiente mais democrático, para autores, editores, 

leitores, e toda a cadeia produtiva ativada conjuntamente. 

 

2.3.2 Tendências do mercado editorial e desafios inerentes  

 

As duas primeiras décadas do século XXI têm apresentado complexos desafios para o 

campo cultural, sobretudo com a popularização da internet e a consolidação da presença das 

novas tecnologias da informação e comunicação na vida social. Este cenário gera um efeito 

avassalador para os produtos culturais, especialmente aqueles associados às chamadas indús-

trias criativas, em que os conteúdos produzidos são dependentes de suportes e meios de produ-

ção associados a essas tecnologias.  

A internet, que passa a ser central nos hábitos e costumes como instrumento de trabalho 

e lazer, passa a abarcar novos tipos de formatos para os conteúdos de todas essas indústrias, da 

música aos games, do audiovisual ao livro. Estes conteúdos, por sua vez, ganham novos supor-

tes que aprimoram as experiências de consumo e que, ao mesmo tempo, causam impactos irre-

versíveis para determinados modelos de negócios ou, no mínimo, a necessidade de reformula-

ção destes modelos. 

Para o setor editorial, no contexto mundial, a maior implicação deste fenômeno tecno-

lógico-digital foi o surgimento dos equipamentos de leitura digital (e-readers), no final dos 

anos 1990, o que estimulou o aumento da produção e consumo dos e-books e levou à especula-

ção sobre o fim do livro físico, em papel, num futuro não muito distante. 

 A referência era o processo ocorrido na transição/sobreposição de mídias em outros 

mercados criativos, como ocorreu no mercado musical, com a substituição dos vinis pelos CDs 

e posteriormente destes por dispositivos digitais, inicialmente o pen drive conectado à aparelhos 

de sonorização e depois outros que já agregavam a o armazenamento do conteúdo e a emissão 

sonora, como o Ipod, até as plataformas de internet como Spotify, Deezer etc.   

As novidades tecnológicas para o mercado editorial não somente demarcaram o apare-

cimento do formato digital para as publicações, como impactaram também os modos de repro-

dução do livro impresso, com constantes inovações na indústria gráfica.  
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Como visto anteriormente, o recrudescimento do sistema capitalista neoliberal no mer-

cado editorial teve como efeitos no Brasil: as fusões (compra dos concorrentes pelas maiores 

editoras) e a crise das grandes redes livreiras (que adotaram um conceito varejista e de entrete-

nimento para a ideia de livraria). Ou seja, se instaura um sistema de pressão para a necessidade 

de reelaboração das bases de atuação de toda uma cadeia produtiva do livro e leitura no país.  

No entanto, a necessidade de reinventar-se e acompanhar as tendências provocadas pelo 

acelerado desenvolvimento tecnológico – que influencia os processos de produção (indústrias 

gráfica e de software, para o livro físico e digital respectivamente), bem como os de comercia-

lização e divulgação dos produtos editoriais –, é dificultada por uma prolongada crise econô-

mica. 

Com a situação das redes de livraria, que também tinham representativo espaço no e-

commerce de livros para o Brasil, é o modelo Amazon que ganha forças e sobrepõe como prin-

cipal canal de vendas de livros. Com isso, percebemos que uma das principais tendências do 

mercado editorial brasileiro na atualidade é a predominância das chamadas big techs33. Não 

bastasse essa tendência, a pandemia da Covid-19, a partir do ano de 2020, fez emergir uma 

realidade ainda mais promissora para as gigantes tecnológicas americanas. Matéria do espanhol 

El País34, na sua sucursal brasileira, informa sobre os resultados das empresas tecnológicas 

americanas durante a pandemia: 

As grandes empresas tecnológicas dos Estados Unidos resistem à aposta do 

coronavírus. Apple, Amazon, Facebook e Google superaram as expectativas 

em seus resultados do segundo trimestre do ano, período em que a economia 

norte-americana sofreu uma contração sem precedentes, segundo os dados pu-

blicados nesta quinta-feira.  [...]. A Amazon, cujo negócio de venda e entrete-

nimento on-line saiu fortalecido pelo confinamento, viu seu lucro trimestral 

duplicar (5,2 bilhões de dólares, 26,8 bilhões de reais). [...] Os resultados das 

empresas tecnológicas, que resistem ao desmonte generalizado da economia 

dos EUA ― num momento em que muitos de seus serviços são mais solicita-

dos do que nunca por consumidores trancados em suas casas ―, foram divul-

gados apenas um dia depois de seus presidentes deporem ao Congresso numa 

histórica audiência de cinco horas, que deixou clara a frustração dos poderes 

constituídos e da opinião pública com o seu crescimento descontrolado e seu 

 
33 Ver matéria: https://brasil.elpais.com/ideas/2020-10-11/shoshana-zuboff-o-neoliberalismo-destro-

cou-tudo-temos- que-comecar-do-zero.html?utm_source=Face-

book&ssm=FB_BR_CM#Echobox=1602458750 <Acesso em 12/10/2020> 
34 GUIMÓN, Pablo. Gigantes tecnológicos crescem em meio ao desmonte econômico dos EUA. El 

País. São Paulo, 31/07/2020. Disponível em: https://brasil.elpais.com/economia/2020-07-31/gigantes-

tecnologicos-crescem-em-meio-ao- 

desmonte-economico-dos-eua.html?utm_source=Face-

book&ssm=FB_BR_CM#Echobox=1596205602 

<Acesso em 09/10/2020> 
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papel dominante no mercado. Somente 24 horas depois de enfrentarem duras 

críticas e acusações dos congressistas, o valor das quatro companhias cresce 

ainda mais, empurrado por seus resultados, salientando seu papel central em 

uma sociedade que tem medo do seu poder incontido. 

Causa-se no mínimo a necessidade de reflexões, que, diante de um cenário tão aterrador, 

os mesmos poucos grupos e indivíduos35 sejam os beneficiados e que não se tenha qualquer 

perspectiva de que o aumento de acúmulo dos seus capitais possa gerar dividendos para a soci-

edade. Para tratar especificamente do setor editorial, poderíamos nos perguntar: Em que a Ama-

zon tem contribuído para a cena literária-editorial brasileira, seu principal filão mercadológico 

no país? 

O posicionamento da corporação, a partir dos executivos que atuam no braço brasileiro, 

é sempre no sentido de que projetos e estratégias de atuação da Amazon levam em consideração 

o fortalecimento do mercado editorial do país. Todavia, esta visão não é compartilhada pelos 

pequenos editores, livreiros e pelas entidades representativas do setor.  

O presidente da Associação Nacional de Livrarias (ANL), em entrevista à Folha de São 

Paulo36, em 2020, comenta sobre a fragilidade em que as pequenas livrarias se encontram diante 

da ação monopolizante de plataformas como a Amazon: 

Hoje a Amazon se converteu no principal cliente das editoras, até porque não 

trabalha com consignação”, diz o presidente da ANL. E claro que políticas 

comerciais mais agressivas acabam prejudicando as pequenas, porque a com-

petição não é em condições minimamente equitativas. 

Na mesma matéria, entrevista-se o gerente-geral de livros da Amazon, Alexandre 

Munhoz, que: 

[...] afirma que a empresa se esforça “para que o setor livreiro continue pul-

sando, com incentivos para todas as pontas”. Ele diz que a plataforma tem 

“uma obsessão” por ampliar as opções de livros para os clientes, inclusive 

aqueles só disponíveis em lojas menores, mais especializadas. ‘Milhares de 

livrarias e sebos vendem pelo site da Amazon no modelo de marketplace, que 

dá segurança para quem não tem condições de ter um site e atrair tráfego. 

 
35 Ver matéria: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/07/27/relatorio-oxfam-desigual-

dade- 

pandemia.htm <Acesso em 11/10/2020> 
36 PORTO, Walter. Após baque inicial, venda de livros cresce na pandemia e livrarias se reinven-

tam. Folha de São Paulo. São Paulo, 03/08/2020. Disponível em: https://www1.fo-

lha.uol.com.br/ilustrada/2020/08/livrarias-se-reinventam-para-conseguir-navegar-a- tormenta-do-

coronavirus.shtml?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=compfb 

<Acesso em 11/10/2020> 
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Reconhecemos um valor enorme nas livrarias pequenas e queremos que con-

tinuem prosperando’. 

Da mesma forma, outra matéria da Folha de São Paulo apresenta o que seria um plano 

de atuação da plataforma no âmbito editorial. Numa negociação direta com a figura de agentes 

literários (intermediadores entre autores e editores), a Amazon passaria a publicar, em formato 

de e-book, livros de catálogo próprio, comercializando os mesmos a preços muito baixos, o 

que, para agentes e executivos envolvidos, segundo o texto do jornal: 

Embora a dimensão da tragédia [das redes livreiras e consequente crise no 

setor editorial] ainda não estivesse tão clara, já achávamos que seria interes-

sante para valorizar o gênero conto e bons autores brasileiros aos quais falta 

espaço de publicação’, diz a agente literária Luciana Villas- Boas. Para ela, o 

projeto pode ajudar a abrir ainda mais o universo digital à ficção, à semelhança 

do que já acontece com outros gêneros, como o jovem adulto, de títulos como 

‘Harry Potter’, e o erótico. ‘Reunimos nomes premiados e promissores em 

uma seleção com curadoria de qualidade e preço baixo’, afirma Ricardo Gar-

rido, gerente de aquisição do Kindle, da Amazon. Ele lembra outras ações de 

fomento da empresa, como o Prêmio Kindle de Literatura, parceria com a edi-

tora Nova Fronteira que chegou à terceira edição, e afirma que a ideia da gi-

gante virtual é fomentar a exposição de toda a obra dos escritores envolvidos 

— no site da coleção, é possível conhecer os perfis dos autores e acessar outros 

livros que eles publicaram37. 

Representante de uma editora independente brasileira, a editora Elefante, Tadeu 

Breda, em entrevista ao site Outras Palavras38, em 2020, posiciona de forma bem crítica ao 

estilo de operações da Amazon e estimula um ato político e consciente por parte deste universo 

editorial independente em relação à cultura empregada pela atuação da gigante varejista no 

mercado editorial. O site publica: 

Sua aposta [do editor Tadeu Breda] é tão instigante quanto necessária: a cons-

trução de uma cultura livresca que se oponha ao Império da Amazon (que 

transforma livros em commodities, baseando nossa relação com o conheci-

mento no ‘menor preço’ e no ‘imediatismo’). Para Breda, a contribuição das 

livrarias e editoras independentes é mais eficaz se desacelerarem o frenético 

fluxo de venda e compra para cultivar uma relação mais vagarosa (e forte) 

com leitores, dando-lhes atenção e estimulando a crítica aos gigantes do mer-

cado editorial. A ideia é de ‘humanizar o livro’, entendido não apenas como 

mercadoria, mas também instrumento para a política, a cultura e a felicidade 

 
37 GREGÓRIO, RAFAEL. Sem editoras, Amazon negocia direto com agentes e lança coleção brasi-

leira de contos inéditos. Folha de São Paulo. São Paulo, 05 dez. 2018. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/12/sem-editoras-amazon-negocia-direto-com-agentes-e-

lanca-colecao-brasileira-de-contos-ineditos.shtml <Acesso em 11 out. 2020. 
38 RODRIGUES, Rôney. A nova batalha das editoras independentes. Outras Palavras. São Paulo, 

05/05/2020. Disponível em: https://outraspalavras.net/podcasts/a-nova-batalha-das-editoras-indepen-

dentes/ <Acesso em 

11/10/2020> 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/12/sem-editoras-amazon-negocia-direto-com-agentes-e-lanca-colecao-brasileira-de-contos-ineditos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/12/sem-editoras-amazon-negocia-direto-com-agentes-e-lanca-colecao-brasileira-de-contos-ineditos.shtml
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humana. 

Breda é o tradutor e editor brasileiro da obra do autor catalão Jorge Carrión, intitulada 

“Contra a Amazon”, com lançamento no Brasil em 2020. Ainda no site Outras Palavras39, foram 

publicadas sete razões propostas por Carrión, a partir da sua obra, para boicotar a Amazon. 

Abaixo alguns trechos que também são elucidativos sobre as estratégias e operacionalização da 

empresa: 

Se você pesquisar no Google ‘Amazon librería’, vão aparecer dezenas de links 

para páginas da Amazon onde se vendem estantes. Não vou me cansar de re-

petir: a Amazon não é uma livraria. É um hipermercado. Em seus depósitos, 

os livros estão guardados ao lado de torradeiras, brinquedos ou skates. [...] A 

história de Jeff Bezos, fundador da Amazon, é a de uma grande expropriação 

simbólica. Escolheu a venda de livros e não a de equipamentos eletrônicos 

porque encontrou um nicho de mercado: todos os títulos disponíveis no mer-

cado não cabiam nas livrarias, e ele, sim, poderia oferecer todos. [...] Mesmo 

hoje, quando a Amazon produz séries de TV, oferece música online, acaba de 

incorporar ao seu portfólio peças de carros e motos e se candidata a ser ope-

radora de telefonia móvel, todo mundo vincula essa marca ao objeto e ao sím-

bolo que chamamos livro. [...] O Kindle [leitor de livros, produto da Amazon], 

desde seu lançamento em 2007, tem imitado a forma das páginas e o tom da 

tinta. Por sorte, a textura vegetal e o cheiro de lignina não são, até o momento, 

reproduzíveis na tela. Para bem e para mal, ainda não somos capazes de recor-

dar com a mesma precisão aquilo que lemos no papel e o que lemos no ebook. 

As mudanças arquitetônicas são rápidas; as mentais, por sorte, nem tanto. [...] 

O trabalho que os empregados da Amazon devem realizar é robótico. Tem 

sido desde o princípio:  em 1994, quando eram cinco pessoas trabalhando na 

garagem de Jeff Bezos em Seattle, já estavam obcecados com a rapidez. Tem 

sido ao longo de mais de 20 anos, repletos de histórias de estresse laboral, de 

assédio e de tratamento desumano dedicados a alcançar a maldita eficiência 

máxima que só é possível se você for uma máquina. [...] A Amazon tem eli-

minado progressivamente o fator humano. Durante seus primeiros anos, con-

tou com redatores que escreviam resenhas dos livros que estavam à venda; 

agora, nem sequer existe mediação ao longo do processo de editorar e subir 

um livro autoeditado para a rede. Robotizou a cadeia de distribuição e pre-

tende que os consumidores ajam do mesmo modo. [...] Uma estrutura que 

pressiona as editoras para tirar o maior lucro de cada produto, assim como faz 

com fabricantes de skates ou de pizzas congeladas. Uma macroestrutura que 

decide a visibilidade, o acesso, a influência: que está moldando nosso futuro. 

[...] Na Amazon, não existem livreiros. A indicação humana foi eliminada por 

falta de eficiência. Por sabotar a rapidez, o único valor da empresa. A indica-

ção está nas mãos de um algoritmo. O algoritmo é o ápice da fluidez. A má-

quina converte o cliente em prescritor. ‘Clientes que compraram este item 

também compraram…’ [...] A autoedição deixa o processo nas mãos do pro-

dutor. A Amazon elimina os intermediários ou torna-os invisíveis (equivalen-

tes a robôs). Parece uma máquina de registrar pedidos. Deseja ser tão fluida 

que pareça invisível. 

 
39 CARRIÓN, Jorge. Manifesto Contra a Amazon. Outras Palavras. São Paulo, 04/05/2020. Disponí-

vel em: https://outraspalavras.net/alemdamercadoria/manifesto-contra-a-amazon/ <Acesso em 

11/10/2020> 
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Se as circunstâncias até aqui descritas demonstram, por um lado, a tendência de maior 

escalada da Amazon na comercialização e até edição de livros, por outro lado, é também ten-

dência que, no mercado brasileiro, o segmento editorial independente (incluindo editoras, livra-

rias, autores e público) encontre ambiente para crescer e se afirmar, apostando em um caminho 

viável para um ecossistema do livro e leitura muito mais saudável, criativo, interessante e im-

portante economicamente. Tal perspectiva se coaduna com os tensionamentos de setores da 

sociedade para o estímulo à diversidade; à uma ética e transparência das grandes corporações e 

governos neste sistema capitalista; à diminuição das desigualdades e até no combate ao autori-

tarismo e neofascismo que têm encontrado espaço para uma re-emergência. 

Os avanços tecnológicos com saltos cada vez maiores ocorridos nas últimas quatro dé-

cadas a partir da internet, com toda complexidade que as reflexões sobre o tema impelem, não 

podem também ser simplesmente postos num lugar de vilania, principalmente levando-se em 

consideração que são os sistemas de poder, de prevalecimento do acúmulo de capital como 

valor primordial a ser perseguido, que os instrumentalizam com esta finalidade do lucro acima 

de tudo. 

As possibilidades de utilização das redes sociais como plataforma de divulgação e até 

comercialização dos produtos de uma forma geral, no caso do mercado editorial, têm viabili-

zado que diversos autores, editores e livreiros independentes, ainda que não alcancem públicos 

em grandes escalas, consigam estabelecer estes veículos como principal (ou um dos principais) 

canais de venda. Por meio de um contato mais personalizado e mediante trocas e interações do 

público muitas vezes com os próprios autores, os conteúdos entregues ultrapassam o relaciona-

mento estabelecido para a ação de venda e isso tem fidelizado seguidores/leitores, influenciando 

o interesse de outros, numa espécie de mercadologia de nichos, porém mais propícia também a 

diversidade de oferta e de identificações. 

Para autores independentes, os resultados da utilização das redes têm sido motivadores 

também para a criação dos seus próprios selos editoriais, com uma maior apropriação dos pro-

cessos de publicação, levando-os ao caminho de auto gerenciamento e autossuficiência das suas 

carreiras, assumindo o processo de criação, produção e comercialização (ou estabelecendo suas 

próprias equipes para o trabalho nestas funções), algo muito difícil ou até impensável de se 

realizar há apenas uma ou duas décadas anteriores. 

Com a crise provocada pela pandemia a partir de 2020, autores e editores independentes 

encontraram nestas plataformas um viés importante para continuar e ampliar contatos com os 
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públicos, ofertando programação e facilidade na aquisição de livros. O que não quer dizer que 

não tenham sido intensamente impactados pela ausência de outros espaços de promoção e co-

mercialização dos títulos, como eventos literários e os pontos de vendas convencionais (já que 

parte das livrarias com portas fechadas tiveram uma queda substancial de vendas). 

As mudanças recentes no ambiente tecnológico impulsionaram todas as indústrias rela-

cionadas ao fazer cultural a grandes transformações. Cabe notar que a indústria gráfica esteve 

sempre muito suscetível às inovações, sendo a tecnologia voltada à disseminação de conteúdos 

com maior lastro histórico – a prensa de Gutemberg (1450) é um divisor de águas, sendo con-

siderada um marco de entrada na era Moderna. A tecnologia de impressão sob demanda é o 

mais recente gap e necessariamente impacta e é impactada por outra etapa da cadeia do livro 

que é a comercialização. 

As características tradicionais de operação do mercado editorial são propícias ao encalhe 

de exemplares (até recentemente produzidos de forma ideal em grandes tiragens pela substan-

cial diminuição do preço unitário do livro). O surgimento de equipamentos para impressão por 

demanda e o aprimoramento deste sistema de produção há pouco mais de duas décadas, fez 

com os valores do preço unitário dos livros em pequenas tiragens (100, 200, 300 exemplares) 

pudesse ser quase equiparado ao das grandes tiragens. 

As mudanças no próprio mercado, que se torna cada vez mais segmentado, o que se 

direciona para impressão de quantidades mais limitadas voltadas a universos de público meno-

res, é concomitante, e os contextos (de avanço tecnológico e demanda) se influenciam mutua-

mente. Segundo Fábio Sá Earp e George Kornis (2005): 

A tecnologia e os serviços em rede para a impressão por  encomenda permitem 

a impressão de livros e outros produtos no número de cópias requerido pelo 

mercado: elimina-se o problema das grandes quantidades de cópias não-ven-

didas e, do ponto de vista dos pontos de venda, reduz- se o problema das de-

voluções, podendo satisfazer requisições de pequenas tiragens e alongando a 

vida das edições de obras que possuem um público limitado (de fato, uma 

significativa parte dos títulos a venda cuja tiragem não ultrapassa mais de duas 

mil  cópias). Contudo, o surgimento da impressão digitalizada (pressuposto 

para a impressão por encomenda) não implica apenas um aumento da eficiên-

cia, mas incide profundamente sobre a relação entre demanda e oferta de pro-

dutos editoriais (e não apenas estes) destinados à impressão. Trata-se, de fato, 

do elo que faltava para que a produção editorial e a distribuição de livros pos-

sam migrar, embora radicalmente transformadas, para o espaço do mercado 

eletrônico, passando a oferecer sempre e em qualquer situação um produto 

acabado em um formato, como o impresso que, contrariamente ao formato e-

book, tem uma demanda certa e de proporções economicamente relevantes 

bem além do mercado embrionário do livro eletrônico. (EARP; KORNIS, 

2005, p. 157) 
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Esta possibilidade de um novo processo gerencial, a partir da demanda, para a produção 

dos livros, é propulsora de novos processos comerciais no ambiente digital, para além dos mer-

cados eletrônicos. Mais do que estar produzindo em pequenas tiragens ainda com necessidades 

de estoques, já existem plataformas nacionais e internacionais em que um livro pode ser im-

presso a cada compra efetivada. Essas plataformas gerenciam o processo de impressão, de aten-

dimento e entrega dos produtos aos clientes, prestando contas com o devido repasse das por-

centagens aos autores e editoras que, por sua vez, disponibilizam seu catálogo ou parte dele por 

um período específico e sem exclusividade. 

Com certeza o setor literário e editorial passará por muitas e constantes mudanças, assim 

como ocorreu em toda a sua trajetória. O acompanhamento e as adaptações são necessários por 

representarem um concreto fortalecimento da economia da cultura, seja em escalas mais arte-

sanais ou das grandes indústrias. Mas a vigilância, a crítica e a resistência não podem deixar de 

ecoar e forçar aberturas e um espaço mais democrático, já que a escrita, a leitura e o acesso a 

ambas são fundamentais para o desenvolvimento cultural.      
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3 O LIVRO NA BAHIA: TRAJETÓRIA, INSTITUIÇÕES E POLÍTICA 

 

Para entender as características do mercado editorial baiano na contemporaneidade, o 

que, de certa forma, permite compreender a dinâmica ou estabelecer paralelos com os demais 

mercados regionais brasileiros fora do eixo Sudeste-Sul, partimos do histórico deste segmento 

no estado, buscando identificar como se inicia esta trajetória e como a sua evolução implica em 

fragilidades e potencialidades no cenário mais contemporâneo. 

Foi em território baiano que teve início a produção tipográfica e atividade editorial do 

país, pelo menos no que diz respeito à iniciativa de particulares. Um começo que propiciava 

bases para um desenvolvimento gráfico-editorial na Bahia, pelo perfil empreendedor do portu-

guês Antônio Silva e Serva, primeiro tipógrafo licenciado, que chegou a elaborar um plano de 

ações para o setor na região (IPANEMA, 2010). 

Mas o contexto das configurações político-econômicas que se estabeleceram antes 

mesmo da autorização das primeiras tipografias e que continuaram com o passar dos anos, como 

a transferência da administração governamental, ainda com a Monarquia,  de Salvador para o 

Rio de Janeiro, e a centralidade econômica do cultivo do café em São Paulo, levaram ao esta-

belecimento mais rápido de uma vida urbana, atrelada a oferta de infraestrutura, maior concen-

tração de trabalhadores, estruturação  de um sistema educacional e de uma cena cultural na 

região Sudeste, que, desde então, toma a dianteira na formação de mercados de serviços e pro-

dutos diversos no Brasil. 

Deste modo, até os dias de hoje, como um reflexo de uma estrutura político-econômica 

secular – excetuando-se a produção de indústrias multinacionais, e em setores mais tradicionais, 

motivados pelas políticas de incentivo fiscal dos governos e, especialmente no Norte e Nor-

deste, por mão-de-obra mais barata – a economia de outros estados e cidades brasileiras, para 

além da região Sudeste, apresenta-se como de alcance regionalizado, voltada para os seus mer-

cados internos, com muita dificuldade de expansão e alcance de público consumidor nacional 

ou mesmo no exterior. 

No caso das indústrias e setores criativos, não é diferente, e o Nordeste brasileiro se 

sobressai mais especificamente no turismo, pelas belezas naturais do seu litoral e por sua cultura 

popular. Destaca-se, neste contexto, o segmento da música, onde a Bahia, por exemplo, tem 

extrapolado os limites geográficos a partir de muitos movimentos, ainda que, o mais emblemá-

tico e de projeção mais recente, a Axé Music, tenha exemplificado bem os aspectos do potencial 
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da geração de receitas da Economia Criativa, neste caso milionárias para alguns artistas e em-

presários, versus a propensão à homogeneização cultural das indústrias que encobre outras ma-

nifestações que compõem a diversidade local/regional; quando esta é que  poderia ser a vertente 

potencializada (a da valorização da diversidade), equacionando melhor a distribuição dos ga-

nhos de natureza social, cultural e econômica. 

Excetuando-se casos específicos de alguns estados da região Nordeste, onde a diversi-

dade cultural é que é posicionada em primeiro plano, como tem trabalhado Pernambuco40; ou-

tros setores e mercados criativos nordestinos, como o editorial da Bahia, encontram barreiras 

da ordem de arranjos primordiais para os seus impulsionamentos, com: a incipiência de políti-

cas setoriais, inexistência de entidades representativas, pouco conhecimento sobre e entre os 

agentes das cadeias produtivas, defasagem tecnológica, entre outras indispensáveis para se ul-

trapassar desafios, a maior parte persistente há muitas décadas, e que se somam a novas outras 

que se apresentam na conjuntura política, econômica e tecnológica mais recente.       

Com este contexto é que trataremos, neste capítulo, de aspectos relacionados à edição e 

produção de livros no estado da Bahia, relacionando a história com as características do mer-

cado atualmente, e com uma análise da política para o setor editorial local.    

 

3.1 TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO DO MERCADO EDITORIAL LOCAL 

 

3.1.1 Pioneirismo gráfico-editorial, a estruturação e características de um mercado edi-

torial na Bahia  

 

A história da produção e circulação dos livros e outros impressos no Brasil é marcada 

pelo perfil de colonização empregado pelos portugueses desde a chegada em terras brasileiras, 

no início do século XVI. Uma relação essencialmente extrativista da metrópole portuguesa com 

relação à colônia, o que significou ausência de incentivos aos bens manufaturados, educação 

 
40 Na cultura, Pernambuco é nacionalmente conhecido pelo Carnaval multicultural, uma das maiores 

festas de rua do país, mas, nas últimas décadas, tem projetado também a sua produção audiovisual, 

com alguns dos mais prestigiados cineastas e filmes, celebrados nacional e internacionalmente nos 

mais importantes Festivais do gênero. Os polos criativos e tecnológicos, que se expandem para o inte-

rior, para além da capital Recife e da histórica Olinda, são um destaque da política cultural. Festivais 

multiculturais como o de Inverno de Garanhuns, os polos literários nas cidades de Garanhuns, Petro-

lina e Pajeú, o Porto Digital em Recife são outros exemplos de como, em setores distintos do campo 

da arte e cultura, são trabalhados o fomento e a atratividade para as produções culturais e criativas. 

Mais especificamente sobre a política setorial do livro de Pernambuco, abordaremos neste capítulo. 

Para saber mais: <www.cultura.pe.gov.br>  

http://www.cultura.pe.gov.br/
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com finalidades de catequese ou restrita à elite, transplantação cultural41e extremo atraso na 

criação de faculdades e universidades42, inclusive em comparação com outras colônias euro-

peias das Américas. 

Foi na Bahia que ocorreram as primeiras licenças da Coroa Portuguesa à tipografia exer-

cida por particulares, o que demarca um pioneirismo da região no Brasil. Primeiro, Alexandre 

José Vieira de Lemos, português estabelecido na Bahia, recebeu de Londres uma impressora e 

solicitou utilizá-la somente para imprimir conhecimentos mercantis, não havendo registros his-

toriográficos que possam indicar o que ocorreu após o recebimento da autorização requerida. 

Já Manuel Antônio da Silva Serva, também português, fora quem se autodeclarou o primeiro 

tipógrafo particular estabelecido na América Portuguesa (IPANEMA, 2010, p. 34) e de quem 

há reconhecimento histórico das atividades e produtos gráficos-editoriais em diversas pesquisas 

acadêmicas, documentos e as próprias publicações ainda conservadas. 

Importante destacar que Manuel Antônio já chega ao Brasil, em 1797, com o seu co-

mércio livreiro (vendendo livros importados), representando localmente a Real Fábrica de Car-

tas de Jogar, e como Tesoureiro da Irmandade do Nosso Senhor do Bonfim. Ainda antes de 

instaurar sua própria tipografia, foi responsável pela encomenda do que viria a ser as conhecidas 

fitinhas do Bonfim43, o que demonstra sua atuação e interesse por diferentes caminhos do uni-

verso do ramo gráfico. 

De Silva Serva e do seu trabalho com a tipografia em Salvador, apesar de longínquo, 

 
41 Termo utilizado por Nelson Werneck Sodré, em Síntese da História da Cultura Brasileira (1982), 

ao se referir a política da Coroa Portuguesa, empregada pelos Jesuítas, no período colonial, com 

relação ao Brasil. O propósito seria o de realizar um transplante da cultura de Portugal para a nova 

terra, apagando os vestígios dos modos de ser e viver nativos. 
42 “[...] o Brasil foi o último país da América Latina a ter uma Universidade” (ROSA, F.G.G; BARROS, 

S.S. 

Panorama da História da Editoração em Salvador/Bahia, 2004). “Nessa época [a partir de 1808, quando 

da chegada da Corte no Brasil], foram inauguradas – embora muito tardiamente em relação a outros 

países da América –, a Academia Real de Belas Artes, a Escola Médico-Cirúrgica, a Academia da 

Marinha e de Artilharia, a Biblioteca Real (hoje Biblioteca Nacional) e o Teatro São João” (SEME-

RARO, 1979 apud 

KALIL, 2010, p.37). 
43 As fitinhas do Bonfim (ou Medidas do Bonfim, como eram inicialmente chamadas) não tinham 

originalmente dizeres impressos, mas nelas eram bordadas ou pintadas à mão, com letras de ouro, os 

“tipos”, neste caso o nome do Senhor do Bonfim. Para saber mais: https://www.correio24ho-

ras.com.br/noticia/nid/do-algodao-ao-ouro-conheca-a-historia-das-fitinhas- 

do-bonfim/ <Acesso em 30/12/2019> ou  https://catracalivre.com.br/arquivo/como-surgiu-a-fitinha-

do- 

senhor-do-bonfim/ <Acesso em 30/12/2019> 
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pode-se extrair diversos elementos que poderiam indicar um legado para tradição e desenvol-

vimento da produção editorial em terras baianas, algo que não necessariamente se concretizou, 

quando se leva em consideração a trajetória do segmento e o cenário mais contemporâneo. 

O seu espírito de empreendedorismo e para a inovação eram características que devem 

ser ressaltadas, o que é abordado no livro “A Tipografia na Bahia” (IPANEMA, 2010), quando 

se aponta que Serva projetava o desenvolvimento industrial das artes gráficas localmente e ex-

plicitava o entendimento da potencialidade do estímulo aos talentos baianos e brasileiros com 

a produção literária e a importância da disseminação dos conhecimentos. 

Em um requerimento ao Rei D. João (pós pleito de autorização das atividades), com o 

objetivo de obter incentivos a execução do trabalho tipográfico que iniciara recentemente, Serva 

apresenta o que seria um verdadeiro plano para a solidificação e expansão deste segmento de 

atividades, elencando justificativas para o auxílio aos seus negócios, dentre elas, conforme des-

tacam Cybelle e Marcelo de Ipanema: 

Em respaldo de sua pretensão, [Manuel da Silva Serva] apresentava [em seu 

requerimento] [...] documentos, corroborando algumas de suas afirmativas. 

Justificava-se com: [...] 

- ter – o que credencia os nossos olhos – mandado ‘habilitar e instruir na Arte 

da Composição e da Imprensa, todos os Moços de préstimos, que voluntaria-

mente quisessem abraçar a profissão’; 

- ter-se proposto ‘a fazer construir no país os prelos de que carecesse para 

ampliar a oficina’ – prelos reputados ‘pelos entendedores’ melhores que os 

que mandara vir de Lisboa, em abono do que, tinha a honra de juntar um im-

presso primeiro fruto do novo prelo [...]. (IPANEMA, 2010, p. 41). 

Os pesquisadores também salientam a intenção de Serva de produzir o papel localmente, 

desejo que se faz constar nos documentos do requerimento, ao apontar a dificuldade de dispor 

do papel na colônia e a existência da matéria-prima propícia entre a vegetação nativa. Ainda a 

predisposição em comprar toda a criação manuscrita que lhe fosse oferecida, possibilitando 

viabilizar a publicação daqueles autores que não podiam financiar a impressão das suas próprias 

obras. 

A estrutura da gráfica deste primeiro editor e impressor também dava dimensão do 

quanto Serva ambicionava posicionar a Bahia em patamar equivalente ao Rio de Janeiro (cidade 

em que ele instituiu um representante comercial conterrâneo e para a qual se deslocava frequen-

temente para a venda das publicações e tomada de encomendas), pelo menos na produção e 

difusão editorial. Segundo Hallewell (1985, p. 59) “o número de seus empregados (impressor-

chefe [..], revisor de provas [...], seis aprendizes de composição [...], quatro impressores e um 
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encadernador), indica que ele tinha duas impressoras. Sua gráfica era maior do que um mercado 

de tamanho tão limitado poderia justificar ...[...]”. 

Mas as bases para a instituição de um mercado editorial precisariam ser constituídas 

pouco a pouco, com avanços e retrocessos, pela ação de muitos outros atores, no percurso de 

mais de um século à frente, e a Bahia deixa de ocupar um lugar central, não só pelos desloca-

mentos políticos, econômicos e culturais territorialmente no país, mas também porque, no es-

tado, as mais relevantes iniciativas continuaram ocorrendo de forma isolada e descontinuada. 

No período que vai do início das atividades tipográficas no Brasil Colônia até as pri-

meiras décadas do século XX, inexistia um mercado editorial consolidado no país se conside-

rarmos aspectos como comercialização e distribuição da produção gráfica, bem como público 

consumidor. 

Os centros urbanos ainda começavam a se formar, tendo como destaque a nova capital 

colonial. A presença da corte no Rio de Janeiro resultou numa rápida ampliação da população, 

alcançando, em 1850, mais que o dobro de pessoas com relação a segunda e terceira maiores 

cidades brasileiras, que, neste período, eram Recife e Salvador44. Isso leva a uma intensificação 

do fluxo de mercadorias e das trocas comerciais e intelectuais entre a nova capital e as capitais 

das províncias brasileiras. Ademais, percebia-se que a nova sede do governo atraía a intelectu-

alidade, concentrando um maior número de escritores. 

Ainda assim, em Salvador, a editora e prensa de Serva teve mais de 170 títulos em seu 

catálogo. Mesmo depois da sua morte, em 1819, prosseguiu em funcionamento até 1846, com 

mudanças de nome e tendo sido tocada por familiares, inicialmente sua mulher e genro. Mas o 

empreendedorismo e a qualidade visionária de Serva fizeram falta à Bahia, que logo perdeu o 

protagonismo e a centralidade ou mesmo qualquer destaque nesta seara. A esta altura, no trân-

sito entre a primeira e segunda metades do século XIX, outras cidades do Norte, Nordeste e do 

Sudeste já produziam mais livros que a capital baiana e o cenário econômico brasileiro também 

passava por oscilações45. 

Apesar de verificarmos um período de maior ostracismo na produção editorial da Bahia, 

nos trabalhos de Flávia Goullart Rosa (2004; 2010) são apresentadas iniciativas baianas no de-

correr do século XIX que, embora pontuais, são relevantes para a publicação de importantes 

 
44 Há uma tabela na publicação de Hallewell com a população das maiores cidades brasileiras, compa-

rada com a de cidades de outros países, de 1820 a 1900 (HALLEWELL, 1985, p. 52 e 53). 
45 “Uma depressão econômica geral em todo Brasil”, entre 1837 e 1845 (HALLEWELL, 1985, p. 61). 
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obras e para dinamização de uma ainda tímida cena editorial e literária. Destaca-se, nesse con-

texto, a livraria-editora de Carlos Poggetti “fundada em 1835, tendo iniciado a edição de livros 

em 1850 e que viria a ser Livraria Catilina que funcionou durante 125 anos” (ROSA; BARROS, 

2004, p. 04). A partir de 1890, esta se tornaria principal ponto comercial livreiro, sendo também 

responsável, nas primeiras décadas do século XX, pela publicação de livros de Castro Alves e 

Ruy Barbosa, por exemplo. 

Ademais, também são mencionados indícios da existência da Tipografia e Livraria de 

Epiphanio Pedroza (por volta de 1850) e o trabalho da Tipografia de Camillo de Lellis Masson 

(próximo à 1875), o primeiro a publicar Castro Alves46, além da Associação Typographica Ba-

hiana, criada em 1871, como primeira entidade voltada aos interesses e capacitação da classe 

tipográfica local. 

O surgimento e a manutenção da supracitada Associação indicam a existência de um 

grupo de tipografias locais (ainda que, na época, parte delas pudessem estar mais voltadas à 

impressão de jornais) e de trabalhadores que justificasse tal organização. Demonstra ainda a 

existência de um mercado potencial que exigiria maior profissionalização e condições laborais 

para os seus agentes. Segundo Fabíola Kalil, em “Identidade Vacilante – O Editor Baiano e 

suas Perspectivas”, citando Luís Guilherme Pontes Tavares: 

Tavares destaca que, ‘[...] em 1878, existiam 11 tipografias, quatro litografias 

e cinco estúdios fotográficos na capital baiana’. Refletindo também os ideais 

da República, apenas no final da década de 1890 as atividades editoriais na 

Bahia seriam revitalizadas. Houve significativo aumento no número de tipo-

grafias instaladas na capital: ‘Em 1923, o número de tipografias e afins pas-

sava de 50 [...]’. (TAVARES, 2005 apud KALIL, 2010, p. 48) 

A Associação Tipográfica se manteve até, pelo menos, a década de 1930, e, ao que tudo 

indica, contribuiu para a ampliação do setor. Dentre suas finalidades encontrava-se a formação, 

o desenvolvimento de atividades culturais e a mobilização cívica para os tipógrafos e seus fa-

miliares. Representativa e longeva, liderou greve por aumento salarial no final do século XIX 

e patrocinou a Revista da Associação Typographica e o Boletim Graphico durante as três dé-

cadas iniciais dos anos 1900. 

Com a Proclamação da República, a educação foi expandida com posicionamento de 

 
46 Trata-se do livro Espumas Flutuantes, segundo pesquisa de Berbet de Castro sobre a tipografia de 

Lellis Masson, citada nos Apontamentos (ROSA; TAVARES, 2010, p. 223). 
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contraponto à política colonialista. A Constituição elaborada à época descentralizava os inves-

timentos no sistema educacional e, com isso, os estados de maior pujança econômica, a exemplo 

de São Paulo (com a lavoura do Café), ficaram à frente nesta ampliação do ensino. Editores 

estrangeiros, principalmente de Portugal e da França, a exemplo de Francisco Alves e Baptiste 

Louis Garnier, passaram a atuar na edição de livros didáticos, enxergando no Brasil a oportu-

nidade de abertura de novos mercados. 

Porém, atuaram de forma centralizada no Sudeste, onde o sistema de ensino alcançava 

camadas mais amplas da sociedade e o desenvolvimento deste segmento na produção editorial 

tornou-se imprescindível para estabelecer e fortalecer o mercado do livro no país. 

Como diria Curtis Benjamin, o problema do livro no Brasil não se resolve com 

sua impressão, seja em que quantidade for, mas com a criação de um mercado 

para os livros. O desenvolvimento do sistema escolar foi criando esse mercado 

de massas. (LINDOSO, 2004, p. 64) 

Enquanto isso, na Bahia, eram os manuais, trabalhos técnicos e científicos, além do 

atendimento das pequenas gráficas às demandas dos cursos de nível superior, como da Facul-

dade de Medicina, que traduziam a atividade editorial. Ademais, no início do século XX, cabe 

destacar ainda a atuação das editoras católicas na Bahia, com as publicações de cunho religioso, 

a exemplo da tipografia dos Monges Beneditinos e a do Mosteiro de São Bento (ROSA; BAR-

ROS, 2004). 

O cenário poético e da literatura em geral pode até ser considerado efervescente nas 

primeiras décadas e até mais da metade do século XX, com a formação de grupos literários em 

Salvador, os quais eram integrados por alguns dos escritores baianos que se tornariam célebres 

e que publicavam poemas, contos e crônicas em revistas que editavam, viabilizavam e assina-

vam47, além de trabalharem como jornalistas e escritores nos jornais baianos48. Na década de 

 
47 As revistas literárias fizeram parte do cenário cultural brasileiro durante muitas décadas do século 

XX. Existem exemplares em diversas cidades do país, capitaneadas por intelectuais, jornalistas, escri-

tores. Representavam um importante veículo de revelação de novos talentos, além de, muitas vezes, 

ser o único suporte a publicar determinados escritos, inclusive de renomados escritores brasileiros. 

Como é possível acompanhar no livro de Valdomiro Santana, “Literatura na Bahia: 1920 a 1980”, 

sobre as revistas Arco & Flexa, Cadernos da Bahia, Ângulos e outras, a Bahia foi também celeiro 

destas publicações que, em alguns casos, ampliavam o repertório para outras vertentes artísticas tor-

nando-se Revistas Culturais. Sobre as Revistas Culturais Brasileiras, inclusive algumas edições baia-

nas, indica-se a leitura de “Revistas de Invenção” (COHN, 2011). 
48 Os jornais de várias partes do Brasil e os jornais baianos exerceram uma grande importância para a 

Literatura, com os rodapés e suplementos literários, além dos cadernos culturais. Foi a partir destes 

espaços, principalmente, que se tornou possível um maior conhecimento da produção literária do su-

deste e sul pelos escritores nordestinos. Assim como se tornaram mais conhecidos perante a população 

alguns escritores baianos, no caso dos jornais da Bahia. Sobre os Suplementos Literários, Guido 
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1920, eram os grupos da revista Arco & Flexa, da revista Samba e da Academia dos Rebeldes, 

este último, por exemplo, tinha, entre os participantes, Jorge Amado e Walter da Silveira. 

Nos depoimentos colhidos por Valdomiro Santana para o livro Literatura Baiana: 1920-

198049, Jorge Amado, ao falar do seu grupo literário, traduz um pouco da vivência dos autores 

de literatura na Bahia naquele período, onde a expectativa do que se publicaria no Sudeste e 

dos autores que despontavam nesta região era a tônica da época. Enquanto tentavam acompa-

nhar notícias e tendências no compasso dos transportes marítimos e com significativo atraso 

(exemplares de revistas e livros chegavam no estado mais de um mês após publicadas), iam 

idealizando a contribuição à literatura brasileira que gostariam de realizar quando alcançassem 

o espaço dos escritores que acompanhavam à distância. Jorge Amado diz: 

Também [na época da Academia dos Rebeldes] vivíamos muito de discutir 

literatura e da expectativa do que ia acontecer no Rio, dos artigos de Agripino 

Grieco e Tristão de Athayde. A vida literária local era feita através de A Tarde 

[o jornal] [...]. Nós, os Rebeldes, tínhamos um ponto de vista: queríamos uma 

literatura nacional, mas com um conteúdo capaz de se universalizar. (SAN-

TANA, 1986, p. 15) 

Com este desejo de que a criação literária dos escritores locais alçasse as características 

de uma literatura brasileira que interessasse ao mundo, não era a partir da edição na própria 

Bahia que, pelo menos os literatos, esperavam alcançar este objetivo. Havia uma demanda de 

confiabilidade de alguns autores baianos, que, mesmo residindo em outras cidades, procuravam 

os editores e tipógrafos locais para a publicação dos seus livros.  

Ao mesmo tempo, sabe-se que os poetas, escritores de ficção, de romances e novelas 

literárias buscavam o reconhecimento dos pares, o espírito dos movimentos da modernidade 

 
Guerra em seu depoimento à Valdomiro Santana para o livro “Literatura da Bahia: 1920 a 1980”, 

explica: “Os suplementos literários [da Bahia] desapareceram porque não se pagava aos colaborado-

res. O Diário de Notícias chegou a fazer um suplemento dominical muito bom, que publicava trabalhos 

inéditos de Carlos Drummond de Andrade, Gilberto Freyre, Jorge Amado, Adonias Filho e outros 

escritores. [...] Acho que os suplementos morreram por vários motivos. [...] eram inviáveis economi-

camente, não havia como se obter retorno do capital investido, [...] a crise do papel [...] e mais o 

reajuste semestral dos salários [que] geram a elevação dos custos das atividades gráficas. O suple-

mento ‘Livro’ do Jornal do Brasil está hoje reduzido a 4 páginas [...].  O suplemento do Estadão virou 

um tabloide. E assim tantos outros, que, ou desapareceram, ou ainda sobrevivem precariamente. In-

clusive já se convencionou [...] que cultura não dá leitores, dá, eventualmente, prestígio. (SANTANA, 

1986, p. 73) 
49 Nesta obra, organizada por Valdomiro Santana, alguns dos mais reconhecidos autores baianos e 

agentes literários no período de 1920 a 1980 prestam depoimentos sobre o cenário da Literatura na 

Bahia durante o recorte temporal proposto. Jorge Amado, Capinan, Antônio Brasileiro, Ruy Espi-

nheira Filho e Guido Guerra são alguns destes nomes. Os depoimentos foram colhidos em 1981, porém 

o livro só teve a sua publicação viabilizada em 1986. 
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(que ecoavam principalmente em São Paulo), ainda que pudessem, estes da Bahia, estabelecer 

sintonia mais tardiamente com estes “novos processos formais de expressão e de uma nova 

sensibilidade literária”, como indica Carvalho Filho, escritor baiano, um dos criadores da Re-

vista Arco & Flexa (SANTANA, 1986, p. 24). 

O próprio Jorge Amado, em outra passagem do seu depoimento, revela um pouco do 

necessário fluxo imigratório que muitos artistas, claramente não só os da literatura, fariam para 

os centros de maior dinamismo econômico e cultural naquelas primeiras décadas do século XX: 

“Quando fui para o Rio, levei uma carta do Viegas para o Agripino Grieco, que me deu muita 

força na época que publiquei meu primeiro livro, O País do Carnaval, em 1931.” (SANTANA, 

1986, p. 16). Também nesta linha, uma descrição da trajetória do escritor Guido Guerra indica 

a percepção e vivência dos autores baianos com as editoras locais: 

Durante onze anos suas crônicas, contos e novelas [de Guido Guerra] só eram 

conhecidas em Salvador, onde publicou os primeiros livros por editoras locais 

que logo depois desapareceram. Estreou no romance em 1976 [...] lançado 

pela Civilização Brasileira50, e seu nome passou a circular por todo país e até 

no exterior. (SANTANA, 1986, p. 65) 

Este e outros pontos descritos na seção do depoimento de Guerra (SANTANA, 1986) 

levam ao entendimento de que, apesar da vida cultural intensa existente na Bahia, principal-

mente entre as décadas de 60 e 70, bem como da existência de algumas editoras modernas e do 

importante papel que estas tinham na revelação de novos talentos, publicar pelas editoras locais 

era mais constantemente sentir-se em uma ilha, com remotas possibilidades de alcance do 

grande público. 

Com relação ao mercado brasileiro versus mercado baiano, os dados sobre a produção 

de livros na Bahia demonstram que, em 1976, localmente se produziu 387.000 exemplares, o 

que correspondia a 0,26% da produção do país (ARAGÃO, 2002). Neste mesmo ano São Paulo 

produziu 62.954.000 exemplares, o que correspondia a 43,2% do total do Brasil e a região su-

deste havia produzido 89,5%. Vale lembrar que, em meados do século XX, a região Sudeste já 

havia consolidado um mercado para os livros didáticos. 

Rosa e Tavares (2010), seguindo a cronologia da cena baiana de meados do século XX, 

citam o trabalho da Livraria Progresso que, ao longo de 16 anos (entre meados dos 1940 e até 

 
50 A Civilização Brasileira foi uma editora e livraria carioca, fundada ainda nos anos 1920 e que de-

senvolveu suas atividades até a década de 1990. Segundo Lindoso, na década de 1960, a Civilização, 

com o trabalho de direção de Ênio Silveira, “tinha se tornado uma editora de grife, a primeira a se 

caracterizar como tal depois da J.O [José Olympio]” (LINDOSO, 2004, p. 90). 
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1960), publicou 450 títulos, sendo empreendimento do professor Manoel Pinto de Aguiar com 

seu amigo de infância Armando Souza. Destacam-se as parcerias da Livraria com a Universi-

dade Federal da Bahia e realização de projetos de coedições com a União Baiana dos Escritores 

– UBE, por exemplo. Sobre a Progresso, Flávia Rosa e Susane Barros (2004), destacam: 

Em 1945, publica o primeiro livro[...] [de] autor francês, embora o objetivo principal da edi-

tora fosse publicar autores baianos, principalmente os novos. A experiência anterior malsucedida 

[da Editora Cruzeiro, que publicou apenas um título, fruto da parceria de Pinto de Aguiar com Jorge 

Calmon] indicou a necessidade de conciliar a importância cultural das obras com a questão finan-

ceira do empreendimento. Em 1957, o Reitor Edgar Santos, fundador da Universidade Federal da 

Bahia, firma parceria com a Editora Progresso, coeditando entre 50 e 60 títulos. (ROSA; BARROS, 

2004. p. 06) [grifos nossos] 

Entre os anos de 1950 e 1990, Rosa e Tavares (2010) citam o trabalho das editoras 

baianas, que, na análise aqui presente, já traduzem as características de mercado que irão pre-

valecer nas décadas seguintes até a atualidade, quais sejam: atendem a pequenos nichos; pro-

duzem em tiragens baixas e a estrutura editorial é bastante enxuta; têm dificuldades de escoa-

mento e distribuição.  

A seguir trazemos uma pequena amostra dessas editoras, por décadas de fundação, elen-

cadas no estudo supracitado. Algumas poucas estiveram ativas por mais de 20 anos e, das men-

cionadas, apenas a Corrupio (anos 1970) sobreviveu até bem recentemente (2020) e a Àlgama 

e a Casa das Palavras (anos 1990) se mantém até os dias atuais. 
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Quadro 1 - Quadro das Editoras Baianas por Década 

 

Fonte: elaboração própria com base em referência bibliográfica 

Os pesquisadores da história do livro na Bahia frequentemente indicam, dentre os traços 

do mercado local e como uma das suas principais fragilidades, o empreendimento pela afini-

dade pessoal com a área literária e não pelo interesse mercadológico no negócio do livro, que 

leve a resultados econômicos, tornando viável o funcionamento e permanência das editoras. 

Porém, na nossa visão, fatos narrados na própria historiografia e a dinâmica do cenário mais 

atual indicam que esta premissa deve ser considerada, mas não se aplica a todos os empreendi-

mentos editoriais e, ainda assim, mesmo com a existência de um tino empresarial/comercial, 

fatores mais amplos influenciam no caminho de muitos desafios para a sobrevivência no mer-

cado editorial baiano. 
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O caso das Livrarias e Editoras Catilina e Progresso são exemplares de empresas que 

amadureceram no exercício das suas administrações e visão de mercado. Há diversos outros 

exemplos de editoras mais recentes que conseguiram ou estão conseguindo se manter por perí-

odos mais longos, atravessando dinâmicas, bem diferenciadas durante o seu percurso, das polí-

ticas para o livro, das tecnologias e das crises econômicas que abatem o país.  

Sobre a Progresso, Guido Guerra comentou: 

A Livraria Progresso desenvolvia uma grande atividade editorial, inclusive 

com repercussão no Sul do país: publicou ensaios de antropologia, sociologia, 

crítica literária, ficção, a obra completa de Ruy Barbosa e grande parte da po-

esia de Carvalho Filho. Quer dizer, a realidade editorial do país mudou com-

pletamente. No caso da Progresso, além de distribuir seus livros em Salvador, 

ela mandava uma boa parte para José Olympio [um dos principais editores 

e livreiros brasileiros entre os anos 1930 e 1970] e a Livraria São José, no 

Rio, e a Siciliano, em São Paulo. Então o país todo tomava conhecimento des-

ses livros. Mas, pouco a pouco, a Progresso foi perdendo o embalo do mercado 

editorial e acabou desaparecendo. (SANTANA, 1986, p. 69) 

O que explicaria, então, que alguns empreendimentos se mantivessem por considerável 

período e depois perdessem o ritmo do desenvolvimento e precisassem encerrar as atividades? 

É preciso refletir sobre este histórico e dados econômicos para questionar se a fragilidade é 

oriunda do perfil de um elo específico da cadeia produtiva, como as editoras, ou de contextos 

mais complexos e amplos que evidenciam a ausência de articulação desta cadeia, de políticas 

públicas e transversais, de formação profissional, de desenvolvimento da estrutura tecnológica 

do estado, dentre outros; o que tornaria a resistência e persistência das editoras baianas um 

processo árduo, desgastante, que mais cedo ou mais tarde vai se descontinuar.  

Sobre esta questão nos coadunamos com a visão de Aragão (2002, p. 91): “Somando-se 

o fato de que o livro é um importante objeto de difusão cultural, técnico- científica e religiosa, 

um mercado editorial estruturado pode-se constituir em importante diferencial de competitivi-

dade”. 

Nesse sentido, consideramos importante estabelecer conexões entre o passado e o pre-

sente e trazer à tona aspectos que chamam a atenção por semelhanças nas dinâmicas de outrora 

com as de hoje (às vezes surpreendentemente semelhante depois de séculos), principalmente 

nos mercados editoriais mais distantes das maiores metrópoles brasileiras, como o baiano. 

O primeiro desses aspectos é a dificuldade de distribuição das obras, que se manifesta 

desde a primeira metade do século XIX, quando autores eram responsáveis pela edição dos 
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próprios trabalhos, devendo confiá-los a editoras e tipografias das suas regiões devido às res-

tritas possibilidades de comunicação e transportes. Apenas conseguiam divulgar sua produção 

em outros centros quando mudavam de cidade51, o que dependia de um grande esforço pessoal 

e corpo-a-corpo. 

Mesmo com o transcorrer da história, já no século XX, quando pode-se identificar a 

existência de um mercado editorial nacional, as dificuldades para que as obras de autores resi-

dentes à margem dos maiores centros econômicos e populacionais do país fossem distribuídas 

para públicos mais amplos persistiam e incomodavam. Nesse sentido, o escritor e colunista 

baiano Guido Guerra, ao refletir sobre o problema editorial da literatura baiana, em texto que 

integra a coletânea Literatura Baiana: 1920-1980 (SANTANA,1986), endossa a fragilidade da 

distribuição de livros no Brasil e especialmente na Bahia: 

A história da literatura baiana é também a história do movimento editorial de 

Salvador. A exemplo de outras capitais – com exceção do Rio de Janeiro, São 

Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte –, nosso movimento editorial sempre 

fracassou porque, estruturado em bases não empresariais, não resolveu o pro-

blema da distribuição a nível nacional. As obras em geral aqui editadas nunca 

tiveram tiragens superiores a mil exemplares, dos quais uma parte irrisória é 

comprada pelos amigos no dia do lançamento (às vezes nem precisam com-

prar, são presenteados) e a maior parte é timidamente colocada no mercado 

livreiro local, sem outra chance senão a do encalhe (SANTANA, 1986, p. 67). 

Esta é ainda a realidade dos autores residentes fora dos eixos Sudeste-Sul. As tiragens 

permanecem na média supracitada, o principal canal de venda é o evento de lançamento e há 

dificuldades em se comercializar os títulos nas redes de livrarias, que adquirem poucos exem-

plares e não ofertam destaque às obras. A diferença dar-se pelo contexto atual de potencial 

comercialização em plataformas digitais, dos sites de livrarias/marketplaces e das próprias ca-

sas editoriais, das redes sociais do autor e editoras, entre outras, que permitem, ainda que numa 

escala restrita – já que se requer maiores investimentos para uma divulgação mais ampla nas 

redes, as quais correspondem a um universo bastante concorrido e extenso –, o alcance de pú-

blicos de outras cidades e regiões. 

Outro aspecto de hoje que encontra ressonância também nos idos do século XIX é a 

busca por parte dos editores, sobretudo daqueles que atuam nas regiões tidas como periféricas 

no desenvolvimento tecnológico e industrial (Norte, Nordeste, Centro-oeste), por centros com 

 
51 Hallewell relata a história de Nísia Floresta que ao publicar “Direitos das Mulheres e injustiças dos 

Homens” em Recife (1832), só realizou a venda em Porto Alegre no ano posterior ao lançamento, 

quando para lá se mudou, e no Rio de Janeiro quase 07 anos depois, quando novamente se mudou de 

cidade (HALLEWELL, 1985, p. 55). 
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tecnologias mais avançadas para os maquinários de impressão e mão-de-obra mais qualificada, 

em que a otimização dos processos de produção dos livros torna os preços mais competitivos. 

Hallewell (1985) trata da estratégia dos editores brasileiros no período colonial de imprimir na 

Europa os livros editados no Brasil, o que podemos fazer paralelo com as relações recentes 

entre os eixos Sudeste-Sul / Norte-Nordeste: 

Mesmo arcando com o custo do frete transatlântico (50 francos por tonelada, 

mais 10% ad valorem, Le Havre-Rio na metade da década de 40, tarifa para 

livros), o produto europeu era mais barato e de melhor qualidade, tanto técnica 

quanto esteticamente, do que aquele feito no Rio [de Janeiro]. Até então a 

impressão de livros fora um complemento útil para as tipografias dos jornais 

aproveitarem as horas ociosas, mas por volta da década de 50 [1850] o desen-

volvimento técnico começou a provocar uma separação entre os processos de 

impressão dos jornais e os usados para imprimir livros. [...] Após este divór-

cio, apenas as oficinas tipográficas nos maiores centros da Europa (e da Amé-

rica do Norte) podiam contar com um fluxo suficiente de trabalho de impres-

são de livros para garantir a utilização máxima de seu equipamento e, conse-

quentemente, economia operacional. (HALLEWEL, 1985, p. 129) 

Trata-se de uma espécie de ciclo onde a falta de demanda suficiente de serviços da 

impressão de livros para as gráficas locais dificulta um maior investimento na indústria da 

própria região, que não investe em tecnologia nem em qualificação para melhor operaciona-

lizar os processos. Por sua vez, os editores locais deixam de imprimir cada vez mais local-

mente, o que concentra a atividade nos grandes centros, que se mantêm retroalimentados. 

Situação criticada há quase duzentos anos, assim como na atualidade e que, no mínimo, requer 

reflexões e ações através de políticas públicas e redes de fortalecimento dos mercados meno-

res, como veremos posteriormente. 

Para finalizar esse panorama cronológico, na década de 1990, como um notável exem-

plar da atuação de entidade de organização privada, voluntária e sem fins lucrativos, está o 

Instituto Baiano do Livro (IBL), ativo durante seis anos (1991 e 1996). Nos Apontamentos 

para a História do Livro na Bahia, Flávia Rosa e Luís Tavares (2010) pontuam que a associ-

ação de livreiros, editores, jornalistas, distribuidores, artistas gráficos, demonstra, nesta fase, 

a existência de uma visão da força de congregação e trocas entre diferentes atores do processo 

produtivo do livro. Sua atuação é marcada por iniciativas de formação e qualificação profis-

sional, com cursos capitaneados por expoentes nacionais, realização de eventos como a mos-

tra de design gráfico-editorial da Bahia, edição de livro e um mapeamento das editoras da 

cidade de Salvador. 

Cabe ressaltar ainda a importância das editoras universitárias, principalmente neste 

trânsito entre os anos 1990 e 2000, na Bahia com protagonismo da Edufba (Universidade 
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Federal da Bahia) e Eduneb (Universidade Estadual da Bahia), mas também a Editus (Uni-

versidade Estadual de Santa Cruz- Ilhéus-BA), que contribuem relevantemente para a diver-

sidade bibliográfica do estado. Para Érika Aragão (2002): 

A importância dos livros técnicos e científicos tem crescido em função do nú-

mero de universidades privadas e do boom dos cursos de pós-graduação, que 

constituem o maior mercado para estas publicações. Neste sentido, o papel das 

editoras universitárias tem sido fundamental para a divulgação do pensamento 

técnico-científico de seus respectivos estados. (ARAGÃO, 2002, p. 94) 

Há, certamente, uma lacuna no registro histórico a partir dos anos 2000. Existe um le-

vantamento de 200452, realizado pelo Grupo de Estudos de Políticas de Informação e Cultura e 

Comunicações da UFBA, que indicava a existência de 11 editoras particulares em Salvador. 

Em comparação, um pouco mais de uma década antes (1992) o IBL fez pesquisa da mesma 

natureza e foram mapeadas dez editoras com este perfil, das quais, apenas duas continuam em 

atividade. Ainda que não se possa avaliar um setor apenas pelo dado do número de editoras, há 

um indicativo de uma estagnação do mercado neste recorte de pouco mais de dez anos na capital 

baiana. 

São igualmente rarefeitas as análises da dinâmica do mercado editorial baiano na con-

temporaneidade, ainda mais que muitos marcos institucionais, no âmbito das políticas públicas, 

passaram a compor e interferir no desenvolvimento do cenário. Além de uma cadeia produtiva 

nacional mais estruturada, o conceito de economia criativa surge como novo paradigma, no 

qual se inclui o setor editorial. Pontos e universos que precisam ser mais bem mapeados, refle-

tidos e discutidos, para, quem sabe, alcançar o que foi sonhado por Manuel Serva: uma Bahia 

em destaque a partir das letras, não só no seu mais abrilhantado aspecto, o da criação, mas 

também na sua produção e disseminação editorial. 

 

3.1.2 Histórico da intervenção pública e de associações de classes relacionadas ao livro 

na Bahia 

 

As intervenções da Coroa Portuguesa são o primeiro exemplo de política governamental 

em iniciativas brasileiras (e na Bahia) relacionadas ao Livro, neste caso de proibições para a 

instalação de tipografias locais, a ausência de interesse e argumentação de inviabilidade e não 

necessidade de oficinas tipográficas Oficiais, até a decisão de instalação da Imprensa Régia, em 

 
52 Informação disponibilizada nos Apontamentos da História do Livro na Bahia (ROSA; TAVARES, 

2011, p.232). 
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1808, com a vinda da família Real. Somente após este fato é que houve a autorização de im-

pressão de livros e outros escritos por particulares, visando possibilitar um ambiente mais eru-

dito e culto nas terras em que passou a residir a realeza e instrumentalizar a pequena elite letrada 

que passava a ocupar os novos centros nacionais de ensino superior, além de universidades 

europeias. 

Tratando dos primeiros incentivos para a formação e o desenvolvimento do processo de 

produção de livros no território baiano, Serva, o primeiro tipógrafo particular licenciado, como 

já registramos, elaborou um verdadeiro plano de ação com vistas a receber auxílio ou emprés-

timo financeiro para a sua empresa, e acabou colaborando para o desenvolvimento da prensa e 

das artes de composição na Bahia. 

Depois desta iniciativa (início do século XIX), passados mais de 60 anos, é que há re-

gistro de fomento ao processo gráfico-editorial no estado, através da Associação Typographica 

Bahiana, que tinha uma política voltada para a formação profissional e para melhores condições 

de mobilização e pleito de melhorias no processo de trabalho e de ampliação dos direitos, o que 

perdurou até aproximadamente 1930, e que também já foi anteriormente abordado. 

No século XX, a criação da Imprensa Oficial do Estado da Bahia - IOE (futura Empresa 

Gráfica da Bahia - EGBA) e a fundação da Academia Baiana de Letras (1917), esta pelo enge-

nheiro baiano Arlindo Cardoso, ilustram o estabelecimento de instituições por segmentos soci-

ais distintos, uma no âmbito governamental e outra uma associação de escritores que, no decor-

rer das suas trajetórias, demarcam a existência e, ao mesmo tempo, a ausência de políticas re-

lacionadas aos campos do livro, literatura e da leitura no estado. 

Fundada em 1915, durante o governo de J.J. Seabra, a IOE nasce como autarquia estatal 

para as publicações oficiais do Estado da Bahia, juntamente com o seu principal produto, o 

Diário Oficial. Pouco a pouco a IOE passou a se destacar e chegou a impactar a iniciativa pri-

vada, sendo responsável, cada vez mais, pela impressão das produções dos autores locais e dos 

estudantes da Faculdade de Medicina. Vale notar que seu primeiro diretor foi o médico José de 

Aguiar Costa Pinto. 

A IOE passou por algumas transições institucionais, primeiro no ano de 1948, tornando-

se a Imprensa Oficial da Bahia (IOB) e, em 1972, finalmente, Empresa Gráfica da Bahia 

(EGBA), passando a configurar-se como empresa pública de natureza jurídica de direito pri-

vado, de capital exclusivo do Estado, com autonomia administrativa e financeira53. Algumas de 

 
53 Sobre a história, identidade jurídica e serviços ofertados, consultar:  www.egba.ba.gov.br 
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suas gestões foram marcantes em termos de produção dos livros, são elas: Milton Santos (1951-

1961), Othon Jambeiro (1987-1989) e Tasso Franco (1995-1997). 

Em Rosa e Santos (2004, p. 05), registra-se que na gestão do geógrafo Milton Santos 

(1959-1965) o parque gráfico da EGBA foi modernizado e isto influenciou no programa edito-

rial da instituição, que lançou revistas – a Revista da Bahia e a Revista Tule – e ainda a Coleção 

Tule “que levaram ao público o melhor da literatura baiana”. Já na gestão Othon Jambeiro 

(1987-1990), além da retomada de ideias e projetos bem-sucedidos em gestão anteriores, se 

formou “uma equipe editorial de profissionais, integrada por programadores visuais e jornalis-

tas, tendo como propósito consolidar a [...] (EGBA) como editora”. 

Porém, diferentemente, por exemplo próximo, da Companhia Editora de Pernambuco 

(Cepe)54, que teve a sua origem na Repartição de Impressões Públicas (1924) e é também res-

ponsável pela impressão do Diário Oficial de Pernambuco, a EGBA, para além destas ações, 

não consolidou uma política pública e não mais possui um programa editorial, o que muito 

poderia colaborar para a cadeia produtiva do livro na Bahia.  

A Cepe, por sua vez, edita e imprime periódicos como o Jornal Literário de Pernam-

buco, desde 1986, agora distribuído para assinantes, mas antes denominado Suplemento Cultu-

ral do Estado de Pernambuco, que seguia encartado no Diário Oficial do Estado. Também 

publica a Revista Continente, a única revista comercial de arte e cultura do Nordeste, vendida 

nas bancas de revista pernambucanas e de outros nove estados do país, com assinaturas dispo-

níveis para todo o Brasil, além de versão digital. 

Possui um conselho editorial para os livros, lançando diversos títulos de autores locais 

com o selo Cepe Editora, além da coleção Acervo Pernambuco, que reedita livros raros ou fora 

do catálogo. Por fim, é realizadora de prêmios como o Cepe Nacional de Literatura, o Cepe 

Nacional de Literatura Infanto-juvenil, o Pernambuco de Literatura e o Hermilo Borba Filho 

de Literatura, alguns com mais de cinco edições. 

No caso da Academia de Letras da Bahia (ALB), ela tem como principais objetivos “o 

cultivo da língua e da literatura nacionais, a preservação da memória cultural baiana e o amparo 

e estímulo às manifestações da mesma natureza, inclusive nas áreas das ciências e das artes’ 

(Art. 1º do Estatuto)”55. Além de ser uma instituição de reconhecimento e prestígio para os 

 
 
54 Para maiores informações, visitar:  www.cepe.com.br 
55 Descritivo dos objetivos disponível no site da Academia, onde também é possível ler sobre o histó-
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escritores que ocupam, de forma vitalícia, as suas 40 cadeiras, suas atividades compreendem 

palestras, seminários, conferências, encontros com escritores, concursos e prêmios literários, 

publicações como o anuário Revista da ALB e acesso ao público dos seus Arquivo e Biblioteca.  

Em outubro de 2019, numa ação pontual, a ALB realizou o “Encontro com Editores 

Baianos”, com a proposta de estreitar relações entre os escritores baianos e os editores locais, 

porém não se tratou de uma ação com ampla divulgação nem para autores e nem para editores 

locais. 

Os prêmios são a sua mais destacada iniciativa para o meio literário, principalmente por 

revelarem ou reconhecerem talentos locais. Estes podem já ser autores das editoras locais (e a 

obra deste autor e editora que o publica ganhar mais repercussão) ou podem passar a publicar 

com editoras baianas privadas, que passam a se interessar mais pelos escritores premiados uma 

vez que o reconhecimento adquirido traz consequente potencialidade de retorno comercial.  

Esta premiação da ALB ocorre desde 1983 e, desde 1986, foi estabelecida uma parceria 

com a empresa Copene/Braskem (indústria com planta na Bahia) para o “Prêmio Copene/Bras-

kem de Literatura”, o que deu ainda maior destaque à iniciativa, apesar da marca da patrocina-

dora ter se sobreposto à da Academia. A parceria da indústria com a ALB perdurou por longín-

quos 28 anos, sendo encerrada em 2014.  

Com a interrupção do patrocínio, em 2016, a ALB viabilizou um prêmio voltado apenas 

para um segmento literário específico, o de Contos, através de apoio financeiro da Prefeitura 

Municipal de Salvador, última ocorrência do projeto. 

Ainda sobre organizações de classe, em 1958 é fundada a Câmara Bahiana do Livro 

(CBaL), que é marcada por instabilidades em todo seu percurso, principalmente pela dificul-

dade de reunir um número significativo de integrantes/associados, com ativa participação, que 

seriam os editores, livreiros, distribuidores e outros componentes da cadeia do livro na Bahia.  

Segundo registros da história da instituição, disponibilizados pelo seu último presidente, 

Primo Maldonado56, a CBaL, na década de 1980, encontrava-se abandonada pelos seus mem-

bros. Somente muitos anos depois, no ano de 1999, apesar de tentativas anteriores de mobiliza-

ção, é que com os esforços do jornalista e escritor Adinoel Motta Maia, grande entusiasta do 

 
rico, Acadêmicos, atividades, realizar download das Revistas da ALB: https://academiadeletrasdaba-

hia.wordpress.com/ 
56 Primo Maldonado, que é proprietário da Livraria e Distribuidora baiana LDM, concedeu entrevista 

sobre a história e atividades da CBaL à C. C. Dantas, ocasião que foi entregue material impresso com-

plementar, uma sinopse da história da instituição. Salvador: Sede da LDM, 22 de janeiro de 2020. 
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retorno das atividades, a CBaL é reativada. 

A partir deste momento há informações sobre encaminhamento de uma política mais 

efetiva da entidade. Além da organização de feiras de livros, da articulação para melhores con-

dições de participação de editores baianos em Bienais e da realização de cursos e palestras, em 

2005 a CBaL participou da elaboração do Projeto de Lei57 de subtítulo “Política Estadual do 

Livro”, juntamente com a Fundação Pedro Calmon, autarquia do Estado da Bahia responsável 

pelas políticas de incentivo à leitura, à memória e mais recentemente ao livro.  

No entanto, segundo Maldonado, diretor por quase todo o período desde a retomada da 

CBaL: 

Nós conseguimos [encaminhar] a Lei do Livro do estado, depois teve uma da 

prefeitura, mas essa lei ela não foi... O problema só é que criar uma lei do livro 

é sempre bonito, a lei Sarney é linda, mas não é regulamentada [sic], não re-

cebe orçamento, cai na vala das boas intenções. Ela [a Lei do Livro baiana, 

proposta em 2005] tratava de obrigar o estado a fazer uma política do livro, 

essa é a nossa grande briga, que o estado da Bahia nunca teve uma política do 

livro. Você tem a política nacional, tem até quase uma política municipal, mas 

uma política estadual nunca teve [em execução], um setor sempre desconside-

rado.58
 

Questionado sobre os objetivos e a importância de uma instituição como a CBaL para o 

mercado editorial local, Primo responde: 
 

Trazer as discussões do ramo e buscar soluções. Por exemplo, você tem as 

questões ligadas ao estado. Na área de livro, como na área de cultura [sic], 

existe uma ligação muito forte com o estado, que é um dos grandes financia-

dores dessa área, então no primeiro momento de reativação da Câmara nós 

buscamos muito isso, conseguimos [encaminhar] algumas leis, uma política 

de estado para o mercado. Uma outra função muito importante é a de você 

conseguir fazer formação, formação de mão de obra, fazer discussões, fazer 

reuniões em torno do assunto. E também procurar meios para colaborar para 

a comercialização, como feiras de livro, festas literárias. Então, além de fo-

mentar, em muitos estados, é a própria entidade, algumas inclusive chamam 

também Câmara, que organizam as feiras, que é o momento do ano mais im-

portante, a feira do livro em alguns locais como São Paulo, no caso lá é a 

Bienal; mas Porto Alegre, Minas, onde são feiras anuais. 
 

Então, ela [a Câmara] tem todo um trabalho de representatividade, de buscar 

apoio para o setor, entendeu? Questão de legislação, muito importante, até 

 
57 De acordo com Fabíola Kalil (2010, p. 72), a proposta do Projeto de Lei foi entregue ao deputado 

estadual Antônio Rodrigues (PFL/Ba), que já trabalhava o tema em sua pauta parlamentar, mas 

houve pouca repercussão na Casa Legislativa. Juntamente com o depoimento de Primo e pelos pró-

prios registros das políticas para o livro na Bahia, conclui-se que a Lei, naquele momento, não pas-

sou da sua proposição. 
58 Entrevista concedida à C.C. Dantas sobre a História e atividades da CBaL. Salvador: Sede da LDM, 

22 de janeiro de 2020. 
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buscar facilitações para as empresas, para o setor, incentivos, financiamento. 

Então, é uma entidade importante, todos os setores que têm uma boa entidade 

são setores que normalmente têm uma capacidade de evolução maior. 

A Câmara Brasileira do Livro (CBL), criada em 1946, em São Paulo, “quando um 

grupo de editores e livreiros começou a se reunir para discutir os problemas do setor e buscar 

formas de atuação conjunta e organizada.”59, é a principal referência para a atuação de Câmaras 

estaduais, como o caso da Bahia.  

A CBL, mesmo sendo uma entidade que congrega representantes da cadeia produtiva do 

livro (e, portanto, pelo menos inicialmente, teria como fonte principal de manutenção financeira a 

mensalidade dos associados), conseguiu, ao longo da sua história, atrair e consolidar parceiros ins-

titucionais e financiadores, dos setores público e privado, e ser uma das instituições no país que 

mais desenvolve políticas para o mercado editorial. Embora sejam políticas que beneficiem mais 

diretamente o grupo de editoras e livreiros que a integram, indiretamente estimula mudanças no 

setor no contexto do país e tem representatividade e força para estimular o campo das políticas 

públicas governamentais. 

Existem críticas à CBL, como a de ser uma instituição elitista, voltada ao interesse das gran-

des editoras e das pertencentes ao eixo sul-sudeste, com mensalidades, mesmo nas faixas destinados 

as micro e pequenas editoras, muito distantes da realidade da maior parte das empresas consideradas 

mais independentes das dinâmicas do establishment.                

Referenciando-se na sua força associativa; na articulação de parcerias, inclusive para o 

financiamento dos seus projetos e atividades, no setor público e também privado (não só de 

empresas do ramo gráfico ou editorial); capacidade de representatividade para contribuições às 

políticas públicas; nos serviços que presta aos seus integrantes como assessoria jurídica, elabo-

ração de fichas catalográficas, cartas de exclusividade para participação das editoras em licita-

ções; nas pesquisas sobre o mercado; Escola do Livro com cursos de formação; além de bene-

fícios: melhores condições de participação nos programas e eventos que realiza, como a Bienal 

do Livro de São Paulo e o Brazilian Publishers (com a promoção dos livros editados dos seus 

associados em Feiras e outros canais de divulgação no exterior); e ainda considerando as limi-

tações que as editoras menores e que integram outros mercados, como é o caso da Bahia, têm 

em se associarem a entidades de abrangência nacional; – é que melhor compreende-se a impor-

tância que instituições regionais, como a CBaL, podem ter para os seus mercados específicos. 

 
59 Para informações completas sobre a história, linhas de ação, pesquisas e serviços, consultar o site: 

www.cbl.org.br 
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Maldonado discorre sobre as dificuldades em continuar com o exercício e a própria 

existência da CBaL, indicando que a falta de empresas baianas de grande porte, editoras e li-

vrarias, que poderiam capitanear o processo de organização setorial, prejudica o fortalecimento 

da Câmara.  

Também menciona a dificuldade de reunir os agentes e relata que, muitas vezes, ao 

procurar mobilizar novos associados foi questionado sobre os benefícios em se associar, quando 

tentava sensibilizar para a ideia de que as conquistas teriam que ser galgadas conjuntamente. 

Ele diz: 

Devido a essa dificuldade do mercado mesmo, a dificuldade local de conseguir 

congregar todos os agentes do livro, que seriam as distribuidoras, as editoras, 

e até por uma característica do mercado local, que é um mercado que tem uma 

presença muito forte de empresas nacionais, principalmente na área de distri-

buição e varejo, a presença local é muito fraca. As empresas mais fortes aqui 

não são baianas, então, estas locais não conseguiram sustentar uma entidade. 

A entidade se fortalecia sempre um pouco quando você estava próximo de 

bienais de livro ou compras do governo que dependiam do aval da Câmara 

com as cartas de exclusividade, isso aí dava uma reativada, mas fora isso o 

pessoal não tinha muito interesse. [...] Assumi a câmara tem seis, oito anos, 

fiz uns dois mandatos tentando reagrupar, mas a gente viu que não tinha mais 

possibilidade, interessados em assumir, eu iniciei um processo de encerra-

mento.60
 

E, assim, a Bahia atualmente não possui qualquer entidade representativa ou mesmo que 

possibilite um ambiente de trocas de experiências para os elos/agentes da cadeia produtiva do 

livro, considerando que, das instituições aqui relatadas, a única ainda em atuação é ALB, que 

se volta para a obra literária e seus autores. 

Na perspectiva do mercado editorial, da produção e circulação do livro, o IBL represen-

tou uma ação inovadora, que articulava além dos representantes da cadeia, pesquisadores da 

área no estado, e que teve como idealizadores acadêmicos que também vivenciavam a prática 

do mercado, o que levou a um foco na qualificação da área, com a discussão e eventos em 

temáticas que representavam vanguarda, tendências no cenário contemporâneo, mas encerrou-

se ali mesmo, em menos de uma década de atuação; e a CBal, tradicional entidade baiana, tendo 

como referência tantas outras Câmaras em atuação no país, mas que também, apesar da longe-

vidade, nunca alcançou grande destaque na sua atuação, devido a difícil união de propósitos e 

 
60 Entrevista concedida à C.C. Dantas sobre a História e atividades da CBaL. Salvador: Sede da LDM, 

22 de janeiro de 2020. 
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disponibilidade em participar por parte dos agentes – agora também caminha para o encerra-

mento. 

Estes modelos mais tradicionais de representação e associação aparentemente não mo-

bilizam aqueles que poderiam ser beneficiados por uma organização setorial fortalecida na Ba-

hia. Porém, outras experiências, mais atualizadas e idealizadas a partir da ótica de que mercados 

mais independentes precisam ainda mais de união para atuar em um contexto que favorece cada 

vez mais as empresas e mercados maiores e mais estruturados, poderiam já estar norteando uma 

nova engrenagem, a formação de redes no mercado baiano. 

Resta refletir se o que distancia esse tipo de articulação não é uma falta de conhecimento, 

entendimento e apropriação das características do cenário baiano, como um mercado à margem 

dos grandes centros econômicos, com pequenas empresas, autores e temas regionalizados, de 

modo que se possa superar a resistência ao esforço que requer uma conjunção dos pares (e a 

diversidade de opiniões, por exemplo), em detrimento do comodismo da atuação individualista, 

que traz um ilusório conforto de não divergência e mascara as dificuldades em sobreviver diante 

das adversidades que se impõem a um mercado com este perfil. 

 

3.2 POLÍTICA SETORIAL PARA O LIVRO NA BAHIA 

 

No âmbito das políticas diretas e setoriais do Estado, está a Fundação Pedro Calmon 

(FPC), autarquia estatal vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA). A 

FPC foi criada no final dos anos 1980, responsável pela gestão das bibliotecas do Estado e 

Arquivo Público (este existente há 130 anos). Até 2010, as políticas, programas e ações, a partir 

do estado da Bahia, que se relacionavam ao livro de uma forma mais genérica, ou estavam 

associadas ao incentivo à leitura (com as bibliotecas) na FPC, ou estavam restritas ao escopo 

do incentivo à linguagem artística correspondente, a literatura, à cargo da Fundação Cultural do 

Estado da Bahia, outra autarquia da SecultBA. 

Durante a gestão do secretário Márcio Meirelles (2007-2010) na SecultBA, pela pri-

meira vez houve o entendimento de que era necessária uma unidade específica para tratar das 

políticas para o Livro (o produto livro e sua cadeia produtiva) e a Leitura conjuntamente. A 

Fundação Pedro Calmon foi o órgão definido para abrigar uma nova Diretoria setorial, a Dire-

toria do Livro e Leitura (DLL), criada em 2011. 
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Segundo Zulu Araújo61, atual Diretor Geral da FPC, em entrevista, a DLL foi estabele-

cida na gestão do seu antecessor, Professor Ubiratan Castro de Araújo (em memória), e deriva 

da influência das políticas do Ministério da Cultura na gestão de Gilberto Gil, com a primeira 

Conferência Nacional de Cultura (2005), a partir da qual foi criada uma Diretoria Nacional do 

Livro e Leitura e o Plano Nacional (2006) que referenciou diversos planos estaduais, caso da 

Bahia, que teve seu Plano aprovado em 2014 pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. 

No site da Fundação Pedro Calmon, há a seguinte definição para a Política do Livro e 

Leitura: 

A DLL - Diretoria do Livro e da Leitura da Fundação Pedro Calmon tem o 

propósito de incentivar a leitura, a formação de mediadores de leitura e fo-

mentar e divulgar a produção de livros. Essa política é desenvolvida medi-

ante apoio a organizações e pessoas que trabalhem para este fim, através de 

editais específicos; parcerias com organizações que comungam do mesmo ob-

jetivo; formação de leitores e mediadores de leitura; organização de concursos 

literários; e realização de campanhas que visem incentivar o crescimento e 

qualidade dos leitores baianos, sobretudo de crianças e adolescentes. Além 

disso, a DLL apoia a elaboração de planos municipais de livro, leitura e bibli-

otecas, em parceria com a Diretoria de Bibliotecas Públicas do Estado da Ba-

hia, DIBIP, outra      diretoria      da      Fundação      Pedro      Calmon. As 

ações da DLL estão fundamentadas no Plano Estadual do Livro e da Leitura e 

no Plano Nacional do Livro e da Leitura.62 [grifo nosso] 

O endereço virtual da FPC disponibiliza os relatórios dos seus dois últimos períodos 

completos de gestão, de 2007 a 2014 e 2015 a 2018. Na seção dedicada à DLL, o primeiro 

relatório elenca a maioria dos programas e ações realizadas a partir da sua criação, em 2011, 

mas traz iniciativas relacionadas ao Livro e Leitura executadas mesmo antes, principalmente 

através do programa do governo federal, já extinto, o Mais Cultura. Edital para Pontos de Lei-

tura63, Formação de Agentes de Leitura, Modernização de Bibliotecas, Edital para Bibliotecas 

 
61 Zulu Araújo é arquiteto de formação e produtor cultural. Foi Diretor do grupo musical percussivo 

Olodum. Possui significativa experiência na gestão pública de cultura, esteve como Presidente da Fun-

dação Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura, na gestão Lula – Gilberto Gil (Ministro), onde 

desenvolveu importante trabalho com as políticas voltadas à cultura negra. Entrevista concedida à C.C. 

Dantas sobre Políticas para o Livro e Leitura da Fundação Pedro Calmon. Salvador: Sede da FPC, 22 

de janeiro de 2020. 
62 www.fpc.ba.gov.br. <Acesso em 28/12/2019>. 
63 O edital Pontos de Leitura é um desdobramento mais focado na leitura do reconhecido programa, que 

se tornou referência internacional para a política cultural, o Programa Pontos de Cultura, criado pelo 

Secretário Especial, do Ministério da Cultura, Célio Turino, ainda durante a primeira gestão do governo 

Lula (2003-2006). Os Pontos de Cultura, através de termos de acordo e compromisso celebrados com o 

Governo Federal, eram principalmente entidades comunitárias (associações, centros culturais, dentre 

outros) que já ofertavam atividades culturais e, pelo seu trabalho, eram premiados, recebendo recursos 

http://www.fpc.ba.gov.br/
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Comunitárias integraram a parceria entre Governos Federal e Estadual através do repasse de 

recursos, via convênio entre as duas esferas.  

O relatório identifica outras ações, como a organização de Feiras mensais de Livro, de 

uma campanha de leitura denominada “Leia e Passe a Diante”, o espaço das Editoras Baianas 

durante a Bienal do Livro em 2013 (última Bienal realizada em Salvador)64, o projeto Leituras 

Públicas com a presença de um autor baiano conversando sobre a sua obra, seminários e encon-

tros com autores, doação de livros, prêmios literários, publicações e lançamentos de livros e o 

edital de Apoio à Publicação por Editoras Baianas, este dentro dos editais setoriais do Fundo 

de Cultura da Bahia.  

Interessante notar algumas adaptações no descritivo dos propósitos da DLL no segundo 

relatório de gestão. Diferente do que consta na apresentação da política da unidade no site, no 

relatório aparece: 

[...] tendo como propósito incentivar a leitura, a formação de mediadores e 

fomentar e divulgar a produção de autores baianos. Essa política é desen-

volvida mediante apoio a organizações e profissionais da área, através de edi-

tais específicos; formação de leitores e mediadores de leitura; organização de 

prêmios e concursos literários; realização de campanhas que visem incentivar 

o crescimento e qualidade dos leitores baianos, sobretudo de crianças e ado-

lescentes, estabelecendo parcerias com instituições que comungam do mesmo 

objetivo, criando uma rede articulada de ações. O seu público-alvo é priorita-

riamente jovens, com atendimentos realizados a crianças, jovens e adultos. 

[grifo nosso] (Relatório Final de Gestão FPC 2015-2018, p. 51)65
 

Ainda que possa se tratar apenas de um lapso da escrita neste texto, observa-se que, do 

foco no processo editorial (produção de livros), que engloba uma cadeia produtiva e em que o 

“objeto livro” é a finalidade – embora, é claro, o insumo principal e artístico seja a criação 

literária, não se pode deixar de incluir o trabalho também relacionado à arte dos editores, ilus-

tradores, capistas e de técnicos como revisores e impressores, além de distribuidores e livreiros 

–, a perspectiva se altera de forma significativa quando se volta a política para a produção de 

 
para dinamizar ainda mais as suas realizações. A iniciativa dos Pontos de Leitura visava fortalecer es-

paços literários e bibliotecas comunitárias já existentes ou criar estes espaços em entidades sociocultu-

rais de comunidades diversas. 
64 Embora, desde 2013, não tenha ocorrido outra Bienal do Livro da Bahia, o Espaço das Editoras Bai-

anas se tornou uma ação mais constante dentro da política da FPC, sendo este espaço disponibilizado 

em outros eventos literários em que o Governo do Estado, a Secretaria de Cultura e Fundação atuam 

com a chancela de patrocinador ou realizador. É o caso da Festa Internacional Literária de Cachoeira 

(Flica) e do Festival Nacional de Literatura (Flin), este último com sua primeira edição em 2019 e rea-

lizado pela FPC. 
65 Os relatórios de gestão encontram-se disponíveis para download no site da Fundação. 
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autores baianos. Até porque a Fundação Cultural do Estado, através de uma coordenação es-

pecífica de literatura, já desenvolve a política para os escritores, com medidas que envolvem 

cursos, edital de criação literária, intercâmbio e residência artística, dentre outras. 

O que pode parecer um pequeno detalhe de transcrição de objetivos deve ser observado 

com mais atenção, uma vez que pode transparecer pouco entendimento e clareza das finalidades 

de órgãos que deveriam se relacionar de forma complementar na seara da produção literária e 

editorial. Nas atividades executadas pela FPC há, segundo relato do seu Diretor, representativa 

frequência na realização de oficinas criativas, o que indica uma sobreposição nas políticas de-

senvolvidas pela SecultBA, no que diz respeito à Fundação Cultural e a Pedro Calmon, a pri-

meira com a responsabilidade sobre o fomento à criação artística/literária e a segunda à forma-

ção de leitores, manutenção de acervos e fomento à produção de livros. 

No caso dos autores, no âmbito da FPC, não é que não deva ocorrer uma política para 

estes agentes entrelaçada à cadeia produtiva do livro, já que a criação é o elo primordial desta 

cadeia. Porém, no contexto da política para o livro (que é o caso da Pedro Calmon), esta deve 

estar voltada à perspectiva profissional, uma vez que a produção de livros ocorre no contexto 

de um mercado – o editorial – envolvendo, portanto, promoção das obras literárias, questões de 

direitos autorais, marketing, participação em eventos literários dentro e fora do país etc. 

Um exemplo do direcionamento da FPC, quando se trata do autor, de políticas ainda 

voltadas à criação e não à profissionalização, é o concurso de escritores escolares. Projeto de 

significativa importância, que atinge entre 1200 e 1500 estudantes da rede pública e privada de 

ensino anualmente, é um dos carros chefes das ações da instituição, conforme o segundo rela-

tório. Ainda que envolva artística e produtivamente os jovens do estado, o concurso tem o foco 

mais acentuado no incentivo à revelação de talentos do que na formação de leitores ou na pro-

fissionalização de autores (estas, sim, parte diretamente do escopo de objetivos da entidade). 

Esforços e recursos que são tidos, pela própria Diretoria da FPC, como elementos ainda 

insuficientes na estrutura para o desenvolvimento dos eixos, estratégias e ações presentes no 

Plano Estadual do Livro e Leitura (PELL) e que se relacionam ao desenvolvimento da economia 

do livro, estão sendo realocados para iniciativas como os concursos escolares ou ainda oficinas 

de criação, significativas, é certo, mas que podem estar mais conectadas ao escopo executivo 

de outros órgãos e, até, Secretarias, como a de Educação. 

O texto do segundo relatório de gestão traz a característica de relacionar as ações e ati-

vidades da DLL ao proposto no PELL, uma vez que, no período a que se refere, ele já havia 
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sido aprovado. Desta forma é possível ter uma melhor dimensão da medida em que alguns 

universos de ação, dentro desta Política do Livro e da Leitura, vêm sendo desenvolvidos mais 

plenamente, em detrimento de outros. Para melhor detalhar este aspecto, importante primeiro 

entender algumas características do PELL. Sobre a sua construção, no Anexo ao Decreto nº 

15.303, de 28 de julho de 2014, texto de abertura do Plano, consta: 

 

Sob a coordenação das Secretarias de Cultura e da Educação, o Conselho De-

liberativo do Plano Estadual do Livro e Leitura do Estado da Bahia realizou 

debates, que conduziram à elaboração deste documento, com representantes 

da cadeia produtiva do livro – editores, livreiros, distribuidores, gráficas, fa-

bricantes de papel, escritores, administradores, gestores públicos e outros pro-

fissionais do livro –, bem como educadores, bibliotecários, universidades, es-

pecialistas em livro e leitura, organizações da sociedade civil, empresas públi-

cas e privadas, Prefeituras municipais do Estado e interessados em geral, além 

de consulta pública realizada no período de 04 de abril a 04 de maio de 2014, 

através do site da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. (PLANO..., 2014, 

p. 01) 

O PELL foi instituído em consonância com o Plano Nacional do Livro e Leitura e com 

o Plano Nacional de Educação, ambos resultados de práticas comuns a diversos Ministérios 

durante os governos do Presidente Lula (2003-2006 e 2007-2010), com a realização de confe-

rências. Os Planos trazem um norteamento para as políticas públicas de Estado, que, por sua 

durabilidade (habitualmente dez anos) e por serem frutos de debate e escuta pública, almejam 

ultrapassar os interesses políticos das gestões, numa perspectiva de construção de políticas pú-

blicas de estado e não de governo.  

Além disso, os Planos tornaram-se caminho inicial também para a reunião e conexão de 

informações entre as diferentes esferas (federal, estadual e a municipal), com vistas ao estabe-

lecimento de sistemas, tal qual tão efetivamente ocorre com o Sistema Único de Saúde do Bra-

sil, o SUS. 

O texto do PELL sinaliza as condições para que o proposto no Plano se efetive como 

política de Estado, contudo, sete anos após aprovação do PELL, nenhuma delas foi alcançada. 

Não há nenhuma Lei aprovada relacionada ao setor do Livro e Leitura no estado, a DLL ainda 

não conseguiu implementar uma política discutida e definida para todos os eixos, tampouco 

manteve o fórum permanente de discussão e avaliação: 

Para que o tema da leitura e do livro seja transformado em política de 

Estado, se faz necessário priorizar alguns pontos: 

- A fixação de marcos legais com base na Constituição, que tornem viáveis 

as políticas, os programas, os projetos e as ações continuadas 

preconizados pelo Plano, dando-lhe uma situação institucional estável 
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ao mesmo tempo em que traduz a política de Estado para a leitura e o livro, 

plenamente assumida pelo Governo Estadual; 

- A institucionalização de uma política para a área do livro e leitura; 

- O fortalecimento dos Colegiados Setoriais do Livro, Leitura, Literatura e 

Biblioteca do Estado da Bahia, fórum permanente dos setores entre Estado e 

sociedade. (PLANO..., 2014, p. 02) 

Acerca da legislação que, embasada pelo Plano, tem a imprescindível prerrogativa de 

que se façam cumprir no Estado práticas que levem, por sua vez, ao cumprimento dos objeti-

vos elencados, a Diretoria Geral da FPC, na pessoa de Zulu Araújo, reforça o PELL como 

instrumento guia da política do órgão: 

O Plano é nosso mecanismo orientador, nossa bússola. A gente vai precisar 

atualizá-lo este ano [2020]66, agora vamos fazer uma discussão com a Secre-

taria de Educação, com o Proler, com outros atores; porque, inclusive, os es-

critores em particular estão com um projeto de lei tramitando na Assembleia 

Legislativa buscando alternativas para o estímulo, para o fomento, então eles 

estão, por exemplo, com uma proposta de que o livro comprado pela Secretaria 

de Educação tenha um percentual desta compra que seja destinado para os 

escritores baianos, ou seja, os autores, os editores, tem buscado alternativas 

nesse sentido junto à Assembleia Legislativa. E nós vamos agora partir para 

uma discussão de atualização das próprias diretrizes, das propostas, dos obje-

tivos, vai ser feito esse ano agora de 2020. Mas é a nossa busca. Eu diria para 

você que aquilo que está dentro das nossas condições de trabalho, aquilo que 

independe do orçamento, porque o orçamento não somos nós que decidimos, 

em última análise quem decide o orçamento é a Assembleia Legislativa, por 

isso que eu acho inclusive correto a pressão que o setor está fazendo junto à 

Assembleia, para alterar este orçamento, alterar os critérios dos gastos dos 

recursos públicos nesta área. 

Um diagnóstico é apresentado na primeira versão do PELL. Porém, trata-se de dados 

genéricos sobre características do estado da Bahia (população, territórios etc.), referentes à si-

tuação da educação no estado, fornecidos pela Secretaria de Educação que, por sua vez, dispõe 

de pesquisas de aferição nacional, a exemplo da taxa de analfabetismo, número de docentes por 

etapa escolar, dentre outros.  

É inegável que os dados sobre educação são importantes, principalmente no que diz 

respeito ao público leitor, mas situam a política em esferas muito abrangentes. Os dados da área 

 
66 Este trecho é parte da entrevista concedida à C.C. Dantas sobre Políticas Setoriais para o Livro e 

Leitura da Fundação Pedro Calmon, no dia 22 de janeiro de 2020. Em março deste mesmo ano, a 

pandemia do Coronavírus foi declarada pela Organização Mundial da Saúde e emergiram limitações 

para os diversos setores da sociedade, quando, inclusive, o setor público precisou direcionar orça-

mento e esforços para o combate aos efeitos deste estado de calamidade pública. Este provavelmente 

foi um dos fatores que dificultaram a execução do planejamento de vários órgãos. A atualização do 

PELL não ocorreu em 2020 e, apenas no final do ano de 2021, foi aberto edital de consulta pública 

para a indicação e formação de Conselho Deliberativo do PELL, um indicativo de que terá início o 

processo de atualização. 
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de cultura apresentados no PELL referem-se aos equipamentos culturais, não necessariamente 

os que dizem respeito ao Livro e a Leitura, igualmente distantes de um entendimento da reali-

dade do setor para uma aplicação mais concreta de uma política. Como propriamente descreve 

o PELL: 

O Conselho Deliberativo do PELL-BA viu-se confrontado com a necessidade 

de delinear um Plano Estadual para o Livro e Leitura na Bahia em uma reali-

dade marcada pela falta de indicadores culturais. Este é um problema da cul-

tura brasileira como um todo, não é uma especificidade da Bahia [...]. 

Ressaltamos que o processo de construção do PELL-BA aponta a urgência 

de um monitoramento da cadeia produtiva do livro e leitura. 

Trabalhamos com os dados disponíveis, mas as discussões nas assembleias do 

CD-PELL evidenciaram a pouca confiabilidade dos dados encontrados, que 

serão, a seguir, apresentados e problematizados. (PLANO..., 2014, p. 06) 

Especificamente sobre os dados apresentados no PELL encontramos: número de edito-

ras baianas, com base em levantamento acadêmico (ROSA, 2012); número de bibliotecas e 

livrarias, de acordo com dados da Associação Nacional de Livrarias até 2009; quantidade de 

livros publicados na Bahia até 2012 conforme base de dados da Biblioteca Nacional. Neste 

dado, há uma incoerência entre o número de impressos da Bahia (1224 até o ano de 2012) 

segundo esta base vis-à-vis o número de livros que a própria Biblioteca Nacional relaciona na 

lista de ISBN (número identificador de publicações) para somente uma editora local, a Editora 

da Universidade Federal da Bahia, que corresponderia a quase 80% deste total (até o ano de 

2013). 

Ainda temos número de mediadores e de espaços de leitura; feiras e festivais com breve 

descritivo de cada evento, naquele momento apenas cinco identificados; e outros dados amplos 

e distantes de associar com realidade localizada, como o censo nacional de bibliotecas, pesquisa 

Retratos da Leitura da Câmara Brasileira de Livros e do Sindicato Nacional dos Editores de 

Livros (SNEL) da qual, para o Diagnóstico, são extraídos dados da leitura no âmbito do país, 

números gerais. 

É a partir deste diagnóstico reconhecidamente pouco aplicado à realidade do livro e da 

leitura na Bahia, ora com dados antigos, ora muito generalizados, ora pouco confiáveis pela 

incoerência, que no decorrer do texto do PELL se identificam principais problemas para o setor. 

Aqui listam-se os mais relacionados ao mercado editorial (mercado do livro) e sua cadeia pro-

dutiva, objeto desta pesquisa: 

- Frágil mercado editorial e consequente produção de pequenas tiragens, o que 
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eleva o preço unitário do livro em um Estado com população de baixo poder 

aquisitivo. 

- Pequeno número de livrarias e pontos de venda no interior com maior con-

centração na capital. 

- Ausência de Feiras de Livro regulares nos municípios e nos bairros da 

capital. 

- Falta de articulação entre a Secretaria da Educação, Secretaria da 

Cultura e Secretaria da Fazenda para as implementações de políticas que 

reduzam o preço do livro. 

- Ausência de políticas para a distribuição de livros de autores e editoras 

baianas. 

- Não adoção de livros de autores baianos nas escolas públicas e vestibula-

res. 

- Pequena participação de autores baianos em eventos destinados a livro e 

leitura. 

- Falta de indicadores e informações confiáveis sobre a situação do livro e 

leitura na Bahia. (PLANO..., 2014, p. 11) 

Em referência à dificuldade de produção de dados por parte da FPC ou incentivo à 

pesquisa sobre o livro e leitura da Bahia, por estudantes ou instituições, o Diretor da FPC, 

Zulu Araújo, situa o cenário disponível até o momento mais recente: 

Os estudos são muito ainda rarefeitos, nós utilizamos muito os dados da Câ-

mara Brasileira de Livros, que faz aquela pesquisa anual, Retratos da Leitura 

[...]. Mas não há hoje pesquisas feitas pela FPC neste campo. Nós estamos 

instituindo o quê? Uma pesquisa articulada com o SEI [Superintendência de 

Estudos Econômicos [...], no sentido de que a partir das festas literárias, numa 

campanha que nós temos “Leia e Passe à diante”, oferecer ou conhecer o perfil 

dos leitores das festas literárias. Então nós temos um formulário de pesquisa 

e estamos aplicando em todas as festas e eu acredito que, agora em 2020, com 

este conjunto de pesquisas realizadas a gente possa estabelecer o perfil do lei-

tor das festas literárias. O que já será um grande dado. Aplicamos esta pes-

quisa no Flin, na Flica e, se não me engano, na Flipelô67. 

A partir do diagnóstico realizado para o PELL e dos problemas identificados, alcança-

se o Plano propriamente dito, com os seguintes eixos norteadores:  1. Democratização do   

acesso; 2.   Valorização da   leitura como prática social; 3. Desenvolvimento da economia do 

livro. Também aqui serão elencados os objetivos que constam no Plano e que se relacionam 

com o Eixo 3, onde inserem-se as questões do mercado e cadeia produtiva do livro: 

- Criar mecanismos de diálogo entre as Secretarias de Indústria e Comércio, 

Fazenda, Planejamento e Ciência e Tecnologia, a fim de criar a rede produtiva 

do livro, com o fortalecimento do sistema de produção e circulação, aumen-

tando o número de títulos editados e exemplares impressos na Bahia, bem 

 
67 Entrevista concedida à C.C. Dantas sobre Políticas Setoriais para o Livro e Leitura da Fundação 

Pedro 

Calmon. Salvador: Sede da FPC, 22 de janeiro de 2020. 
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como o número de livrarias no Estado. 

- Estimular a rede criativa do livro. 

- Fomentar a produção de indicadores sobre a situação do livro e leitura na 

Bahia. (PLANO..., 2014, p. 15) 

As estratégias e ações são elencadas posteriormente, relacionadas a cada um dos eixos 

e objetivos. Destacam-se a seguir as que se relacionam especificamente com o tema da pes-

quisa (mercado editorial baiano) aqui trabalhada: 

Eixo 1: Democratização do Acesso 

Estratégia 3 - Ampliar o acesso ao livro e a outras formas de expressão 

da leitura 

 
Ações: 

g. Criar um circuito estadual de feiras do livro, bem como a instalação de in-

fraestrutura itinerante para venda de livros em feiras livres e eventos gratui-

tos. 

h. Estimular a criação de pontos alternativos de vendas de livros. 

 
Eixo 2: Valorização da Leitura como Prática Social 

Estratégia 6 - Desenvolver pesquisas e sistemas de informação na área 

do livro e da leitura 

 
Ações: 

a. Elaborar sistema de informações sobre a situação da leitura e do livro na 

Bahia. 

b. Criar pesquisas sobre hábitos de leitura e consumo de livros, bem como 

pesquisas qualitativas sobre a recepção dos mais variados gêneros. 

c. Ampliar a formação de base de conhecimento e divulgar experiências ino-

vadoras e bem-sucedidas com a leitura. 

d. Criar programas de financiamento à pesquisa nas universidades sobre o li-

vro, leitura, bibliotecas, livrarias, editoras e consumo de livros na Bahia. 

e. Criar um portal de projetos, programas, ações e calendário de atividades e 

eventos do setor. 

 
Eixo 3: Desenvolvimento da economia do livro 

Estratégia 7 - Incrementar a rede produtiva do livro 

 
Ações: 

a. Criar linhas de financiamento voltadas para a cadeia produtiva do livro. 

b. Implementar programas governamentais de aquisição que considerem toda 

a rede produtiva e os interesses das práticas sociais de leitura no Estado. 

c. Fomentar programas de formação e capacitação para os atores da rede pro-

dutiva do livro. 

d. Implementar programas para ampliação das tiragens, redução de custos e 

barateamento do preço do livro. 

e. Fomentar a abertura de novas livrarias e pontos de venda e apoiar as já 

existentes. 

f. Estimular a participação de editoras baianas em feiras locais, 

nacionais e internacionais. 
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Estratégia 8 - Apoiar a rede criativa do livro 

 
Ações: 

a. Implementar programas de bolsas de criação literária para apoiar os escri-

tores. 

b. Promover e apoiar a circulação de escritores nas escolas, 

bibliotecas, feiras etc. 

c. Defender os direitos do autor baiano. 

d. Apoiar a publicação de novos autores baianos. 

e. Criar editais para publicação de escritores baianos por editoras baianas, 

considerando a produção de recorte identitário, em especial 

afrobaiano. 

f. Estimular programas de exportação de livros e apoio a tradução de livros 

baianos para edição no exterior 

g. Criar políticas públicas de aquisição de livros de autores baianos. 

h. Difundir a literatura baiana e seus escritores na Bahia, no Brasil e no exte-

rior. 

i. Reeditar obras importantes, mas fora de circulação. 

j. Definir premiações para editoras, livrarias e gráficas baianas. (PLANO..., 

2014, p. 15-19) 

O segundo relatório de gestão disponibilizado pela FPC, do período entre 2015 e 2018, 

menciona a interação entre as ações e atividades da DLL e o PELL em algumas passagens. 

Logo no segundo parágrafo do tópico referente a esta Diretoria, encontra-se a seguinte infor-

mação: 
 

Assim, nos últimos 04 anos, a DLL tem sido responsável pela implementação 

de políticas públicas no âmbito do livro, da leitura e da escrita, realizando 

projetos especiais, a exemplo: Prêmio Nacional Kátia Mattoso de História da 

Bahia, Concurso para Escritores Escolares de Poesia e Redação; campanhas 

de incentivo à leitura, Leia & Passe Adiante e Memórias de Leitura; e coorde-

nação editais de Apoio a Projetos de Leitura e de Apoio a Editoras Baianas, 

financiados pelo Fundo Estadual de Cultura. Suas ações estão fundamenta-

das no Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) e no Plano Estadual do 

Livro e Leitura (PELL). [grifo nosso] (Relatório de Gestão FPC 2015-2018, 

p. 50)  

Nesse mesmo texto são listadas, além dos projetos especiais, as ações desenvolvidas 

pela DLL, nos quatro anos de gestão, às quais se somam as oficinas criativas, o apoio a eventos 

literários e o apoio na elaboração de planos municipais de leitura. Destacamos, desse conjunto 

de ações, aquelas que se relacionam mais diretamente com o mercado e a cadeia produtiva do 

livro na Bahia, conforme os eixos, objetivos e ações destacadas do PELL, são elas: 

a) o apoio à eventos literários – que não se encaixa precisamente nem com o objetivo 

de criação de circuito estadual de feiras, nem com o estímulo à participação de edi-

toras baianas em feiras locais, nacionais e internacionais, já que o apoio só se dá, e 
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em alguns casos, localmente; 

b) o edital de apoio à publicação por editoras baianas; 
 

c) o apoio à publicação de novos autores baianos (o que se pode considerar, em alguma 

medida, alcançado com o Concurso para os Escritores Escolares, cujos vencedores 

publicam em coletânea); 

d) pesquisa em andamento sobre os hábitos de leitura de um segmento específico, os 

jovens, durante as feiras. 

Os prêmios literários, a elaboração dos planos municipais, a capacitação de autores as-

sim como toda ação de incentivo à leitura (campanhas, bibliotecas, etc.) impactam obviamente 

nos resultados deste mercado e cadeia, porém não são programas, projetos e ações que incidam 

na qualificação, no intercâmbio e (re)conhecimento dos pares, na fonte de financiamento ou em 

pesquisas que permitam aprimorar e fazer melhor se articular a rede produtiva, embora, a médio 

e longo prazo, também possam trazer resultados para a economia do livro. 

Atendo-se ao fornecido por relatório e de acordo com o que foi acima analisado, do total 

de ações propostas para a rede e economia criativa do livro (ou propostas em outros eixos, mas 

que se relacionam diretamente com este universo), apenas 17,4% (ou 04 ações do total de 23 – 

desdobrando os eventos literários em duas ações, circuito e apoio a autores) podem se conside-

rar realizadas (ainda que parcialmente no caso dos eventos literários e pontualmente no caso do 

apoio à publicação de novos autores) no período de quatro anos. Ademais, apenas 16,7% (ou 

02 ações do total de 12 – que seriam apoiar a publicação de novos autores baianos, relativa-

mente cumprido no Concurso, e o edital de apoio a publicações) encontram-se descritas dentro 

do eixo específico do “Desenvolvimento da Economia do Livro”.  

Há um evidente desequilíbrio entre as ações voltadas ao incentivo à leitura e aquelas 

voltadas ao incentivo à produção do livro. Ainda que se leve em consideração que as ações para 

a leitura devem ser priorizadas, porque impactam, em números absolutos e numa avaliação mais 

simplista, um contingente muito maior da população, há de se considerar que, na construção do 

PELL, com participação ativa da sociedade civil, ainda que segmentos produtivos na área te-

nham tido representativo envolvimento e colaboração, o fomento à produção do livro foi elen-

cado como ponto de relevância e amplamente interligado “ao desenvolvimento de um estado 

de leitores”, finalidade colocada como “uma das principais diretrizes orientadoras de políticas 

públicas nas áreas de cultura e educação” (Anexo do Decreto nº 15.303, de 28 de julho de 2014, 

aprovação do PELL). Não por acaso, cerca de 40% das ações propostas no PELL relacionam-

se mais diretamente com o fomento à rede, a cadeia e a economia criativa do livro. 
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Sobre esta realidade de ainda tão inexpressivas ações para a cadeia produtiva do livro 

em relação às ações de leitura e que atesta também um foco desvirtuado no que diz respeito a 

concentrar no elo da criação quando se implementa ações relacionadas mais diretamente ao 

produto “livro” e, ainda assim, na base da formação e não da produção. Zulu Araújo explica: 

 

Eu diria para você que é desequilibrado mesmo. Porque tem uma parte do 

fomento ao livro e a leitura que está diretamente vinculada a recurso, ou seja, 

para que você possa estimular o escritor, o jovem escritor, você tem que pos-

sibilitar que ele possa lançar o livro, distribuir o livro, e nós, no meu entendi-

mento, temos restringido a nossa atividade até a porta da, digamos assim, até 

a antessala da publicação. Nós fazemos oficinas de escrita criativa, fizemos 

uma oficina belíssima com Ana Maria Gonçalves, por exemplo, que é uma 

escritora das mais gabaritadas. Fazemos oficinas de escrita criativa nas festas 

literárias, toda festa literária a gente realiza oficina de escrita criativa, ora para 

a criança, ora para a juventude, ora para a temática explícita, por exemplo 

temática negra, por conta do público-alvo do nosso estado. Nós fazemos esta 

parte de distribuição [doação], nós fizemos ano passado algo em torno de 

86.000/ 87.000 livros no estado como um todo, inclusive com campanhas ar-

ticuladas com veículos de comunicação, mas eu tenho que admitir que há um 

desequilíbrio nesta política na medida em que os recursos destinados para, por 

exemplo, estimular o jovem escritor são muito pequenos, um edital por exem-

plo [o de apoio a editoras baianas] é muito pequeno.68 

Dois outros aspectos requerem uma atenção no Relatório de Gestão em análise. O pri-

meiro deles é a menção à parceria com diversas instituições para projetos especiais. O relatório 

informa: 

Com fins de promover a viabilização de projetos especiais, a DLL vem reali-

zando parcerias com instituições públicas, privadas e da sociedade civil, na 

capital e no interior do estado, a exemplo de universidades (UFBA, UFRB, 

UESC, UEFS), escolas públicas e privadas, organizações da sociedade civil, 

como a RBCS (Rede de Bibliotecas Comunitárias de Salvador), ONGs, edi-

toras baianas universitárias e privadas, e Secretarias de Cultura Municipais.” 

(Relatório de Gestão FPC 2015-2018, p. 50) 

Mesmo com a menção a parcerias que possuem um grande potencial para o incremento 

das ações, principalmente diante da limitação de recursos financeiros que pode dificultar este 

fomento à dinamização da produção e consequentemente da cadeia produtiva do livro, para 

falar apenas de um dos eixos norteadores do PELL, nada é detalhado no relatório neste sentido, 

como, por exemplo, quais projetos especiais estariam em desenvolvimento, como ocorre a par-

ceria, dentre outros. 

Uma parceria com universidades e suas editoras, por exemplo, para além das pesquisas 

 
68 Entrevista concedida à C.C. Dantas sobre Políticas Setoriais para o Livro e Leitura da Fundação 

Pedro 

Calmon. Salvador: Sede da FPC, 22 de janeiro de 2020 
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que seriam de extrema importância, poderia viabilizar um programa contínuo de formação para 

os agentes da cadeia produtiva, tendo como exemplo a Universidade do Livro da Universidade 

do Estado de São Paulo (Unesp)69 e a iniciativa da CBL com a Escola do Livro.  

Parcerias com as editoras privadas poderiam prover coedições (já que o relatório cita 

publicações de iniciativa própria da FPC e outras apoiadas diretamente, para além dos editais) 

e diversificados concursos literários promovidos conjuntamente (que, em universo mais amplo 

que o do público escolar, impactam a produção/mercado editorial). Ainda que a DLL e FPC 

indiquem no site e relatório este formato de coedições eles ocorrem sem a devida transparência 

de como se dá o processo, da forma como são selecionadas as editoras, de onde provém os 

recursos, diferentemente do que se dá na realização das publicações via edital setorial. 

Sobre parcerias com outras instituições, como as representativas de classe (a ALB e 

CBaL), além do SEBRAE (Serviço de Apoio a Pequenas e Médias Empresas) ou projetos trans-

versais dentro da própria esfera do governo, que ultrapasse a relação mais tradicional entre a 

cultura e a educação, como com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda ou mesmo com a 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação que, inclusive, é responsável pelo Parque Tecno-

lógico da Bahia e Incubadora de Startups, não há qualquer indicação.  

A falta de atenção ao desenvolvimento tecnológico, inclusive, ponto quase inexistente 

de proposições no PELL, deixa a produção e o mercado editorial da Bahia distante das tendên-

cias do mercado criativo no Brasil e no mundo. Apenas a parceria com a SEI – Superintendência 

de Estudos Econômicos do Estado da Bahia foi citada, na seara das pesquisas, extra relatório, 

na entrevista concedida por Zulu Araújo. 

Outro aspecto a ser observado é sobre a rápida mudança no cenário das feiras e festivais 

literários no estado. Entre 2011 e 2014, período de elaboração de aprovação do PELL, apenas 

cinco eventos literários foram mapeados na Bahia. Nos problemas diagnosticados, a “ausência 

de Feiras de Livro regulares nos municípios e nos bairros da capital” é apontada.  

Enquanto no primeiro Relatório, de 2007 a 2014, apenas as Feiras do Livros organizados 

pela própria FPC e a Bienal do Livro da Bahia foram citados, no segundo Relatório (2015-

 
69 No site da Universidade do Livro  <www.editoraunesp.com.br/quemsomos> há o seguinte descritivo: 

“A Editora UNESP também demonstra seu compromisso com a educação através da implantação da 

Universidade do Livro (Unil). A Unil traz um trabalho com a proposta de se construir um braço formador 

voltado para o treinamento e aperfeiçoamento, por meio de cursos, dos profissionais e aspirantes do 

setor editorial”. 

http://www.editoraunesp.com.br/quemsomos
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2018), em sua cronologia anual, são informados apoio da DLL/FPC em 2015 ao Festival Lite-

rário de Paulo Afonso (FLIPA) e à Festa Literária de Cachoeira (FLICA), em 2016 e 2017 

menciona-se apenas apoio à FLICA, mas já em 2018 aparece a menção de correalização da 

Festa Literária de Ilhéus (FLIOS), apoio à Festa Literária Internacional do Pelourinho (FLI-

PELÔ), ao Festival Literário e Cultural de Feira de Santana - FLIFS e à FLICA. 

Em 2019, além dos quatro Festivais já apoiados em 2018, há o mapeamento por parte 

da presente pesquisa de pelo menos mais seis eventos no perfil: Feira Literária de Mucugê 

(FLIGÊ), do Festival Internacional Literário de Praia do Forte (FLIPF), também apoiados pela 

DLL/FPC, e mais a Festa Literária de Barreiras (FLIB), a Feira Literária de Canudos (FLI-

CAN), a Festa Literária de Uauá (Fliu), além do Festival Literário Nacional em Cajazeiras 

(Flin), este último uma realização da própria FPC, em Salvador. A Diretoria da FPC indica 41 

festas literárias nas diversas regiões do estado, muitas partindo da iniciativa de pequenos mu-

nicípios, sem maior apelo midiático. 

Esta é indicação de uma tendência no estado da Bahia, que se pulveriza do Recôncavo 

para a capital e interior baiano e que, por sua rápida expansão, impulsiona o desenvolvimento 

de uma política mais efetiva direcionada aos eventos deste perfil. E, neste aspecto, a FPC mos-

trou-se atenta e disposta a acompanhar e, até liderar, uma construção mais efetiva e duradoura 

para os resultados que este fenômeno poderá alcançar, tanto que mobilizou a articulação de uma 

rede de realizadores e curadores de eventos literários e a realização de um Festival próprio, com 

a marca do governo do estado, a Flin. Sobre este tema, Zulu Araújo descreve: 

Primeiro, nós estamos aí apontando para a criação de uma rede colaborativa 

de curadores de festas literárias. Por quê? É visível a necessidade do estado de 

estar preparado para atender esta demanda. Como é que o estado deve se rela-

cionar com as festas literárias? Vai ser apenas um apoiador financeiro, ou seja, 

patrocinador? Se vai intervir do ponto de vista do conteúdo, de que forma? 

Aqui, é... Que política, no caso, o estado da Bahia e FPC, devem apresentar 

para as festas literárias? Vai focar nas crianças? Vai focar na juventude? Vai 

focar numa temática étnica? Vai focar numa temática de gênero? Esses ele-

mentos precisam ser constitutivos de uma política pública voltada para as fes-

tas literárias, por isso a gente está discutindo neste fórum chamado rede cola-

borativa. Por quê? Porque o setor privado que faz a festa, a empresa, a insti-

tuição lá, ela não tem nenhuma obrigação de seguir tal linha, mas o estado 

tem. 
 

Então, o estado não pode ir para estas festas literárias, apenas para dar o di-

nheiro por colocar lá atividades que preencham uma programação. O estado 

tem que ter uma política. No nosso entendimento, por exemplo, as festas pre-

cisam ter um espaço dedicado para a juventude. Nós identificamos já que não 

há. Um espaço identificado para a juventude. Você tem um espaço, digamos, 

para aqueles que já são convertidos, e tem o espaço das crianças, mas as ju-

ventudes elas vão lá e ficam absolutamente acéfalas. Então não há. Nós esta-

mos buscando na Fundação Pedro Calmon intervir, no sentido de propiciar a 
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essa juventude, essa garotada de 15 a 20 anos, formando, de ter ofertas do 

ponto de vista do livro e da leitura nos mais variados suportes, nas mais vari-

adas formas, certo? Seja por meio de sarau, seja por meio de slam, seja por 

meio da... Para que eles se sintam não apenas coadjuvantes, mas parte inte-

grantes. Fizemos o primeiro teste agora no Flin. O Flin buscou isso, por isso 

inclusive os convidados, os participantes serem muito voltados para a temática 

da juventude, cujo tema geral foi “Diversas Leituras, Novos Caminhos”, a 

gente poder perceber as diversas leituras de mundo, as diversas leituras nos 

diversos suportes, as diversas temáticas que esta juventude está preocupada: 

drogas, sexo, gênero, racismo, o cabelo... Você não faz ideia como o cabelo 

mexe, preocupa e atinge as meninas negras a questão do cabelo. Em todos os 

poemas, textos, ele está presente. Em todos os saraus, é impressionante como 

o preconceito e a discriminação a partir do cabelo atinge a autoestima dessa 

garotada. 
 

Então isso é um dado, violência contra as mulheres, é outro dado que tem 

estado muito presente, o racismo é outro dado muito presente, na criação, na 

composição, na relação que essa juventude possui, isso não são temas que eu 

pelo menos percebo estar sendo tratado pelos organizadores, pelos eventos.70
 

Interessante notar que o acontecimento da ampliação dos festivais no segmento promo-

cional da área do livro passou a influenciar as políticas públicas, que, por sua vez, a partir do 

reconhecimento de uma lacuna para o público jovem, passa a problematizar e pensar ações 

neste perfil. É nítido, desta forma, que o espaço de interlocução pode e deve ser mais bem 

aproveitado, para o alcance de resultados satisfatórios comuns. 

Um dos tópicos de encerramento do PELL trata da avaliação necessária do próprio 

Plano, cuja previsão era ter uma periodicidade bienal. Ao que consta em informações prestadas 

pela FPC, apenas em 2020, seis anos depois, seria realizada uma primeira atualização, o que 

não foi efetivado, porém há de ser considerado este ano atípico, inclusive no desenvolvimento 

das políticas e ações, pelo contexto da pandemia. 

Deste modo, aproxima-se o prazo de vigência da aprovação do Plano e os promissores 

avanços a partir da construção, elaboração e aprovação deste documento bússola, como menci-

onado pelo próprio Araújo, gestor da FPC, tem o seu potencial, ao menos para a produção e 

mercado editorial baiana, muito pouco aproveitado. As políticas setoriais para o Livro e Leitura, 

tanto na esfera federal, quanto na estadual, continuam entre pequenos avanços e consideráveis 

retrocessos, enquanto, na ausência do fomento, das regulações, na fragilidade da legislação, o 

mercado trava a sua bruta autorregulação, tendendo sempre para o direcionamento dos maiores, 

os mais fortes financeiramente, perdendo em diversidade e vitalidade para os criadores, produ-

tores e leitores. 

 
70 Entrevista concedida à C.C. Dantas sobre Políticas Setoriais para o Livro e Leitura da Fundação 

Pedro Calmon. Salvador: Sede da FPC, 22 de janeiro de 2020. 
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4 EDITORAS E MERCADO EDITORIAL NA BAHIA: RESULTADOS DA PES-

QUISA DE CAMPO 

 

Ainda que se tenha abordado, ao longo deste trabalho, aspectos que servem a  caracte-

rização do que faz uma editora ser “independente” no contexto do mercado editorial brasileiro 

e, de certa forma, numa contraposição entre as grandes e as pequenas editoras (que, ao contrário 

das maiores, são majoritariamente fruto de investimento e esforço pessoal do empreendimento 

de autores ou profissionais experientes no meio editorial); há, no hall destas últimas, por sua 

vez, uma diversidade de outras características que colocam as editoras independentes brasileiras 

em camadas diferenciadas. 

Estes diferentes estratos estão principalmente relacionados às possibilidades e formas 

de atuação das independentes, que têm implicações, afora fatores relacionados à macroecono-

mia das regiões, de outros relacionados à existência ou não, regionalmente, de uma política 

setorial estabelecida, de um histórico de entidades representativas fortalecidas e atuantes, dos 

outros elos da cadeia produtiva fortes e articulados por uma dinâmica de oferta e demanda 

(pautadas pelo interconhecimento dos atores e suas necessidades). 

Uma investigação sobre o perfil das editoras baianas dentro deste universo, partindo da 

suposição, amparada na experiência profissional da pesquisadora, proprietária de uma editora 

na Bahia, de que se trata de um mercado que reúne os elementos para ser considerado, ele todo, 

com os atributos de independente, porém com condições ainda mais desafiadoras do que viven-

ciam as pequenas editoras situadas em mercados de outras regiões – em que as maiores também 

operam e acabam por estimular o fortalecimento de toda cadeia –; é o propósito deste capítulo, 

de modo a chamar a atenção para a importância das políticas públicas principalmente por estas 

diferenciações. 

Com dez anos de atuação no mercado editorial baiano, à frente da Pinaúna Editora, te-

mos conhecido e até trocado experiências com outros editores locais. Neste período, acompa-

nhamos a continuidade do trabalho de editoras que estão há alguns anos em atuação e já pos-

suem uma marca reconhecida localmente, mesmo que por nichos mais interessados no fazer 

literário da Bahia. Vimos surgir, contemporaneamente ao nosso empreendimento, algumas ou-

tras, assim como acompanhamos o encerramento de atividades de mais algumas, dentre elas 

uma (a única) remanescente dos anos 1970, assim como vimos, mais recentemente, surgirem 

na Bahia novas editoras e movimentos relacionados ao setor editorial. 



105 
 

 
 

Boa parte das editoras ainda atuantes, tivemos a oportunidade de ver de perto os títulos 

publicados e até nos aproximar dos editores, durante a participação na última Bienal do Livro 

da Bahia (em 2013), logo no início das nossas atividades, onde, às editoras baianas, foi desti-

nado um espaço/um corredor, com stands para as exposições e comércio dos livros, gratuita-

mente, como uma das primeiras ações da recém instituída (à época) Diretoria do Livro e Leitura 

da Fundação Pedro Calmon, autarquia da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. 

Depois daquele momento, passaram a ser realizadas e multiplicadas as festas literárias 

da Bahia, seguindo a tendência, e o pioneirismo da Festa Literária de Paraty (Flip) no Rio de 

Janeiro, e, nos principais eventos locais, o espaço para os editores passou a ser ofertado pelas 

organizações/órgão de políticas setoriais, ou articulado coletivamente por grupo de editores. 

Assim as relações foram, pouco a pouco, se tornando mais estreitas nas circunstâncias deste 

interesse comum de estar presente e promover nossos livros e autores para o público dos festi-

vais baianos em torno da literatura, e esta aproximação se desdobra para outras ações, com o 

ensejo da formação de um coletivo baiano de editoras. 

Esta trajetória e interesse por um maior conhecimento acerca do cenário e seus agentes, 

aliados à inexistência de entidades representativas locais ou incipiência da política a partir da 

Diretoria do Livro e Leitura, carente até da identificação e relação básica das editoras da Bahia, 

nos levou a definir como objeto de pesquisa no curso de Mestrado a produção e análise de dados 

acerca do mercado editorial local. 

A partir de como as editoras locais trabalham as suas relações com cada agente da cadeia 

produtiva do livro, buscou-se entender a dinâmica do mercado editorial regional, pelo viés deste 

elo central, e desta forma situar o cenário do estado dentre estas camadas diversificadas das 

editoras independentes, analisar o fluxo e as fragilidades da cadeia, além de contribuir para 

dimensionar o impacto e o potencial deste setor produtivo-criativo para a economia baiana. 

 

Metodologia: 

Foram desenvolvidos um mapeamento das editoras em atividade na Bahia71 e um ques-

tionário autoaplicável, direcionado às editoras de iniciativa privada (EPs) de Salvador, Região 

 
71 O mapeamento foi iniciado em 2019, atualizado no período de desenvolvimento desta dissertação, com a última 

atualização realizada em outubro de 2021. Neste mapeamento, as editoras foram divididas em “editoras da inicia-

tiva privada” (EP) e “editoras universitárias” (EU), e, dentre as primeiras, foram categorizadas em: “EP de autores 

diversos de Salvador e Região Metropolitana”, “EP de autores diversos do interior”, “EP de selo editorial de autor 

– único autor”.  
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Metropolitana e interior, que publicam autores diversos. O questionário foi dividido nas seguin-

tes seções (que estruturam os tópicos deste capítulo): identificação da editora, perfil do respon-

sável, posicionamento editorial, perfil da atividade econômica, quadro de pessoal, produção de 

livros, comercialização e distribuição, relação com os autores e cenário editorial da Bahia.  

Das editoras que fazem parte da categoria EPs, foram excetuadas da aplicação do ques-

tionário as editoras de perfil preponderantemente artesanal e aquelas abertas muito recente-

mente (2020 e 2021) e que ainda não possuem títulos lançados ou apenas um. As EPs de selo 

editorial do autor, assim como as editoras universitárias (EUs) também não foram incluídas na 

pesquisa. 

Estas que, embora tenham sido mapeadas, não entraram como público da pesquisa, deu-

se porque, na avaliação da pesquisadora, ou não apontariam mais enfaticamente as questões 

mercadológicas, como o caso das Universitárias em que as finalidades principais voltam-se ao 

compromisso institucional para a disseminação da produção acadêmica; ou por se configurarem 

em um perfil menos industrial, em escalas de produção reduzida (as artesanais), e tendo isto 

como elemento que lhes traz diferencial, não se articulam com alguns elos mais tradicionais da 

cadeia de produção. Portanto, para efeito da análise dos dados extraídos dos questionários, não 

possibilitariam uma comparabilidade.  

Os selos editoriais criados por autores também não foram incluídos porque publicam 

exclusivamente o próprio autor/proprietário do selo. Nestes casos, há um deslocamento da cen-

tralidade na atuação da editora no processo editorial, o fluxo no processo de publicação é dife-

renciado/sobreposto pelo menos entre a criação/produção, e questões importantes de serem ob-

servadas como a dos direitos autorais no mercado editorial independente, por exemplo, não 

poderiam ser analisadas. 

     O e-mail com o formulário de pesquisa foi enviado para 20 editoras, das 21 EPs em 

atividade mapeadas e selecionadas para pesquisa, em Salvador, Região Metropolitana e interior 

da Bahia. A vigésima primeira é a Pinaúna Editora, gerida pela pesquisadora. Deste universo 

total das mapeadas e selecionadas para a pesquisa, foram obtidas 15 respostas (incluindo a da 

Pinaúna), no período de 08 a 25/09/2021, o que corresponde a 71,43% do total esperado.  

    Como mais de 2/3 do universo responderam, espera-se ter alcançado resultado repre-

sentativo, com diversidade de realidades e opiniões, das formas de atuação, desafios e sugestões 

que reflitam o cenário atual de trabalho das editoras baianas. 
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   Pesquisas na internet, conversas com e indicação de outros editores, listas de e-

mails/contatos dos eventos literários, acompanhamento dos inscritos em editais de fomento ao 

setor, matérias na imprensa local foram formando a base do mapeamento final que agora serve 

a este trabalho. 

Quadro 2 - Quadro Mapeamento das Editoras Baianas 

 

Fonte: Elaboração própria. A partir de mapeamento da autora 
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4.1. PAINEL DAS EDITORAS BAIANAS 

 

4.1.1 Perfil empresarial e editorial 

 

Do universo pesquisado, 80% das editoras são sediadas em Salvador e Região Metro-

politana - RMS, sendo 66,7% (10 editoras) na capital e duas em outros municípios vizinhos 

(Camaçari e Lauro de Freitas). Três editoras, que responderam ao questionário, têm endereço 

no interior do estado da Bahia, nas regiões do Sul e Sudeste baiano, em municípios dos mais 

desenvolvidos economicamente, como Itabuna e Vitória da Conquista, ou nas proximidades 

destes.  

Gráfico 1 - Cidade Sede da Editora 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria 

Este perfil de localização das editoras na Bahia é esperado, pois, se os índices de leitura 

no Brasil, principalmente em algumas regiões como o Nordeste, estão abaixo daqueles tidos 

como referência  e, consequentemente, isto é um indicador das limitações para o mercado de 

livros do país; produzir as publicações em territórios onde concentram-se maior parte da popu-

lação (as maiores cidades) e contar com espaços de comercialização como livrarias, além do 

consumo cultural, para produtos artísticos diversos, estimulado também pela existência de ou-

tros equipamentos culturais, uma vida cultural mais dinâmica – são essenciais para a manuten-

ção do negócio. Sem falar da estrutura logística, com meios de escoação dos produtos para 

outros mercados mais facilitados.  
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Em relação ao tempo de atuação das editoras em atividade na Bahia, a pesquisa demons-

trou que 60% (nove) das editoras têm mais de dez anos de exercício, 40% possuem até dez anos 

(seis editoras), sendo três estas últimas com até cinco anos de atividades. O perfil demonstrado 

é de experiência e perseverança no setor, tendo sido ultrapassado, para a maioria, o período em 

que metade das empresas brasileiras encerram operação72, indicando, setorialmente, no estado 

da Bahia, taxa de sobrevivência maior que a média no país. 

Gráfico 2 - Tempo de Atuação da Editora 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria. 

Diante das contrariedades que o segmento enfrenta nos últimos anos, já tratadas neste 

trabalho, que antecedem as implicações da pandemia da Covid-19, explicar tal realidade exigi-

ria questões mais específicas, no formulário, acerca dos processos de gestão destas empresas, 

porém a própria diversificação das atividades, ainda que relacionadas à produção dos livros, 

indicadas pelos CNAEs das empresas, pode ser um indicativo dos caminhos/estratégias de sus-

tentabilidade das editoras baianas, assim como a diversificação possível e acessada das fontes 

de financiamento das publicações, conforme apresentaremos logo mais neste capítulo. 

Sete editoras respondentes possuem sede física, cinco em Salvador e duas no interior. 

Outras seis editoras informaram trabalhar em home-office e duas apenas informaram não pos-

suir sede física, mas não especificaram sobre em que espaço exercem as atividades. Estes dados, 

com a probabilidade de que a maioria das editoras funcione no domicílio de seus gestores, re-

fletem uma tendência do mundo corporativo a partir e pós-pandemia, ainda mais fortalecido 

 
72 Fonte: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/22/maioria-das-empresas-no-pais-nao-dura-10-

anos-e-1-de-5-fecha-apos-1-ano.ghtml. <Acesso em 13/10/2021>. 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/22/maioria-das-empresas-no-pais-nao-dura-10-anos-e-1-de-5-fecha-apos-1-ano.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/22/maioria-das-empresas-no-pais-nao-dura-10-anos-e-1-de-5-fecha-apos-1-ano.ghtml


110 
 

 
 

pelas novas tecnologias, como os aplicativos/plataformas que possibilitam reuniões, transmis-

são ao vivo de eventos, o que exige estrutura simples, como os computadores, internet e um 

ambiente organizado de trabalho no interior mesmo das residências.  

Como será possível acompanhar mais adiante neste capítulo, a forma como atua a mai-

oria dos editores baianos, com os sócios executando boa parte das funções especializadas (arti-

culando-se mais com colaboradores terceirizados), também propicia maior flexibilidade para o 

exercício das funções no modelo home-office.  

Ainda neste caminho, o dado de que 80% das editoras respondentes trabalham atual-

mente com um e-commerce, é também um indício, ofertado pela pesquisa, das rápidas adapta-

ções, após as medidas restritivas impostas pelo período da pandemia, necessárias, mas de 

grande impacto econômico para o setor cultural, sem a realização de eventos e com o fecha-

mento de espaços de consumo cultural, como a livrarias. Veremos ao longo deste capítulo mais 

sobre as mudanças impostas e redirecionamento dos canais de comercialização de livros.  

Neste sentido, cabe aqui também apontar, que todas as editoras respondentes possuem 

redes sociais e informaram, numa questão em que poderiam marcar quantas opções se aplicas-

sem (100% mencionaram) estas como um dos principais meios de divulgação, seguidas do site 

institucional (que todas também possuem) mencionado por 86,7% ou 13 das editoras, confir-

mando o ambiente digital como estratégico. Os eventos como feiras e festivais (73,3%) e As-

sessoria de Imprensa (60%) aparecem com terceira e quarta maior incidência dos principais 

meios, e meios que antes eram dos mais utilizados e/ou valorizados como os impressos (catá-

logos e outros) e a publicidade apresentaram pouca adesão, com 26,7% (quatro) e 13,3% (duas) 

menções, respectivamente. 

Das 15 editoras que participaram da pesquisa, 12 possuem no cartão de CNPJ o código 

de atividade principal73 relacionado à atividade de edição de livros e/ou outras publicações74. 

Além da edição de livros, a incidência principal entre as atividades foram comércio varejista ou 

atacadista de livros; serviços de organização de feiras e outros eventos; ensino de arte e cultura; 

artes cênicas, espetáculos e outras. Assim, há o indicador de que, se não há dedicação exclusiva 

ao fazer editorial, as demais atividades relacionam-se com este fazer principal, abarcando a 

 
73 Este código integra a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), um sistema de in-

formações adotado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), fonte de dados para os 

cadastros administrativos do país.  
74 Os CNAEs correspondentes e mencionados foram os da família 5811-5-00 (edição de livros impressos 

e digitais, além de gestão de direitos autorais) e os da 5821-2-00 (edição integrada à impressão). 
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possibilidade de comercializar os livros editados em pontos próprios, colaborativos ou eventos; 

de realizar os próprios eventos (lançamentos, feiras, festivais), ofertar cursos e oficinas literárias 

ou relacionadas ao meio editorial, dentre outras. 

As respondentes também indicaram que 73,3% das editoras (ou 11 do total que ofere-

ceram respostas) se configuram como uma Sociedade Limitada, quanto à natureza jurídica. 

Neste universo, há duas Empresas Individuais e uma Eireli75. Interessante notar que, mesmo 

com a popularização, benefícios e simplificação na formalização como Microempreendedor 

Individual76 (MEI) na última década, apenas uma editora, dentre as pesquisadas, é formalizada 

como tal. Avaliamos que tal cenário pode ter a ver com a projeção/metas de faturamento destas 

empresas (acima do teto permitido para as MEIs) e/ou com a característica de propensão soci-

etal deste perfil de empreendimento, com funções especializadas complementares entre os só-

cios, como abordaremos com mais detalhes adiante. 

Gráfico 3 - Natureza Jurídica da Empresa 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa Direta. Elaboração própria. 

 

 
75 Eireli é a sigla de Empresa Individual de Sociedade Ltda, uma modalidade de natureza jurídica, for-
malizada em contrato social, criada em 2011. Diferente da Sociedade Ltda, a atividade empresarial é 
executada por apenas uma pessoa, um sócio, e permite a separação do patrimônio pessoal do empre-
sarial, o que não é possível para o modelo de Empresário Individual, que também tem como respon-
sável apenas um empresário.  Fonte: SEBRAE < https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/arti-
gos/entenda-o-que-e-uma-eireli,4fe2be300704e410VgnVCM1000003b74010aRCRD> Acesso em 
13/10/2021.  
76 Para a formalização de empresas como Microempreendedor Individual, não há também exigência 
de sócio e, diferente das outras modalidades citadas, não há obrigação de dispor de capital mínimo 
para a abertura da empresa. O faturamento do MEI não pode ser superior a R$ 81.000,00. Fonte: SE-
BRAE < https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-o-que-e-uma-ei-
reli,4fe2be300704e410VgnVCM1000003b74010aRCRD> Acesso em 13/10/2021.  
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Quanto ao enquadramento do porte econômico da empresa, 12 editoras (80% das res-

pondentes) informaram estar enquadradas como Microempresa (ME), o que é permitido para 

empresas com previsão de faturamento até R$ 360.000,00/ano. Outras três estão enquadradas 

como Empresas de Pequeno Porte (EPP) que podem faturar até R$ 4.800.000,00/ano.  

Embora a Bahia não possua atualmente entidades representativas para o mercado edito-

rial77, a pesquisa demonstrou o interesse e propensão dos editores baianos a integrarem este tipo 

de organização. Em sua maioria (66,7% ou 10 editoras), os respondentes são associados ou 

filiados a instituições do setor do livro de abrangência nacional. Verifica-se que, deste universo, 

70% são associados à Câmara Brasileira do Livro (CBL), que possui o prestígio e longevidade, 

mas que tradicionalmente discute e implementa políticas, programas e ações que ainda não se 

voltam às especificidades de editoras independentes e regionais (conforme foi problematizado 

nos capítulos anteriores), como é o caso das editoras baianas. A CBL também possui mensali-

dades mais altas em relação a outras entidades.  

Ainda que a CBL possa ofertar um leque mais amplo de benefícios, uma vez que estes 

ainda não são concebidos e tratados para um suporte mais efetivo às editoras com perfil apro-

ximado destas da Bahia (independentes e regionalizados), entende-se que o recurso destinado, 

que se torna um custo fixo, poderia gerar resultados mais concretos com a filiação em entidades 

representativas locais (se houvesse). Destaca-se que a Liga Brasileira de Editoras Independen-

tes (LIBRE), cujo próprio nome direciona para um trabalho mais voltado a este circuito das 

pequenas editoras, por exemplo, só possui dois associados dos respondentes que integram al-

guma entidade representativa.      

 
77 As únicas instituições que poderiam ser consideradas com alguma relação com o setor e em atividade são a 

Academia de Letras da Bahia e a União Baiana de Escritores, a primeira mais voltada à salvaguarda, reconheci-

mento e promoção dos escritores baianos, à produção literária, ao valor simbólico do livro e a contribuição socio-

cultural, e a segunda mais associativista, também voltada à classe dos escritores. 
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Gráfico 4 - Entidade a Que a Editora é Filiada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria  

Em relação ao perfil dos gestores das editoras baianas, 53,4% dos responsáveis pelas 

editoras respondentes são homens (oito) e 46,7% mulheres (sete). Uma demonstração de uma 

tendência à equidade de gênero nos cargos de decisão das editoras baianas, ainda que uma pe-

quena diferença faça a maioria homens. Quanto à cor ou raça, mesmo a somatória dos que se 

declararam “Pardos” e “Pretos” – ou, como categoriza o IBGE, os declarados “Negros” (são os 

pardos e pretos) –, e considerando que se trata de editores pressupostamente nascidos e com 

ascendência baiana78, não foi suficiente para ultrapassar os que se declararam brancos. Cabe 

destacar que apenas duas pessoas se declararam pretas ou 13,3%. 

 

Gráfico 5 - Cor ou Raça do Responsável pela Editora 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria 

 
78 A Bahia, em 2018, possuía o segundo maior percentual do país de pessoas autodeclaradas negras. 

Fonte: https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/05/22/uma-em-cada-5-pessoas-na-bahia-se-declara-

preta-aponta-ibge.ghtml <Acesso em 15/10/2021> 
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 Historicamente, os editores de destaque no Brasil, pelo menos aqueles cujos nomes e 

experiências foram registrados nas publicações fruto de pesquisas na área, eram homens. No-

mes de estrangeiros como Louis Garnier ou de brasileiros como Francisco Alves, José Olympio, 

José de Barros Martins, Ênio Silveira figuram entre as principais referências do mercado edito-

rial brasileiro até as últimas décadas do século XX. As mais destacadas editoras brasileiras que 

atravessam o século XXI tiveram como fundadores também homens, caso da Rocco, por Paulo 

Roberto Rocco, e da Companhia das Letras, por Luiz Schwarz (que o fez juntamente à compa-

nheira Lilia Schwarz), por exemplo. 

A única mulher editora para qual, no levantamento bibliográfico feito para esta disser-

tação, se encontrou um trabalho de pesquisa79 sobre a trajetória e importância foi Zahidé Mu-

zart, fundadora da Editora Mulheres, em Santa Catarina, já em 1995. No passado e na atuali-

dade, certamente, muitas mulheres ocuparam/ocupam cargos importantes nas editoras de 

grande porte do Brasil, mesmo que a fundação, cargos de presidência tenham sido – e ainda 

sejam – ocupados por homens. E outros casos, como o de Zahidé, de mulheres que criaram e 

administraram suas pequenas editoras por várias partes do país, devem ter ocorrido. 

Porém, fato é que, somente na contemporaneidade, o mercado editorial tem apresentado 

uma maior ocupação delas neste lugar de empreender e gerir no segmento editorial, justamente 

com a ampliação do número de pequenas editoras. Assim também ocorre com editores/as ne-

gros/as, sendo um elemento importante que uma parte destes últimos tem atuado à frente de 

editoras que publicam prioritariamente ou exclusivamente também autores/autoras negros/ne-

gras. Emblematicamente é o que ocorre com esta pesquisa sobre as editoras baianas, em que as 

duas editoras em que os gestores se autodeclararam pretos, tem este perfil/posicionamento edi-

torial. 

Em ensaio escrito sobre o perfil de autoria em relação ao gênero em editoras baianas, 

abordamos como uma maior diversidade no perfil de editores implica na produção editorial: 

Esta mudança no perfil dos quadros das editoras pode apresentar-se, no con-

texto atual, no qual autores com perfis diversos encontram mais espaço pelos 

avanços sociais conquistados nas últimas décadas, como catalizadora de mui-

tas novas vozes, narrativas, opiniões, mais do que indispensáveis em um mo-

mento que se faz extremamente necessário, no Brasil e no mundo, combater 

(...) um retrocesso que faz reacender o discurso do racismo e machismo. 

(DANTAS, 2021, p. 296) 

 
79 KARAM; RIBEIRO, 2020. 
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Para investigar a linha editorial e identidades das editoras, a pesquisa levantou dados 

como os segmentos mais publicados por elas. Neste aspecto, as categorias com maior incidência 

de resposta do universo participante foram a infantojuvenil: 73,4% das editoras publicam, se-

guida de Poesia, e Arte e Cultura: 66,7% cada, e Humanidades (60%). Outros segmentos apa-

receram como intermediários na incidência, são eles: Ficção, Não Ficção e Técnicos Profissio-

nais. As categorias que as editoras baianas menos publicam, apontadas pela pesquisa, foram: 

Autoajuda/Religiosos e Didáticos. 

Perguntados sobre o público mais atingido pela editora, 86,7% ou 13 editoras do total 

de 15 responderam que alcançam mais os adultos (30 anos ou mais). Nenhuma sinalizou o 

público adolescente (12 a 17 anos) e apenas uma editora tem o público infantil como principal. 

Faz-se notar que, apesar de quase todas as editoras terem publicações para o público infantoju-

venil, não há, localmente, ainda aquela que tenha atraído este público prioritariamente e chama 

a atenção a lacuna com relação à adolescência. Especialmente porque há uma tendência de 

demanda crescente por este perfil de títulos, para crianças e adolescentes, no mercado nacional, 

conforme já demonstrado neste trabalho a partir das pesquisas Retratos da Leitura (Instituto 

Pró-Livro) e Produção e Vendas do Mercado Editorial (SNEL)80. 

Cabe aqui também ressaltar que o Diretor Geral da Fundação Pedro Calmon, Zulu Ara-

újo, em entrevista para este trabalho, destacou o empenho da autarquia em ofertar programação 

durante as Festas e Festivais Literários da Bahia para o público adolescente, o que era percebido 

com pouca oferta durante os eventos. 

Um aspecto que revela mais elementos sobre o posicionamento editorial das baianas, é 

que 73,3% ou 11 editoras publicam também autores de fora da Bahia, ainda que a maioria destas 

os publiquem ainda muito pouco em comparação com os autores baianos. Esta pode ser consi-

derada uma demonstração de que estes empreendimentos culturais intencionam se posicionar 

de forma mais abrangente no mercado, alcançando públicos mais amplos que o regional e, ao 

mesmo tempo, trazendo para o mercado interno autores de outras partes, com os seus repertó-

rios, que dialoguem com as suas linhas editoriais. 

 
80 Segundo estas pesquisas, crianças e adolescentes são os que leem com maior ocorrência (todo dia, 

quase todo dia, pelo menos uma vez na semana) e leem por prazer; além de que estes foram os segmentos 

de títulos que mais cresceram em produção e vendas no mercado nacional. 



116 
 

 
 

Gráfico 6 - Publicação de Autores da Fora da Bahia 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria 

 

Gráfico 7 - Estimativa de Autores de Fora da Bahia Publicados 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria 

 

Perguntados sobre se inscrevem seus autores e obras em prêmios literários, também 

73,3% das editoras disseram que sim. Destas, 36,36% ou o mesmo que quatro editoras já ga-

nharam prêmios. As que nunca inscreveram, quatro delas, informaram que diante de outras 

demandas ainda não priorizaram esta ação. Os prêmios têm sido um importante caminho de 

promoção das obras literárias, seja no Brasil ou no exterior, com a divulgação muito ampliada 

a partir dos formadores de opinião, principalmente aqueles que produzem conteúdos para a 

imprensa tradicional, já que os principais e maiores jornais impressos do país ainda conferem 

espaço para as resenhas e listas de títulos mais vendidos e/ou referenciados. Estes colunistas e 

jornalistas têm os prêmios como referenciais a partir da validação das comissões julgadoras, 

habitualmente formadas por importantes nomes da literatura brasileira. 
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Como já relatado em capítulo anterior deste trabalho, a Bahia atualmente não possui 

nenhuma premiação para os autores locais, tendo sido extinto o Prêmio Copene/Braskem de 

Literatura, outrora realizado em parceria com a Academia de Letras da Bahia. Embora as edi-

toras baianas reconheçam a importância das premiações nacionais, poucas de fato participam, 

tendo como elemento desmotivador a grande concorrência vis-à-vis a que teriam em um prêmio 

regional/local.  

No ano de 2021, o fenômeno literário de vendas, o livro Torto Arado, do baiano Itamar 

Vieira Júnior, assim se tornou após ter vencido o prêmio Jabuti de 2020 (realizado pela CBL, 

atualmente o prêmio mais importante para obras brasileiras), assim como o prêmio Oceanos, 

de Portugal. Itamar já foi publicado por uma editora baiana, mas atualmente e com este título 

premiado, é autor da Todavia, editora paulista, que tem se destacado mais recentemente no 

mercado editorial brasileiro. 

 

4.1.2. Perfil da atividade econômica 

 

Quanto às fontes de recurso para financiamento das publicações, das 15 editoras, so-

mente duas não investem recursos próprios nas publicações, o que significa que 86,7% utilizam 

deste investimento, o mais arriscado para os pequenos editores, pois totalmente dependente do 

retorno de vendas dos exemplares e sob o contexto de uma série de limitações relacionadas aos 

espaços para a venda, à distribuição e ao marketing na concorrência com os títulos das grandes 

editoras. 

Até mesmo por estas condições, é que os tipos de financiamentos apontados como mais 

incidentes em segundo lugar fazem-se tão relevantes para as editoras independentes, especial-

mente as que se situam em mercados regionalizados como o baiano, em que o fator distribuição, 

como ainda trataremos seguindo as respostas ao questionário, é um forte entrave. 60% das edi-

toras respondentes financiam publicações também com prestação de serviços à autores, mesmo 

índice para o financiamento através de prêmios e editais.  

Outros modais, como a coedição (53,3%) e leis de incentivo (33,3%) são ou já foram 

fonte de financiamento, demonstrando a importância da diversidade de estratégias de captação 

de recursos para editoras neste perfil. Prestação de serviços a empresas, patrocínio direto de 

empresas, financiamento coletivo tiveram igual índice, 26,7%. Linhas de crédito e pré-venda 

foram mencionados por uma editora cada. 
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Gráfico 8 - Meios de Financiamento da Produção de Livros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria  

Sobre os editais, que aparecem entre as principais fontes de financiamento das publica-

ções, 86,7% ou treze editoras informaram já ter participado de algum. Das que já participaram, 

12 (92,3%) recorreram a editais estaduais. Municipais vem em segundo lugar, seguido de fede-

rais e os de empresas privadas. 

Gráfico 9 - Participação em Editais 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria 
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Gráfico 10 - Editais em que houve Aprovação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta; Elaboração própria  

Este dado é um demonstrativo da centralidade do fomento estadual para o setor editorial 

baiano, sendo os editais, conforme apresentado no capítulo anterior, uma das poucas ações exe-

cutadas a partir do órgão desenvolvedor de tais políticas na Bahia. A importância (ao mesmo 

tempo fragilidade) das políticas setoriais será endossada pelo resultado da aplicação dos ques-

tionários como veremos mais à frente. 

O questionário também apresentava perguntas sobre as principais despesas na estrutura 

de manutenção das editoras e sobre as áreas em que se pretendia maior investimento nos pró-

ximos anos. A maior incidência foi para gastos da editora na contratação de fornecedores (40%), 

o que se refere, sobretudo, às despesas com gráficas; seguido de contratação de serviços espe-

cializados (33,3%), que são relacionados às atividades do processo de edição dos livros (revi-

sores, ilustradores, designers etc.). Ainda houve menção a funcionários fixos e equipamentos. 
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Gráfico 11 - Maior Gasto da Editora na Manutenção de Atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria  

Onde a editora pretende investir nos próximos anos: pessoal e marketing foram os mais 

citados (60% das editoras, cada um). Equipamentos aparecem em seguida com 40% e depois 

manutenção de ponto de venda próprio e/ou compartilhado (33,3%). Ainda: Direitos autorais 

(26,7%), Participação em Eventos e Inovação/Tecnologia (20%), Criação de Linha de Produtos 

e Produção de Novos Títulos (6,7%, cada). 

No último bloco do perfil da atividade econômica, a pesquisa trouxe cinco questões 

relacionadas ao faturamento das editoras baianas nos últimos anos e objetivava ter um referen-

cial sobre uma média estimada de receita do setor, mas também sobre o impacto financeiro 

causado pela pandemia para estas empresas que atuam em um dos setores da Economia Cria-

tiva.  

Até pela natureza das atividades, muitas realizadas ou promovidas através de eventos e 

em espaços culturais, as editoras, além de deixarem de contar com o funcionamento das livra-

rias físicas, tiveram desde o primeiro momento que suspender suas programações e deixaram 

de ocorrer os lançamentos de livros presenciais (um dos momentos mais representativos para a 

comercialização dos exemplares de novos títulos), assim como as feiras e festivais literários, 

que correspondem a um dos principais canais de venda dos seus livros. 

A primeira questão era sobre a faixa de faturamento em que se encontravam as editoras 

em 2019. Apenas uma editora não respondeu. Das respondentes, oito editoras, o que corres-

ponde a 57,1%, esteve na faixa de até R$ 60.000,00. Nas faixas superiores (e até R$ 
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360.000,00), duas editoras estiveram em cada uma, conforme pode ser acompanhado no gráfico 

a seguir: 

Gráfico 12 - - Faixa de Faturamento da Editora Em 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria  

A pergunta seguinte era sobre o ano de 2020, quando foi decretado o estado de calami-

dade pública devido à pandemia do Coronavírus logo no começo do ano, no mês de março. 

Houve respostas das mesmas 14 editoras da questão anterior, mas duas delas responderam estar 

na faixa imediatamente anterior à que se posicionavam no ano de 2019, um indicativo direto de 

que perderam receita. Como trabalhou-se com faixas de faturamento e não valores absolutos, a 

diminuição da receita pode ter ocorrido também para as outras editoras, embora não tenham 

transitado entre uma categoria de divisão das faixas e outra. 

 

Gráfico 13 - Faixa de Faturamento da Editora em 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria  
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A próxima questão trouxe elucidação sobre este quesito, indicando que 60% ou nove 

editoras, neste caso de 15 respondentes, perderam faturamento devido à pandemia. E mais: na 

sequência, estas nove editoras responderam sobre a porcentagem de perda do faturamento; 

sendo que seis perderam entre 30 e 60% da sua receita. 

Gráfico 14 - Perda de Faturamento Durante a Pandemia 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria  

 

Sobre o cenário de 2021, a projeção foi mais otimista. Para 60% dos editores baianos 

respondentes, no momento da aplicação da pesquisa (três meses antes do encerramento do ano), 

haveria estabilidade ou aumento do faturamento. Já para os outros ainda não era possível prever, 

mas nenhum apontou diretamente projeção de queda.  

No caso das pequenas editoras, principalmente, pode-se atribuir também esta realidade 

de reação ao cenário adverso graças aos subsídios para a manutenção e fomento através de 

editais concedidos em caráter emergencial ao setor cultural, através da Lei nº 14.017, de 29 de 

junho de 2020, a Lei Aldir Blanc81 e que algumas editoras baianas, inclusive entre as pesquisa-

das, tiveram acesso direto aos benefícios ou foram contratadas por agentes culturais beneficia-

dos que previam em seus projetos a publicação de livros.  

 
81 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.017-de-29-de-junho-de-2020-264166628 <Acesso em 

18/10/2021>.  
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Apesar da forte retração do consumo de produtos culturais nos primeiros meses das 

medidas restritivas ocasionadas pela pandemia82, aspectos circunstanciais relacionados ao iso-

lamento desencadearam o estímulo à leitura naquele segmento populacional que pôde manter-

se reservado em seus domicílios. Em julho de 2020, o resultado dos estudos mensais realizados 

pela Nielsen BookScan em parceria com Snel83, que verifica as vendas em livrarias, varejistas 

e e-commerce, já indicava uma alta de vendas, inclusive superando os números do mesmo pe-

ríodo do ano anterior (antes da pandemia)84. 

Esta realidade de recuperação se consolidou a partir de então e, de setembro de 2020 a 

setembro de 2021, houve expansão de receita para o mercado de livros de mais de 13% com 

relação ao mesmo período anterior, e o preço médio de venda do livro, que acumulava queda 

há alguns anos, voltou até a crescer85. Ainda que estes resultados possam ser mais concretos 

para aquelas editoras que conseguem escoar os seus títulos com maior capilaridade, ocupar os 

espaços de destaque nas livrarias, sejam as físicas ou online, as que publicam os livros de auto-

res consagrados – ou seja, as grandes editoras – o setor, proporcionalmente às suas realidades 

de fatia de mercado, de uma forma geral encontra melhores resultados atualmente, numa espé-

cie de efeito cascata. 

Com os dados de faixa de faturamento de 2019 das editoras baianas pesquisadas e apli-

cando as proporções de faixas ao universo mapeado das EPs da Bahia (28 editoras), chega-se 

ao referencial de que o faturamento anual do segmento não é superior a R$ 4.000.000,00 no 

global das editoras do estado, o que corresponderia também, em média, a um faturamento men-

sal aproximado de R$ 11.000,00.  

           Estes números atestam o baixo desenvolvimento econômico da área na Bahia, que, pe-

rante tantos desafios e dificuldades, neste trabalho, atribuímos a questões da dinâmica nacional 

do mercado, mas muito também às questões mais regionalizadas. Uma expansão produtiva e 

comercial com certeza ocorreria a partir de maior capital privado para investimentos, ao mesmo 

tempo que da superação de diversos gargalos logísticos, de mais abertura dos principais espaços 

 
82 https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2020/05/06/mercado-de-livros-tem-queda-de-48percent-no-fa-

turamento-em-abril-apos-fechamento-de-livrarias-por-causa-da-pandemia-do-coronavirus.ghtml 

<Acesso em 18/10/2021> 
83 A Nielsen é uma empresa global de pesquisa de mercado, especialmente conectando setores, organi-

zações e outras empresas às informações e dados de audiências. O Sindicato Nacional dos Editores de 

Livros realiza estudo mensal sobre o mercado de livros do Brasil através da instituição. 
84 https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/07/vendas-de-livros-sobem-31-e-apontam-para-recu-

peracao-apos-pandemia.shtml <Acesso em 18/10/2021> 
85 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,venda-de-livros-retoma-crescimento-no-brasil-

mas-redes-de-livrarias-ainda-sofrem,70003871408 <Acesso em 18/10/2021> 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/07/vendas-de-livros-sobem-31-e-apontam-para-recuperacao-apos-pandemia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/07/vendas-de-livros-sobem-31-e-apontam-para-recuperacao-apos-pandemia.shtml
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,venda-de-livros-retoma-crescimento-no-brasil-mas-redes-de-livrarias-ainda-sofrem,70003871408
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,venda-de-livros-retoma-crescimento-no-brasil-mas-redes-de-livrarias-ainda-sofrem,70003871408
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de comercialização e da implementação e consolidação de políticas públicas setoriais que são 

indispensáveis para um segmento que, obviamente, agrega valor cultural à sociedade e que, no 

caso das editoras independentes, pequenas, regionais, não podem ter o seu resultado mercado-

lógico comparado aos outros patamares de empresas editoriais no Brasil. 

 

4.1.3 Perfil do Pessoal Ocupado 

 

No processo completo de organização da cadeia produtiva do livro as etapas relaciona-

das são as de Criação (Autores) – Produção (Editoras/ Gráficas/ Produtoras de Livros Digitais) 

– Distribuição/Comercialização (Distribuidoras/Livrarias) – Promoção (Feiras de Livros e Fes-

tivais Literários). As editoras são as responsáveis pela etapa de produção das publicações, pre-

param todos os elementos de conteúdo que compõem o livro, finalizando em arquivos que ser-

vem à pré-impressão e/ou produção do livro digital. Além disso, continuam a articular os elos 

da cadeia produtiva constantemente em torno do resultado de uma obra publicada, pois, depois 

de impressa ou criado o e-book, é quem gerencia as constantes necessidades de acompanha-

mento das vendas, da reposição de estoques em pontos comerciais e da participação nos eventos 

de promoção. 

Na etapa de produção, às editoras cabem os serviços editoriais que compreendem: co-

ordenação e produção editorial; preparação, edição e revisão de texto; criação de capa, projeto 

gráfico e diagramação. Nas empresas de maior porte, com o objetivo de conduzir a uma identi-

dade própria na forma de editar e porque a própria demanda de trabalho de edição de livros 

simultaneamente justifica, há profissionais no quadro fixo de pessoal para cada serviço neces-

sário à feitura do livro.  

Toda editora, além das funções especializadas, requer também para o seu funcionamento 

o trabalho nas demandas administrativo-financeiras, agregado a isto, pela natureza da atividade, 

tem também demandas jurídicas, logísticas e, por fim, a realização do marketing dos seus pro-

dutos. 

Segundo revelado pela pesquisa, sobre a equipe de trabalho das editoras baianas, 60% 

ou nove do universo de respondentes informaram não ter funcionários fixos. Das seis que pos-

suem, uma tem apenas 01 funcionário, duas tem 02 funcionários, duas tem 03 funcionários e 

uma informou ter 10 funcionários. O revelado é um indicativo direto de que os sócios e, para 

as que têm, os poucos funcionários, da grande maioria, ou acumulam as funções administrativo-

financeiras e especializadas, ou terceirizam a maior parte dos serviços editoriais. 
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Três questões posteriores atestam esta realidade. A primeira, uma pergunta de resposta 

não obrigatória no formulário, foi direcionada a saber quais funções especializadas do processo 

editorial eram desempenhadas pelos sócios, caso eles executassem alguma. As 15 editoras res-

ponderam, sempre indicando mais de uma função desempenhada pelos sócios, algumas chega-

ram a mencionar até dez diferentes funções, algumas relacionadas, mas, que ao mesmo tempo, 

no mercado, costumam ser desempenhadas por profissionais com aquela expertise.  

Gráfico 15  - Funções Especializadas Executadas Pelos Sócios 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria  

Na próxima questão, aquelas editoras que possuem funcionários fixos deveriam indicar 

quais funções especializadas são desempenhadas por estes. Das nove editoras que responderam 

anteriormente ter funcionários, seis responderam a esta pergunta. Designer gráfico é a função 

mais desempenhada por funcionários fixos (cinco editoras mencionaram – 83,3%), seguida da 

Diagramação e Marketing para três editoras (50%). Houve também uma menção de cada uma 

destas funções: revisão, preparação de textos, tradução, comercial, assessoria de comunicação, 

administrativo, logística, tecnologia. 

A última questão relacionada ao quadro de pessoal e funções especializadas perguntava 

quais eram desempenhadas por terceirizados e as 15 editoras responderam. A função mais ter-

ceirizada por editoras é a de Revisão ortográfica (13 editoras indicaram – 86,7%), seguida de 

Tradução (60%), Design e Editoração Eletrônica (46,7%), Edição textual e preparação de textos 

e assessoria de comunicação (33,3% cada). Atendimento/comercial e produção editorial na se-

quência (13,3% cada). Marketing, historiadores e bibliotecários tiveram uma menção cada. 
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Os dados recolhidos para este tópico, juntamente ao descrito sobre as funções e ativida-

des setorizadas e encadeadas do processo editorial e que, para as editoras maiores, são realiza-

das por um quadro fixo de pessoal, possibilitam a conclusão da constante oferta de serviços e 

geração de renda das editoras para profissionais criativos (do campo das artes gráficas e da 

produção textual, designers, ilustradores, editores de textos), também para aqueles relacionados 

à área de estudos em Letras (revisores textuais, tradutores), além de técnicos (diagramadores, 

produtores gráficos).  

Além disso, ao cruzar as informações disponibilizadas nesta etapa e na etapa anterior 

referente ao perfil da atividade econômica, com a questão sobre a área de maior investimento 

projetada pelos editores para os próximos anos, recordamos que “Pessoal” foi a mais mencio-

nada pelos respondentes. Este cruzamento pode ser considerado como um indicativo de que o 

crescimento, desenvolvimento do setor poderá direcionar para uma maior geração de empregos 

fixos para estes profissionais. 

Para encerrar este bloco relacionado à equipe e funções, questionou-se como os editores 

e seus quadros fixos se capacitam. Foram obtidas respostas de 14 editoras e, neste universo, 

78,6% ou 11 editoras informaram se capacitar com autodidatismo, e 50% através de cursos 

realizados fora do estado da Bahia, que as próprias editoras financiam. Cinco ou 37,5% infor-

maram capacitação em cursos realizados por entidades representativas baianas.  

Como já abordado anteriormente, o setor editorial não possui há alguns anos instituições 

(associações, câmaras ou outras organizações não governamentais) que representem o setor e 

que poderiam atuar ou mesmo reivindicar por uma qualificação sistemática. O órgão voltado às 

políticas públicas setoriais, no que diz respeito ao desenvolvimento de atividades formativas, 

tem direcionado sua ação às oficinas criativas que atendem aos autores. As Universidades bai-

anas, tampouco, possuem um histórico de oferta de formação para o segmento, o que seria 

factível a partir de suas editoras universitárias. Tudo isso reflete neste cenário de informações 

prestadas pelas editoras sobre a capacitação. 

 

4.2 DINÂMICAS DO MERCADO EDITORIAL BAIANO 

 

Nesta etapa do questionário, após investigar o perfil das editoras baianas nas suas formas 

de constituição e de trabalho a partir da sua estrutura, além da identidade editorial, as perguntas 

se voltaram para a relação das editoras com os outros elos da cadeia produtiva, autores, gráficas, 
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distribuidoras, promotores dos eventos literários e o poder público. Deste modo buscou-se de-

monstrar como esta articulação ocorre, se há pontos de gargalo, onde as interações ocorrem de 

forma fluida ou onde elas inexistem. Ainda se as editoras baianas têm atuado de acordo com as 

tendências do mercado, explorando melhor os potenciais de produção e comercialização. 

 

4.2.1. Produção de Livros 

 

O formulário de pesquisa trouxe a questão de quantos livros por ano, em média, as edi-

toras baianas publicam. A maioria das editoras, 53,3% ou oito editoras, publica entre 6 e 10 

livros anualmente.  

Gráfico 16 - Média de Livros Publicados por Ano pela Editora 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria  

Sobre o número total de títulos já publicados em todo exercício das editoras responden-

tes: cinco editoras publicaram até 50 títulos; três editoras, entre 50 e 100 títulos; e sete editoras 

mais de 100 títulos.  

Neste sentido, é interessante destacar que realizamos levantamento prévio à aplicação 

do questionário para este trabalho, quando da mudança do banco de dados do ISBN86 da Bibli-

oteca Nacional (BN) para a Câmara Brasileira de Livros, o que se deu a partir de março de 

 
86 No site da Câmara Brasileira do Livro, instituição que é atualmente responsável pela atribuição do 

número de ISBN para as publicações brasileiras, encontra-se a seguinte definição: “O ISBN (Internati-

onal Standard Book Number/ Padrão Internacional de Numeração de Livro) é um padrão numérico cri-

ado com o objetivo de fornecer uma espécie de "RG" para publicações monográficas, como livros, arti-

gos e apostilas. A difusão global do ISBN e a facilidade com que é lido por redes de varejo, bibliotecas 
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2020. No mês anterior a esta mudança, pesquisamos neste banco da BN, a relação de títulos de 

25 EP’s baianas em atuação na época (algumas com atividades encerradas recentemente) e che-

gamos ao total de mais de 2.200 títulos publicados de meados da década de 199087 até o mês 

do levantamento (fevereiro/2020).  

Este dado é importante para dimensionar a amplitude da produção de livros a partir do 

estado. Podemos levar em consideração tanto o que este número indica em relação à diversidade 

de temas e a quantidade de autores que têm seus livros editados e publicados na Bahia – o que 

contribui nos âmbitos da arte, cultura e educação –, como a produção material destes (e o que 

isto implica economicamente) que, considerando uma média de 300 exemplares88 por título, 

indica um patamar de 660.000 livros impressos nas últimas duas décadas e meia, isto se consi-

derássemos ter ocorrido uma única tiragem. 

O levantamento também foi feito para as EU’s que contribuíram com mais de 3.700 

títulos. Ao incluir as EU’s, somam-se 5.900 diferentes títulos na Bahia aproximadamente em 

duas décadas em meia, e esta projeção de exemplares impressos, com a média proposta, faz 

alcançar a projeção de mais de 1.700.000 exemplares impressos. 

Paralelamente aos autores e editoras, o elo da cadeia produtiva do livro mais diretamente 

relacionado a este aspecto da produção e seus rebatimentos econômicos 'é aquele composto 

pelas gráficas. O setor gráfico é um setor, desde sempre, muito impactado pelo advento de 

novas tecnologias. Ao longo da história, desde a invenção da prensa, muitas mudanças se acu-

mularam, inicialmente requerendo muitas décadas ou até mesmo séculos para avanços mais 

significativos, que levaram a impressão de um processo praticamente artesanal à um patamar 

industrial e a se tornar a primeira indústria representativa da reprodutibilidade para produtos 

relacionados à arte e cultura. 

Com o desenvolvimento das tecnologias de informação (internet, sistemas de rede etc.), 

a partir, principalmente, da virada do século XX para XXI, este gap tecnológico da indústria 

 
e sistemas gerais de catalogação, tornou-o imprescindível para qualquer publicação”. Ver em: 

https://www.cblservicos.org.br/isbn/o-que-e-isbn/. <Acesso em 19/10/2021>. 
87 Embora na relação constasse pelo menos uma editora em atividade desde os anos 1970, a relação de 

registros de ISBN no site da Biblioteca Nacional datava deste período de meados dos anos 1990. 
88 Utilizou-se, apenas para o estabelecimento de uma média referencial, a tiragem de 300 exemplares, 

que é uma tiragem mais usual nos padrões atuais, depois dos avanços das tecnologias de impressão. Boa 

parte da produção mapeada, como é decorrente de até quase três décadas anteriores, dever ter sido im-

pressa com tiragens maiores, entre 500 de 1000 exemplares, que apresentavam custo mais viável por 

exemplar para os maquinários das gráficas à época. Portanto, muito provavelmente, o número total de 

exemplares pelas editoras mapeadas no recorte de tempo pesquisado é bem maior do que o aqui esti-

mado. 
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gráfica foi dos mais substanciais e tem se tornado cada vez mais acelerado, com a digitalização 

proporcionando que custos adicionais ao processo de impressão de livros e outros itens – como 

produção de fotolito89, gravação em chapas e prova de prelo90 – se tornassem desnecessários.  

Estas etapas da pré-impressão quando tinham seus custos diluídos em pequenas tiragens 

de exemplares de livros, tornavam a impressão de um número pequeno de cópias praticamente 

inviável, deixando o custo por exemplar muito alto, algo que não poderia ser repassado na co-

mercialização.  

Ao mesmo tempo, equipamentos cada vez mais específicos e automatizados têm sido 

desenvolvidos e os grandes centros industriais e econômicos são os que acabam por ter justifi-

cado os investimentos nestas novas tecnologias do ramo, atraindo demandas de outros lugares 

para a impressão e acabamento de livros. 

A Bahia ainda não conseguiu competitividade neste aspecto, as gráficas locais voltam-

se mais aos impressos de publicidade e promocionais, e o perfil do mercado editorial, com as 

editoras de pequeno porte e poucas conseguindo se manter em atividades por longos períodos, 

provavelmente implica na pouca atratividade para os empresários do ramo gráfico.  

Mas há também os fatores “conhecimento de nicho”, “fomento”, pouco explorados, uma 

vez que, ainda que o mercado local não seja suficiente para estabelecer esta demanda que dire-

cionasse ao interesse dos empresários gráficos, sempre existirá a possibilidade de ampliar os 

limites do mercado, posicionar-se e prospectar regionalmente, por exemplo, como já fizeram 

gráficas do estado de Pernambuco ou Paraíba, que, durante algum tempo, foram referência para 

a impressão de periódicos, livros com impressão interna colorida, dentre outros. 

Na pesquisa, 46,7% (sete editoras) responderam que imprimem livros tanto na Bahia 

quanto fora do estado. Cinco ou 33,3% informaram imprimir somente fora. E três indicaram 

imprimir somente nos locais. 

 

 

 

 

 
89 Filme transparente utilizado como matriz de impressão. 
90 Uma impressão prévia, para prova de cores e verificação do resultado da impressão que será feita em 

maior quantidade. 
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Gráfico 17 - Onde os Livros da Editora são Impressos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria  

Porém, quando se questiona a porcentagem de livros impressos nas gráficas de fora do 

estado, 66,7% imprimem mais de 80% dos títulos fora ou a totalidade. 25% imprimem entre 40 

e 70% da sua produção e apenas uma muito pontualmente faz fora. 

 

Gráfico 18 - Produção de Livros em Gráficas de fora da Bahia 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria  
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Os principais fatores apontados que direcionam este cenário é o preço e a qualidade 

(75% das editoras mencionaram). Custo-benefício, prazo de entrega, atendimento e relaciona-

mento seguem como mais mencionados, nesta ordem. A maior porcentagem, de três alternativas 

(imprimem frequentemente mais de 500 exemplares, até 300 exemplares, ou ambas as situa-

ções) é de editoras que hoje imprimem pequenas tiragens (até 300 exemplares), sete editoras ou 

46,7%. 

Na sequência, o questionário de pesquisa trouxe perguntas sobre a inserção das editoras 

baianas no mercado de livros digitais, o que tem correspondido a uma tendência no segmento 

em todo mundo. A primeira questão foi sobre se publicam livros digitais e 80% ou 12 editoras 

das respondentes indicaram que sim. As editoras informaram também sobre o formato de livro 

digital publicado e houve nove menções (75%) ao formato pdf, seis (50%) ao formato e-pub e 

uma (8,3%) ao formato mob.  

Com estas respostas, observamos que, embora a maioria de editoras baianas já integre 

esta nova seara do mercado editorial, crescente em hábito e consumo, ainda prevalece um for-

mato (o pdf) que não segue a tendência mercadológica, esta que é associada também à experi-

ência de leitura em suportes tecnológicos e apps específicos, o grande filão atualmente das lojas 

online especializadas em e-books, os marketplaces.  

Formatos baseados nas novas tecnologias da informação e a internet, como o e-pub ou 

mob, possuem também recursos de acessibilidade, o que entra em consonância com a Lei Bra-

sileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência91 e torna as publicações aptas a integrarem pro-

gramas de compras públicas de livros didáticos ou paradidáticos relacionados ao Programa Na-

cional do Livro e Material Didático (PNLD)92. 

Outro elemento a ser considerado: a produção dos livros digitais nestes formatos mais 

comerciais é feita por empresas e profissionais autônomos, das áreas de programação, TI, mas 

também por pessoas com experiência em softwares gráficos e, para as pequenas editoras, cor-

respondem a mais um serviço terceirizado. Na Bahia trata-se de um serviço ainda pouco encon-

trado, sendo mais centralizado também nas regiões Sudeste-Sul.  

Como a comercialização é totalmente feita no ambiente da internet para estes formatos 

e, para o perfil das editoras independentes baianas, o corpo a corpo presencial, possível nos 

 
91 Para saber mais sobre a Lei e a relação com o livro em formato digital, ver em: https://livroacessi-

vel.org.br/ <Acesso em 26/10/2021>  
92 http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12391:pnld <Acesso em 26/10/2021> 
 

https://livroacessivel.org.br/
https://livroacessivel.org.br/
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eventos de lançamento e feiras e festivais, correspondendo ao grande canal de persuasão e 

venda, a oferta no ambiente tão amplo digital e ainda mais concorrido torna-se ainda pouco 

atrativo, considerando ainda que, apesar do crescimento e tendência, a porcentagem de leitores 

de livros digitais no Brasil é baixa. 

Soma-se a tudo que foi elencado, uma movimentação muito recente dos editores baianos 

que requer novo conhecimento e adaptação, referências de produção e comercialização. Ques-

tionados sobre a partir de quando começaram a publicar livros digitais, 58,3% (sete editoras) 

iniciaram entre 2020 e 2021. A que publica há mais tempo, começou as publicações em 2017. 

Gráfico 19 - Ano em que a Editora começou a Publicar Livros Digitais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria  

Percebe-se aqui também o efeito da pandemia sobre o mercado de livros digitais. Pes-

quisas apontam crescimento de mais de 80% das vendas93, consequente impacto de uma maior 

abertura ao consumo94 de livros neste formato, como opção à falta das livrarias físicas que 

estiveram fechadas por meses em várias partes do mundo. Para os autores e editoras baianas, a 

participação nos editais da Lei Aldir Blanc também foi elemento desencadeador, uma vez que, 

entre os produtos, precisavam ser entregues os para consumo no ambiente digital. 

 
93 https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/07/venda-de-ebooks-salta-83-em-2020-e-revela-forca-

dos-livros-digitais-na-pandemia.shtml <Acesso em 22/10/2021> 
94 https://veja.abril.com.br/economia/consumo-de-livros-digitais-escala-com-pandemia-de-covid-19/ 

<Acesso em 22/10/2021> 
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Os livros com acessibilidade, embora exista a Lei e haja também um mercado, como o 

voltado para as compras públicas já mencionadas (PNLD), ainda são infimamente explorados 

pelos editores baianos. Apenas quatro editoras locais já publicaram neste formato. 

Gráfico 20 - Publicação de Livros com Recursos de Acessibilidade 
 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria  

 

Gráfico 21 - Perfil dos Livros Publicados pela Editora com Recursos de Acessibilidade 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria  
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4.2.2 Comercialização e Distribuição 

 

Editar e produzir livros, como pequeno editor, num mercado regionalizado, como o da 

Bahia, dentre os tantos desafios, exige ainda maiores esforços quando é hora da distribuição e 

comercialização dos títulos. Esta é a etapa para qual todo processo de edição se direciona. A 

criação, a preparação do livro, a sua divulgação e promoção, destinam alcançar os leitores, e 

alcançá-los no mais amplo espaço geográfico possível. Distribuir livros físicos num país de 

proporções continentais, como já discutido neste trabalho, exige uma estrutura comercial e lo-

gística muito complexa e dispendiosa para que possam fazer diretamente, e mesmo indireta-

mente, as editoras, especialmente as de pequeno porte.  

As grandes editoras (a não ser aquelas relacionadas aos grandes grupos editoriais, pro-

prietárias de veículos de imprensa, por exemplo, que já agregam outras etapas, como a da im-

pressão e distribuição nas suas estruturas) recorrem aos serviços das distribuidoras, empresas 

que atuam com este know how comercial e logístico na cadeia produtiva do livro, relacionando-

se diretamente com as livrarias de forma capilarizada no território nacional. 

Para comercializar nas livrarias, o formato é o da prática do desconto no preço de capa95 

concedido aos livreiros ou aos distribuidores que repassam às lojas. Para as editoras indepen-

dentes, com autores ainda desconhecidos do grande público, portanto com um menor potencial 

de venda e retorno para as livrarias/distribuidoras, entre tantos outros títulos de maior projeção, 

tem sido praticamente uniformizado o desconto de 50% para os pontos comerciais.  

Ao se trabalhar com as distribuidoras, os descontos totais, que considerem as livrarias e 

o serviço do distribuidor, fecham em até 65%. As pequenas editoras comercializam com ainda 

maiores descontos nas livrarias96 e, com isso, apertam mais as margens destinadas a outras 

despesas e ao seu próprio lucro97, sem poder repassar esta realidade ao preço final do produto. 

Se ainda trabalharem com o distribuidor, o que poderia colaborar para um volume maior de 

alcance de público e de vendas, há o risco de aumentar despesas sem garantias efetivas de um 

retorno compensatório. 

 
95 O preço estabelecido pela editora para a venda do livro. 
96 Como os títulos das grandes editoras trazem mais retorno comercial, pelo volume, às livrarias, há 

maior margem de negociação destas porcentagens, que podem variar de 35 a 50%.  
97 https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2020/08/17/livro-artigo-de-luxo-quanto-custa-e-quanto-pode-

custar-um-livro-no-brasil.ghtml <Acesso em 23/10/2021> 
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Por toda esta dificuldade orçamentária, os editores acabam por acumular mais esta fun-

ção ao gerenciamento dos seus negócios, de serem responsáveis pela própria distribuição dos 

livros, claro que com uma capacidade muito menor de ocupar pontos de vendas fora dos seus 

territórios de atuação.  

E, também, por se tratar de um cenário com poucas editoras e estas com dificuldades de 

encontrar viabilidade em assumir os custos de distribuição terceirizada, praticamente não exis-

tem distribuidoras locais que trabalhem as produções do mercado interno para o externo, no 

caso da Bahia. As distribuidoras com sucursais no estado ou mesmo matriz local trabalham com 

as editoras de fora para distribuição no estado, e muitas voltadas aos livros didáticos. 

As distribuidoras de fora, por sua vez, não demonstram interesse ou, pelo menos, não 

procuram os editores regionais para prospecção, e devem levar em consideração as limitações 

destes quanto a ampliar os descontos e ao mesmo tempo o pouco volume de vendas (e de retorno 

comercial para quem distribui) que cada editora desta alcança nos mercados de fora das suas 

regiões. 

Com relação às livrarias, já abordamos a situação de crise nos últimos anos, para o mo-

delo que se instituía como prevalecente, das megastores e grandes redes de lojas físicas espa-

lhadas pelos shoppings de todo Brasil. Tratamos de como para os livreiros de bairros se tornou 

praticamente impossível se manter na concorrência enquanto o outro modelo expandia, o que 

acarretou o fechamento de muitas pequenas livrarias no país.  

Nestas grandes livrarias ficou ainda mais distante e impessoal o relacionamento “editor 

x livreiro”, mas, mesmo assim, acontecendo pelo esforço dos editores em tratar com as filiais 

da rede na sua região. Por outro lado, o fato de ter os títulos das editoras no site das redes, 

poderia representar uma forma de distribuir em outras partes do país, a partir desta demanda de 

compras pela internet e entrega a partir de filiais da rede de livrarias de outras cidades. 

Porém, o fato é que depois dos pedidos de recuperação judicial decretados pelas duas 

maiores redes, em 2018, todo o cenário que já não era muito amistoso para as editoras indepen-

dentes, principalmente as regionais, tornou-se ainda mais delicado, já que as redes sequer re-

solviam os débitos de vendas já existentes, muito menos trabalhariam com novos pedidos, os 

quais também já não poderiam ser de interesse das pequenas editoras, que precisam fazer girar 

o parco capital.  
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Sem contar com grandes livrarias e quase nenhuma livraria de bairro na Bahia nos últi-

mos anos, editores baianos já trabalhavam com esta realidade de ausência dos pontos mais tra-

dicionais de venda de livros. Pouco a pouco, passaram a direcionar os esforços para os espaços 

dos festivais e feiras que foram crescendo, outros pontos alternativos e, em alguns casos, pontos 

próprios para comercialização.  

Até que veio a pandemia e mais uma necessidade de adaptação. Como já visto neste 

capítulo, a digitalização dos produtos e ações culturais online foi sintomática também para o 

setor editorial, se tornando a principal via de investimento para a realização das vendas. As 

pequenas editoras, se já não tinham, investiram nos seus e-commerce e buscaram fortalecer o 

comércio em megas plataformas online – as quais, atualmente, ocupam o espaço virtual que 

antes era das grandes redes livreiras – com a diferença de que estes pontos de venda online de 

maior alcance agora são as grandes lojas varejistas (a maior parte que não tem o livro como 

principal produto).  

Neste sentido, o questionário de pesquisa trouxe perguntas sobre a distribuição e comer-

cialização, onde se obteve as seguintes respostas e a relação com o exposto até aqui. Quando 

perguntados que canais já utilizaram ou utilizam para a comercialização dos exemplares, treze 

editoras ou 86,7% das respondentes informaram as livrarias assim como feiras literárias, even-

tos próprios da editora (lançamentos e outros) e e-commerce. Pontos alternativos de vendas 

aparecem em segundo lugar, utilizados por dez editoras ou 66,7%. Outras plataformas online 

por oito editoras, 53,3%. Loja física própria por três editoras ou 20%. 

Num cenário pré-pandemia, para 33,3% (cinco) das editoras, o principal canal de venda 

eram os eventos de lançamentos e os eventos nas escolas e outros. Seguido das festas literárias 

(20% ou três editoras); depois outras plataformas online, livrarias e e-commerce 13,3%, com 

duas editoras cada, a assinalar. E uma editora tinha como principal canal ponto físico alternativo 

(6,7%). 
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Gráfico 22 - Canal de Vendas de Exemplares antes da Pandemia 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria  

Oito editoras depois da pandemia vendem mais pelo e-commerce. Sendo que duas delas 

já vendiam mais por esta via antes da pandemia. Apenas uma das que tinham como canal prin-

cipal feiras e festas literárias informou continuar este sendo o principal canal pós-pandemia. A 

maioria que comercializava mais em eventos próprios e feiras, passaram para o e-commerce. 

Mas uma migrou de eventos próprios para bancas de revistas. Outra de eventos próprios para 

as redes sociais. 

A grande maioria das editoras já comercializou fora da Bahia (14 ou 93,3%) e através 

principalmente das Feiras e eventos literários, e de livrarias (nove ou 64,3% em cada uma des-

tas), demonstrando a importância das livrarias para este maior alcance em território nacional. 

Também através de representação e pontos fixos alternativos. 
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Gráfico 23 - Comercialização de Livros da Editora fora da Bahia 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria 

As editoras trabalham principalmente com consignação com as livrarias, 53,3% ou oito 

editoras. 33,3% ou cinco, com as duas formas (consignação e venda) e duas somente com venda. 

Perguntados sobre como avaliam a relação das livrarias físicas com as editoras baianas, a maior 

parte dos editores respondentes resumiu em poucas palavras, que acenam para um relaciona-

mento a ainda encontrar espaços para ser desenvolvido de forma mais salutar, podendo agregar 

resultados promissores para ambas as partes. 

Figura 2 - Relação com as Livrarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria  



139 
 

 
 

Um(a) representante de editora assim descreveu a relação, destacando outro perfil de 

livrarias (as também conhecidas como independentes98), com livreiros que são também editores 

locais e até por estarem também na posição de pequenas editoras propõem e executam este 

relacionamento em outras bases: 

Tem várias livrarias pequenas (pequenas só em tamanho...) que tem também 

os seus próprios selos editoriais e que também trazem iniciativas culturais 

além de objetivos unicamente comerciais. Exemplos são a Katuka Africani-

dades, a Livraria Boto-cor-de-rosa e o espaço-livraria da editora Caramurê. 

Na nossa experiência, estas livrarias físicas têm uma relação boa com as edi-

toras locais. Nas livrarias de maior porte, tem sido possível dialogar e colocar 

alguns dos títulos do nosso catálogo, mas como nestas livrarias os objetivos 

dos espaços e as relações com os leitores são diferentes, não conseguimos 

destaque e, portanto, conseguimos pouquíssimas vendas nestas livrarias. 

Com relação às distribuidoras: 80% (12) das editoras entrevistadas não trabalha com 

distribuidoras. E perguntados sobre a relação com as distribuidoras, o expressado também de-

monstrou a fragilidade nesta articulação: 

Figura 3 - Relação com as Distribuidoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria  

 
98 Este perfil de livrarias tem se destacado no período pós-pandemia, pois foram aquelas que mais rapi-

damente conseguiram, pela flexibilidade gerencial, se adaptar ao ambiente online, fortalecendo ou cri-

ando os seus e-commerce, realizando as vendas pelas redes sociais, com entregas rápidas nas cidades 

que atuam através de serviços como mototáxi. Também estabelecendo uma relação muito próxima e 

mais pessoal com os clientes. Algumas delas são tradicionais nas cidades, conseguiram resistir e se 

reinventaram neste período. Outras foram mesmo inauguradas, inclusive com lojas físicas já associadas 

à venda online, ocupando a lacuna do fechamento das últimas lojas das grandes redes em algumas cida-

des, e este movimento de valorização da produção cultural independente durante a pandemia.  
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Certamente, uma maior integração entre o trabalho das editoras, dos livreiros e distri-

buidores na Bahia, ainda tão pouco constituída, poderia ser estimulada de muitas formas, e 

trazer bons resultados para todas as partes, com o mercado local, para cada um deles, com muito 

potencial a ser explorado. As editoras não podem prescindir de pontos fixos e físicos de venda, 

que também trazem prestígio às suas obras, aos seus autores, sendo uma vitrine de exibição dos 

produtos, seja aqui ou em outras cidades e regiões.  

Com certeza, seja nas livrarias locais, como as de fora, uma sessão dedicada às produ-

ções regionais, diversas de cada parte do país, corresponderiam ao interesse do público, pelo 

menos os nichos que têm dado preferência à produção independente e a explorar a oferta para 

além dos blockbusters. As distribuidoras, por sua vez, pelo menos uma parte delas, até para 

ganhar a partir de uma fatia de mercado pouco representada, poderiam estabelecer esta aproxi-

mação, e representar editoras regionais agrupadas, talvez facilitando o investimento logístico 

em região com menor demanda. 

 

4.2.3 Relação com os autores 

 

Este bloco da pesquisa procurou levantar informações sobre como se relacionam autores 

– que representam o elo primordial da cadeia produtiva do livro, o embrião do processo a partir 

da criação do conteúdo a ser publicado – e as editoras. Alguém que busca escrever profissio-

nalmente, se dedicar à carreira de escritor ou escritora profissional - embora haja muitas mu-

danças nas dinâmicas atuais do mercado editorial, especialmente com o universo digital, faci-

litando e estimulando caminhos para uma produção mais independente, gestada, em todas as 

suas etapas, pelos próprios autores – provavelmente almeja ser publicado por uma editora que 

coloque a sua expertise à serviço da produção, projeção e comercialização do  livro, repassando 

a ele/ela os seus direitos autorais definidos contratualmente. 

Os mais consagrados e conhecidos autores assim firmaram a sua trajetória na escrita, 

com contratos sólidos com algumas das principais editoras brasileiras, o que possibilitou que 

pudessem continuar produzindo novas obras, editando obras anteriores à que selou o contrato 

entre as partes, que fossem realizadas traduções e publicação em outros países. Alguns destes/as 

foram primeiramente publicados por editoras pequenas, algumas da própria cidade/ região natal 

do escritor ou escritora, e após serem revelados, receberem algum prêmio, despertaram o inte-

resse das editoras maiores e receberam outro patamar no hall da produção literária, ensaística 

ou técnica do país. 
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Por isso, até hoje, muitos novos talentos se guiam por esta caminhada, e têm como meta 

iniciar esta parceria com editoras locais. No caso das editoras baianas, observamos que a capa-

cidade de investimento das editoras é pequena, que possuem os desafios e entraves para a pro-

dução, comercialização e distribuição dos livros, os quais, se fossem contornados, poderiam 

ampliar suas capacidades de investimento. Mas como, então, são trabalhadas as relações com 

os autores?  

No questionário, havia a pergunta sobre como eram selecionados os originais a serem 

publicados: principalmente pela procura do próprio autor, responderam 86,7% ou treze editoras. 

Também pela indicação de um autor por outro já publicado pela editora, como mencionaram 

80% ou doze das editoras. Quatro editoras selecionam, dentre outras formas, por Chamadas 

públicas (26,7%), e três (20%) também utilizam os eventos literários, como meio de observa-

ção/seleção de autores. Duas das editoras disponibilizam canal de recebimento de originais, 

uma mencionou que prospecta e outra desenvolve catálogo a partir de uma linha curatorial e 

pesquisa das coordenadoras. 

Gráfico 24 - Meios de Seleção de Originais para a Publicação 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria  

Sobre a forma de remuneração dos autores, numa questão onde poderiam ser assinaladas 

quantas opções se aplicassem, a porcentagem de vendas dos exemplares é a forma mais comum 

de pagamento dos direitos autorais (nove editoras ou 60%), seguida do pagamento com uma 

porcentagem de exemplares, prática de 46,7% ou sete editoras (os autores ficam com uma quan-

tidade de exemplares e comercializam diretamente para as suas remunerações).  

Algumas trabalham especificamente com uma das formas. Duas preferiram não respon-

der. O autor procura a editora e financia sua publicação para 40% ou seis editoras. Houve uma 
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menção para cada um destes casos: pagamento de direito por período ou por edição ou ainda 

adiantamento de direitos, o que seria o cenário mais aproximado das maiores editoras. 

Gráfico 25 - Formas de Pagamento dos Direitos Autorais 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria 

Um dado que chama atenção na pesquisa, para o contexto de um mercado independente, 

regional e pouco capitalizado, é que 53,3% ou oito editoras já publicaram autores estrangeiros. 

A maioria das editoras informou que procurou diretamente o autor ou agente para negociar (três 

editoras). Duas contrataram em rodadas de negócios, uma editora foi procurada, outra publicou 

em coedição. A última informou não ter compreendido muito bem esta questão sobre como se 

deu a negociação para a publicação nestes casos. 

 

4.2.4 Cenário Editorial da Bahia 

 

O último bloco de questões apresentadas pelo questionário foi destinado a levantar da-

dos e analisar as articulações das editoras com agentes que proporcionam mais amplamente a 

relação da produção editorial com a sociedade, como com os órgãos para o desenvolvimento 

de políticas públicas setoriais e as próprias políticas, além dos eventos literários que, como já 

mencionamos, têm aumentado bastante em número de iniciativas nos últimos anos, na cidade 

de Salvador e outras tantas do interior da Bahia. 

São os agentes que, ao fomentarem, disseminarem, promoverem o trabalho realizado 

pelas editoras baianas, propulsionam esta produção ao acesso do público mais geral, indepen-

dente de um consumo através dos canais habituais de comercialização. 
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No contexto das políticas públicas, a primeira pergunta às editoras foi se possuem co-

nhecimento de políticas setoriais realizadas no âmbito do estado da Bahia. Doze ou 80% das 

editoras responderam que sim. Editais para editoras e publicações foram a política conhecida 

mais mencionada por 11 editoras ou 91,7% do universo de 12 respondentes desta questão. 

Eventos calendarizados aparecem em segundo lugar 53,8% (sete editoras mencionaram), se-

guido de compra pública (três editoras – 40,8%), mapeamento e formação de agentes da cadeia 

(duas editoras), linhas de crédito, promoção editorial, coedição de publicações (uma menção 

para cada uma destas opções). 

Perguntados sobre se já tinham sido beneficiados por alguma política setorial, dez edi-

toras ou 66,7% responderam que sim. 

Gráfico 26 - Beneficiamento da Editora através de Alguma Política Setorial a Partir Do Estado 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria  

Das que informaram já terem sido beneficiadas, 100% responderam que foram por edi-

tais, quatro, entre estas, também foram por Compras públicas, uma por coedição e uma disse 

ter tido autores publicados pela editora promovidos externamente através de alguma política. 

Perguntados sobre o Plano de Livro e Leitura da Bahia (PELL), o documento norteador 

para as políticas públicas setoriais a serem desenvolvidas para o livro e a leitura no estado da 

Bahia, resultado das prioridades elencadas durante Conferências Estaduais de Cultura e que foi 
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aprovado em 2014, embora com poucas ações implementadas principalmente as relacionadas à 

cadeia produtiva do livro, 53,3% (8 editoras) dizem não terem tido acesso ao PELL. 

   

Gráfico 27 - Conhecimento sobre o Plano do Livro e Leitura do Estado da Bahia 

 

 Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria  

Das que conhecem (sete editoras), quatro dizem não saber o suficiente para avaliar. As 

demais disseram que o PELL precisa ser executado (três editoras), que precisa ser atualizado 

(duas editoras) e que é um plano que atende parcialmente às necessidades do setor (uma edi-

tora). 

A questão seguinte perguntava se as editoras conhecem alguma Lei, nacional, estadual 

ou municipal, aprovada ou em tramitação para o setor. Também oito editoras responderam que 

não conhecem. Quando perguntado aos que conhecem, qual Lei, as repostas foram sobre leis 

mais genéricas, que não atendem exclusivamente ao setor do livro e leitura, mas ao setor cultu-

ral de maneira mais ampla, como a Lei de Direitos Autorais e a Lei Emergencial da Cultura – 

a Aldir Blanc.  

A única específica mencionada é a lei de isenção de impostos sobre a circulação de 

livros, a mesma que, respaldada pela Constituição e com Emenda de 2004 para a liberação 

também dos impostos sociais, zerando a alíquota, voltou para o centro das discussões em 2020, 

com a proposta da reforma tributária do governo Bolsonaro, que previa o retorno da incidência 

de PIS e Cofins.  
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Sobre a participação em programas de compras públicas no estado da Bahia ou no mu-

nicípio sede da editora na Bahia, oito editoras ou 53,3% informaram nunca ter participado, 

enquanto sete já participaram. 

Gráfico 28 -  Participação da Editora em algum Programa de Compra Pública de Livros 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria 

A mesma proporcionalidade se deu para a resposta sobre a participação em programas 

de compras de livros de outros municípios e estados do Brasil. Apenas uma editora que já par-

ticipou de programas regionais não participou ainda de programas de outras partes, assim como 

uma que nunca participou de compras públicas na Bahia informou já ter participado de processo 

de compra fora. Mas, no geral, observa-se a constância entre as editoras, se não participam 

localmente, também não participam de processos equivalentes fora. 

A Fundação Pedro Calmon, autarquia da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, e 

que, em seu organograma, além da Diretoria de Livro e Leitura, possui a Diretoria de Bibliote-

cas Públicas, é a responsável pelo gerenciamento do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas 

do Estado da Bahia. No site da Fundação: 

Além das duas gerências acima, compõem o SEBP seis bibliotecas públicas, 

localizadas em diferentes bairros de Salvador, duas bibliotecas móveis que 

percorrem praças, parques e bairros da capital e do interior, além da Biblioteca 

Virtual Consuelo Pondé, especializada na História da Bahia e a Biblioteca Ju-

racy Magalhães Jr. em Itaparica (BA)99. 

 
99 http://www.fpc.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=110 <Acesso em 25/10/2021> 
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Além da estrutura, acima descrita, diretamente gerenciada pela Fundação através do 

SEBP, as gerências da Diretoria de Bibliotecas Públicas assessoram as bibliotecas públicas mu-

nicipais e as comunitárias que integram o sistema e são, em partes, também responsáveis pelo 

abastecimento do acervo destas, não só repassando doações de outras instituições, como po-

dendo atender diretamente, com o seu acervo adquirido, a demanda delas100.  

Apesar disto, processos licitatórios de compras de livros das editoras baianas pela Se-

cretaria de Cultura do Estado - Fundação Pedro Calmon não ocorrem. Assim como também não 

se instituíram compras de livros produzidos na Bahia, de autores baianos, periódicas, a partir 

da Secretaria de Educação do Estado, responsável pelo abastecimento das bibliotecas escolares 

da rede estadual de ensino em todo território baiano. 

É certo que, na última década, focando quase que exclusivamente na política de editais 

para as editoras baianas (também não regularmente), os livros produzidos através deste meca-

nismo de financiamento eram destinados em uma cota como contrapartida à Fundação, que os 

distribuía em partes também a estes acervos de bibliotecas públicas. Mas, nestes casos, se tra-

tava de um ou poucos títulos de determinadas editoras, aqueles que foram viabilizados com o 

edital e apenas das editoras que foram selecionadas no certame. 

As compras públicas de livros com editoras baianas ainda não foram tratadas, elas pró-

prias, como uma política de toda a importância para a sustentabilidade do ecossistema do livro 

e leitura na Bahia. E deveriam, sobretudo porque as editoras e autores da Bahia produzem seus 

conteúdos, em grande parte, a partir de temáticas que se relacionam com aspectos artísticos, 

culturais, historiográficos locais e este elemento é fundamental na composição dos acervos das 

bibliotecas baianas. Também no que diz respeito às obras de perfil literário, as referências às 

identidades são, na maior parte das vezes, também relacionadas às vivências dos autores na sua 

região e isto estabelece proximidade, identificação, inspiração aos leitores.  

Por fim, porque as editoras baianas, como foi destacado no início deste capítulo, são 

editoras independentes, que não se posicionam com os aspectos comerciais do lucro financeiro 

como principal elemento a ser buscado nas suas atuações. Elas equilibram a função sociocultu-

ral com esta necessidade, claro, de sobrevivência no mercado. Portanto devem ser analisadas e 

atendidas em termos de políticas públicas que estimulem sua sustentabilidade, também por sua 

contribuição à cultura e educação baianas.  

 
100 http://www.cultura.ba.gov.br/2021/10/19997/Bibliotecas-Publicas-do-Estado-somam-cerca-de-900-

mil-exemplares-em-seu-acervo.html <Acesso em 26/10/2021> 

http://www.cultura.ba.gov.br/2021/10/19997/Bibliotecas-Publicas-do-Estado-somam-cerca-de-900-mil-exemplares-em-seu-acervo.html
http://www.cultura.ba.gov.br/2021/10/19997/Bibliotecas-Publicas-do-Estado-somam-cerca-de-900-mil-exemplares-em-seu-acervo.html
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Prefeituras e governos estaduais, em várias partes do Brasil, possuem programas de 

compra de títulos para abastecimento de suas redes de bibliotecas, inclusive com a abertura de 

editais de seleção, em que as editoras preenchem formulários prévios e enviam os exemplares 

das obras para a curadoria; fora as licitações para compra de títulos pré-selecionados e listados 

pelas comissões dos próprios programas.  

Numa pergunta aberta sobre como os editores avaliam a política setorial desenvolvida 

pelo estado da Bahia, muitas respostas foram apresentadas com uma única palavra, a exemplo 

das que seguem: 

 

Figura 4 - Avaliação Política Setorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria 

 

Outras, responderam com uma avaliação mais elaborada, algumas mais críticas ou 

mesmo com sugestões, como pode ser observado nos comentários a seguir: 

 

“Apesar de alguns momentos de colaboração, como um todo é uma relação 

muito distante. Os gestores não entendem o mercado editorial e deveriam ter 

um diálogo mais próximo.” 
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“Acho que ainda não está consolidada uma política setorial para o mercado 

editorial da Bahia.” 

“Poderiam ser realizadas várias ações com acervo de biblioteca, aquisição de 

editoras baianas, ações com bibliotecas comunitárias, política insuficiente 

para haver a produção local.” 

“Os gestores do Estado parecem não entender a realidade do mercado editorial 

e o lugar das editoras independentes no mercado. Também não parecem acom-

panhar/ter interesse em reproduzir políticas setoriais interessantes desenvolvi-

das em outros Estados.” 

“Praticamente inexistente. Uma diretoria do livro e leitura foi criada para a 

elaboração e execução de uma política, houve todo um esforço para a elabo-

ração e aprovação do PELL, mas a partir disto muito pouco foi executado. A 

política se limitou a realização de duas edições de editais para editoras baia-

nas. Os diretores do Livro e Leitura e até a direção da FPC não conseguem 

entender a natureza de atividades dos editores locais, interpretam as editoras 

como elos fortes da cadeia, analisam as circunstâncias e as necessidades por 

um viés empresarial, que devem ser resolvidas na própria dinâmica do mer-

cado.” 

Já abordamos o cenário das feiras e festas literárias na Bahia neste trabalho e tratamos 

sobre como o número de eventos se ampliou muito nos últimos anos. Tanto Salvador, como 

cidades do interior do estado têm sido sedes destas iniciativas. Além disso, este movimento tem 

influenciado o poder público, através da autarquia responsável pelas políticas para o livro e 

leitura, para o embrião do estabelecimento de uma política específica para os eventos literários, 

inicialmente com a criação de uma rede de realizadores/curadores e com um festival organizado 

pela própria Fundação Pedro Calmon. 

Para a pesquisa, algumas questões específicas foram desenvolvidas sobre a relação das 

editoras com a organização das feiras e festas literárias, assim como as suas opiniões sobre o 

espaço concedido à produção editorial baiana nestes eventos. 

A primeira pergunta foi sobre a participação das editoras nas Feiras e Festivais Literá-

rios, na Bahia ou em outros lugares. Quatorze editoras ou 93,3% já participaram. Em seguida, 

procuramos saber como se dá esta participação e, majoritariamente, elas responderam que a 

partir de Convite da Organização do evento com espaço sem custo (92,9% das editoras ou 13 

do total de 14 respondentes).  

Algumas editoras só deram esta resposta. A maior parte das outras assinalou esta opção 

dentre outras. As duas opções mais incidentes foram: pagamento pelo espaço e articulação com 

rede de editores (sete editoras responderam cada uma ou 50%); convite de órgão público com 

oferta sem custo do espaço e convite de entidade representativa com benefícios foram marcadas 

por três editoras cada, correspondendo a 21,4%. 
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Gráfico 29 - Participação em Festas, Feiras e Festivais Literários 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria 

 

Sobre se autores da editora já participaram da programação principal dos eventos, 73,3% 

ou onze editoras responderam que sim.  

 

Gráfico 30 - Participação dos Autores da Editora na Programação Principal das Festas Literárias 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria 
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Das onze editoras que tiveram autores participando, com a opção de escolher mais de 

uma resposta, houve seis menções de que a editora é convidada a sugerir nomes para a progra-

mação e seis de que a organização do evento convidou diretamente os autores. Duas editoras 

também marcaram que procuraram a organização do evento. 

A questão aberta sobre qual era a avaliação sobre o espaço concedido nos Festivais à 

produção editorial baiana trouxe contribuições críticas, como pode ser acompanhado em alguns 

comentários a seguir: 

“Acho que as festas literárias poderiam ter um espaço maior para a produção 

local, tanto na estratégia de vendas, quanto na divulgação.” 

“Poderiam incluir mais autores locais.” 

“Não deveria ser a grande vedete do setor, mas é o que ocorre. Há falta de 

equidade, do ponto de vista do financiamento e atenção da gestão pública, 

entre produtores de eventos literários e a cadeia produtiva do livro propria-

mente dita.” 

“Frágil, favorecem os grandes distribuidores e editoras em detrimento das 

demais.” 

“São elas que dão visibilidade ao mercado editorial da Bahia.” 

“Espaço ínfimo, precisa ser revisto, as editoras locais quase não têm acesso, 

há pouco incentivo para participação de editoras locais.” 

“Muito focadas na promoção do autor, o que é positivo, claro. Mas faz falta, 

nestas festas literárias, um outro tipo de promoção: a daqueles que leem, que 

são quem afinal sustenta essa coisa a que chamamos de "mercado de livros.” 

As festas literárias voltam-se para uma programação com nomes de projeção nacional, 

tendo como referência os eventos pioneiros do perfil, como a Flip, o que é positivo para a pro-

jeção da realização, mas, com isto, acabam repetindo e reforçando o processo excludente das 

produções de autores e editoras fora do eixo Sul-Sudeste, não compreendendo também a função 

política e de fomento que poderiam estabelecer para o mercado local.  

Poderiam equilibrar mais os autores baianos e os convidados na programação oficial, 

assim como ofertar um espaço mais central para os editores baianos, realizar rodadas de negó-

cios, dentre outras ações, que trariam diferenciais e contribuições para e a partir destes eventos. 

O grupo final de questões sobre o cenário editorial da Bahia, investigou os desafios, as 

ações que poderiam contribuir para o melhor desenvolvimento, as principais fontes de informa-

ção sobre o setor para os editores e quais as tendências do mercado na avaliação deles. São 

perguntas que direcionam mais a uma visão de futuro do setor. 
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Sobre as ações mais significativas para a melhoria do setor, cada editora tinha a possi-

bilidade de marcar mais de uma opção. A compra pública foi a opção mais marcada, com treze 

editoras a selecionarem ou 86,7%, seguida da opção maior interação entre as editoras (marcada 

por 60% ou por nove editoras). Entidades representativas atuantes apareceu em terceiro lugar: 

oito editoras ou 53,3%. Premiações locais foi opção marcada por sete ou 46,7%. Formas mais 

diversificadas de financiamento por seis ou 40% das editoras respondentes. 

 

Gráfico 31 - Ações de Contribuição para o Mercado Editorial Baiano 

 

Fonte: Pesquisa direta. Elaboração própria 

Os editores responderam sobre quais as suas principais fontes de informação, que de-

sempenham papel relevante sobre o trabalho da editora. As principais respostas foram: Público 

(nove editoras ou 60% mencionaram); Sites e publicações especializadas; Cursos; Eventos li-

terários; e Pesquisas (todas com 53,3% ou oito das editoras a mencionar). A imprensa foi men-

cionada por 40% ou seis das editoras. 

As respostas sobre os principais desafios para o setor foram complementares e resumem 

as dificuldades a serem superadas. Expressadas numa questão aberta, de forma mais livre, é 

possível ter o indicativo e sugestões válidas de serem observadas pelos próprios editores nas 

construções que podem ser realizadas entre si, como servirem ao norteamento de ações, políti-

cas a partir de outros agentes. Optou-se por reproduzir todos os comentários deixados para esta 

questão, com o objetivo de formar mesmo este painel. 
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“Falta know-how e preço por parte da indústria gráfica para atender o meio 

editorial.” 

 

“Espaço para comercialização e incentivo para o pequeno escritor” 

 

“Se viabilizarem comercialmente [as editoras], produzir obras com qualidade 

e relevância”. 

 

“Vender sua produção.” 

 

“Sobreviver! Viver profissionalmente de livros é uma tarefa duríssima. A dis-

tribuição é um problema crônico. A falta de apoio dos poderes públicos é 

grande. A verba para as políticas públicas de cultura é sempre muito pequena 

e os gestores, muitas vezes, sem preparo. A editora tem o desafio diário de 

lançar livros tentando equilibrar o risco de não ter prejuízo na publicação e 

tendo a necessidade de trabalhar em projetos editoriais sob encomenda para 

suprir uma receita financeira. Fora isso, a mão de obra local é escassa.” 

 

“Financiamento dos projetos.” 

 

“Escoamento da produção.” 

 

“Linhas de Crédito acessíveis e gráficas locais menos exorbitantes. Não com-

preendemos por que a EGBA é tão cara.” 

 

“Financiamento e espaços de venda.” 

 

“Profissionalização, união das editoras, comprometimento do poder público 

com o mercado editorial.” 

 

“Escoar seus produtos, conseguir produzir (precisa de recurso), uma situação 

implica na outra.” 

 

“1. O principal desafio é chegar aos leitores – na Bahia e no país inteiro.  

2. A falta de opções de gráficas na Bahia. Implica que imprimamos a maioria 

dos nossos livros fora da Bahia, o que é complicado logisticamente e implica 

custos de transporte.  

3. Dificuldade e custos de deslocamento para participar de grandes feiras de 

livros que acontecem no Sudeste (e onde muitas editoras de lá conseguem 

vender muito, porque são frequentadas por muitos leitores).  

4. Distribuição para livrarias grandes.” 

 

“Encontrar leitores é um deles. Há hoje (e isso não pode estar correto) mais 

escritores que leitores. Um outro desafio enorme é, claro, o da distribuição de 

livros no estado. Seria bom também que os municípios tivessem seus progra-

mas de aquisição e promoção do livro e da leitura. Mas aí talvez já seja sonhar 

demais.” 

 

“Ausência de políticas públicas para o setor, a dificuldade de união e articula-

ção entre os agentes, a falta de conhecimento sobre o próprio mercado em que 

se atua.” 
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Para finalizar, perguntados sobre as tendências para o mercado, numa questão aberta, 

para além do livro digital e a impressão por demanda, que são tendências para o setor global-

mente, alguns comentários, por tratarem dos contextos regionais e terem apresentado uma con-

tribuição mais analítica, serão também abaixo destacados: 

“As tendências para o mercado baiano continuam sendo o fortalecimento das 

feiras e festivais em espaços públicos, a publicação de autores e temas que até 

então não publicavam, estavam à margem, pelo perfil predominante e histó-

rico do mercado, novos espaços de comercialização de livros no contraponto 

às megastores e livrarias em shoppings. Nacionalmente mais força para as edi-

toras independentes.” 

“Tanto no mercado baiano, quanto no nacional: parece que tem uma tendência 

que se iniciou com a pandemia, de leitores comprando livros cada vez mais 

online e diretamente das editoras. É algo muito positivo para as editoras poder 

vender diretamente para os leitores desta forma, e nacionalmente significa que 

os leitores tendem a procurar mais editoras fora do eixo Rio -São Paulo do que 

faziam antes da pandemia. No entanto, a venda remota vai ser afetada negati-

vamente com as mudanças que virão com a privatização dos correios.” 

“Para o mercado editorial baiano, vejo uma possível aproximação entre edito-

ras e agentes governamentais responsáveis pela promoção do livro e da leitura 

na Bahia. No entanto, não vejo essa mesma tendência se repetindo no cenário 

nacional nos próximos dois anos. Ainda assim, me considero muito mais oti-

mista do que o contrário.” 

E que mais oportunidades de informação, conhecimento, entendimento, sensibilização 

e ação conjunta possam ocorrer como pilares de uma melhor estruturação, diferenciação e am-

pliação necessárias a um mercado fortalecido e inovador, como há potencial para que seja o 

mercado editorial e o ecossistema do livro na Bahia. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Economia Criativa, conceito surgido no final da década de 1990, é aglutinadora de 

um escopo de segmentos e atividades criativas e culturais responsável por números de empre-

gos, geração de renda e receitas maiores que outros importantes setores econômicos no mundo. 

Porém, apesar da emergência do campo ser de relevância estratégica para a economia 

especialmente dos países em desenvolvimento, onde há insumo abundante (tradições culturais, 

artes, histórias, memórias...) – isso somado à natureza simbólica dos bens e produtos oriundos 

desta seara que tanto contribuem para o fomento à diversidade, para a preservação dos patri-

mônios culturais, para o incentivo ao desenvolvimento de capacidades intelectuais e culturais 

de forma geral, dentre outras benesses humanísticas e emancipadoras –, estabeleceu-se, como 

ocorre em setores tradicionais, a concentração dos dividendos para os países mais ricos e já 

desenvolvidos e as mega/grandes empresas. 

O setor editorial, um dos mais rentáveis da Economia Criativa, fatura mais de R$ 5 

bilhões anualmente101 somente no Brasil, o que demonstra a grandeza econômica do segmento. 

Mas com um ecossistema de editoras em estratos bem variados, de grandes grupos cujos os 

maiores acionistas são empresas internacionais (capital estrangeiro) a editoras de micro porte, 

estas com a produção de menos de uma dezena de títulos por ano, estima-se que a grande mai-

oria desta receita e lucros sejam gerados/angariados pelos grandes grupos, que possuem um 

número bem menor de representantes. 

O conhecimento e a compreensão das práticas e processos próprios das diferentes ca-

madas das empresas e empreendimentos criativos de países como o Brasil – considerando as 

diferenças também das condições territoriais, políticas, econômicas e culturais, e utilizá-las es-

trategicamente, com incentivos customizados que estimulem e evidenciem a potência da diver-

sidade, das formas de produzir e disseminar a partir e para públicos e nichos mais plurais e 

democráticos –, é condição ainda distanciada nas políticas e ações que podem se relacionar com 

os diferentes setores criativos. 

Desde os documentos norteadores a partir das organizações multilaterais, até as princi-

pais pesquisas realizadas por institutos e fundações nos próprios territórios que são foco dos 

 
101 Segundo a pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, o faturamento correspondente 

à venda de 354 milhões de exemplares de livros foi de R$ 5,7 bilhões em 2020. Ver em: 

https://snel.org.br/pesquisas/ <Acesso em 29/12/2021 

https://snel.org.br/pesquisas/
https://snel.org.br/pesquisas/
https://snel.org.br/pesquisas/
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levantamentos e análises, as metodologias empregadas e o tratamento dos dados não conside-

ram inúmeras variáveis que principalmente o campo da cultura e a natureza dos bens simbólicos 

apresentam, e que seriam imprescindíveis para um retrato mais fiel das potencialidades e desa-

fios de cada área relacionada à Economia Criativa; além de uma maior identificação dos agentes 

das cadeias produtivas com os  dados espelhados. 

Ter como referência mercados de outras regiões do Brasil fora do eixo Sudeste-Sul – 

eixo, este, que por razões diversas, históricas, políticas e econômicas, reúnem as maiores edi-

toras do segmento –, traz um parâmetro das abissais diferenças, que se refletem, inclusive, na 

capacidade de concorrência entre empresas de tão distintas realidades. Na Bahia, por exemplo, 

que tem um mercado, ele todo, de perfil editorial independente, o faturamento das editoras em 

atividade é estimado, na pesquisa integrante desta dissertação, como não superior R$ 

4.000.000,00 anualmente. 

As editoras regionais possuem um papel muito importante na publicação de temas rela-

cionados e autores das regiões, o que favorece a bibliodiversidade de títulos brasileiros. Local-

mente também são geradoras de emprego e renda, no trabalho conjunto com uma série de pro-

fissionais relacionados à preparação dos livros: editores e preparadores de texto, revisores, ilus-

tradores, designers gráficos e diagramadores. São um elo central na cadeia, articulando todos 

os demais e coordenando as etapas de produção, no relacionamento com gráficas e produtores 

de e-book. 

Em mercados como o baiano, esta etapa de produção é frequentemente realizada fora 

do estado, há pouco investimento em novas tecnologias para a impressão de livros. Outros elos 

da cadeia, como as distribuidoras e livrarias situadas na Bahia, também têm relacionamentos 

frágeis com as editoras locais. A ausência de entidades representativas do setor editorial no 

estado, a incipiência de políticas setoriais, e o baixo nível de inter-reconhecimento entre atores 

e gestores são alguns dos fatores que direcionam a esta realidade de baixo aproveitamento de 

um efeito produtivo e financeiro em cadeia, que poderia amplificar resultados do setor. 

Mesmo com tão pouco fomento, editoras baianas têm historicamente atuado contra a 

corrente, algumas superando, por décadas, cenário adverso, com autodidatismo e busca de ou-

tras fontes de conhecimento por conta própria, atravessando crises econômicas, com poucas 

condições de acompanhar concomitantemente os gaps tecnológico, sem políticas públicas ou 

legislação que possibilite vias de reconhecimento da contribuição cultural à sociedade baiana e 

que viabilize à ocupação dos acervos de bibliotecas públicas e comunitárias da Bahia com a 
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produção dos autores e produtores locais, já que não há programas de aquisição de livros e nas 

compras eventuais o tratamento ocorre sem diferenciação, perante à produção de editoras de 

qualquer outra região e porte do Brasil, e sempre baseados em concorrências de menor preço. 

Se é possível considerar os avanços, como o estado ter instituído uma Diretoria especí-

fica para o tratamento das políticas voltadas ao livro e a criação do Plano do Livro e Leitura da 

Bahia (PELL), este um documento norteador para os programas e ações da área, desenvolvido 

com a participação da sociedade civil, a partir das Conferências de Cultura – instrumentos de-

mocráticos e grande diferencial e conquista das políticas dos governos do Partidos dos Traba-

lhadores –, este Plano, embora elenque e deixe bem demarcado que diversas demandas relaci-

onadas ao mercado editorial baiano são prioridades, após oito anos do seu decreto, teve ínfimas 

ações que se relacionam à cadeia produtiva do livro implementadas. 

Na prática das políticas setoriais, no âmbito do estado e da prefeitura da capital baiana, 

para citar as referências mais emblemáticas do território, como também em depoimentos for-

necidos durante eventos em que estiveram conjuntamente gestores públicos destas esferas e 

editoras baianas, é notório como a falta de conhecimento faz que os gestores da área nivelem 

as condições de atuação das editoras locais com uma ideia de “mercado editorial” generalizada, 

onde toda empresa, toda editora tem o patamar financeiro e de produção das grandes editoras 

brasileiras. E, por isto, o fomento às editoras independentes não é tratado como uma prioridade 

para a política cultural local.  

Para nós, uma tradução e exemplo da problematização apresentada ao longo deste tra-

balho sobre como há ainda pouca convergência, por limitada informação e resistências genera-

lizadas, entre o potencial teoricamente destinado à Economia Criativa para os países em desen-

volvimento e a apropriação desta potencialidade para os mercados criativos mais independentes 

e para além dos centros econômicos mundiais e nacionais. 

Com base em todo este contexto e principalmente a partir dos dados e comentários for-

necidos e analisados na pesquisa de campo com as editoras, desenha-se aqui algumas recomen-

dações relacionadas às políticas setoriais para a dinamização do mercado editorial baiano que 

podem ser trabalhadas pelos órgãos públicos e pela ação conjunta das editoras e outros atores 

da cadeia produtiva do livro: 
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POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

- Avaliar e atualizar o Plano Estadual do Livro e Leitura (PELL), elaborando e 

estabelecendo metas, além de indicadores para monitoramento e avaliação, servindo de 

referencial à também atualização e acompanhamento dos Planos municipais de cidades 

baianas.  

O Plano Estadual e o Plano Municipal de Salvador estão próximos de completar o seu 

período de vigência (10 anos), o que ocorrerá em 2023, ainda sem esta reavaliação e vias de 

monitoramento. 

 

- Estabelecer políticas transversais relacionadas ao Livro e a Leitura na Bahia, que 

articulem os potenciais educacionais, culturais e identitários (simbólicos) com os de ino-

vação, indústria, comércio e turismo (econômicos), a partir de ações que envolvam órgãos 

como Secretarias de Cultura; de Educação; do Turismo; de Ciência, Tecnologia e Inova-

ção; e Desenvolvimento Econômico.  

Como tratado ao longo deste trabalho: não há compra regular de livros de autores e 

editoras baianas para os acervos de bibliotecas públicas e escolares; a indústria gráfica da Bahia 

não consegue atender ao setor editorial local/regional; a Bahia não acompanha as tendências 

tecnológicas do mercado editorial mundial que navega há quase duas décadas em novas tecno-

logias para experiências diferenciadas de leitura, acessibilidade e marketing das publicações a 

partir de softwares, apps e ações transmídias. Outro potencial desperdiçado: a Bahia possui 

entre os seus escritores algumas das personas mais importantes para literatura no Brasil e isto é 

um potencial de atração turística (Castro Alves, Gregório de Matos, Jorge Amado, João Ubaldo, 

apenas para citar alguns nomes). 

 

- Inserir o Livro e a Leitura na política para a Economia Criativa do estado e ci-

dade de Salvador. 

 A Prefeitura de Salvador está em fase de implementação de uma política voltada para 

a Economia Criativa, um eixo do Programa Salvador 360, com espaços, programas e ações 

voltados e relacionando cultura, turismo, empreendedorismo, inovação e tecnologia. Equipa-

mentos dedicados ao Carnaval e à Música (Casa do Carnaval e Casa da Música), assim como o 
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Hub Salvador (empreendedorismo tecnológico através de Startups), o Salvador Filmes (escri-

tório de fomento ao audiovisual), dentre outras ações relacionadas à Moda, Gastronomia, Fo-

tografia, Eventos de Rua. A única ação concatenada com o Livro e a Leitura nesta política 

municipal é a publicação de oito autores baianos anualmente, dentro do Selo João Ubaldo Ri-

beiro, iniciativa que já havia ocorrido em uma edição antes do anúncio do Programa.  

A memória de Literatura baiana, com os relevantes nomes de autores já citados, dentre 

tantos outros, que pode estar unida a produção literária contemporânea também em espaços de 

visitação para a população e turistas; um espaço de exposição e comercialização para livros 

produzidos a partir da Bahia, como uma Casa das Editoras Baianas, em local estratégico, com 

maior fluxo de turistas e visitantes; um escritório de fomento (tal qual o Salvador Filmes) como 

um Salvador ou Bahia Publishers que contribua para a promoção da literatura e livros produzi-

dos no estado nacional e internacionalmente; Circuitos de Feiras das Editoras Baianas (ação já 

elencada no Plano do Livro e Leitura do Estado como Circuito de Feiras de Livros), que pode 

ser consonante com os eventos – Feiras e Festivais de Rua – que fazem parte da política de 

eventos culturais da Prefeitura de Salvador; são ideias de ações que poderiam ser realizadas 

tanto no âmbito do estado, como da prefeitura de Salvador, neste contexto das políticas para a 

Economia Criativa. 

 

- Realizar, fomentar a partir de editais, patrocinar ou apoiar a realização de Prê-

mios Literários para produções a partir da Bahia. 

Os prêmios literários, além de revelarem ou ofertarem propício reconhecimento aos ta-

lentos da literatura, são uma importante via de tornar mais conhecidos perante o grande público 

as obras e autores, uma vez que são eventos com potencial de geração de mídia espontânea. 

Atualmente, os prêmios relacionados ao universo da literatura têm tido as suas categorias am-

pliadas, e incluem o trabalho de outros agentes da cadeia produtiva do livro, designers gráficos 

e ilustradores, por exemplo. Diferentes elos da cadeia produtiva do livro podem ser impactados 

com a realização dos Prêmios, uma vez que as obras finalistas e premiadas potencialmente serão 

mais procuradas pelos leitores e autores, editoras, gráficas, livrarias e festivais literários bene-

ficiam-se desta repercussão, com mais impressão de exemplares, vendas, interesse de público, 

abertura de espaços mais amplos para a promoção da obra e autor. 

A Bahia tinha um prêmio tradicional, o Prêmio Copene/Braskem de Literatura, em par-

ceria com Academia de Letras da Bahia, extinto há alguns anos. Os Prêmios podem ser reali-
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zados a partir das autarquias e empresas públicas dos governos estaduais ou municipais, a exem-

plo do que ocorre com o Concurso de Escritores Escolares da Fundação Pedro Calmon (Se-

cult/BA) ou dos Prêmios da CEPE Editora, a Companhia Editorial de Pernambuco.  

 

- Realizar, fomentar a partir de editais, patrocinar ou apoiar a realização de ativi-

dades formativas para a cadeia produtiva do livro. 

Parcerias dos órgãos públicos com outras instituições ou mesmo as políticas transversais 

já citadas podem viabilizar um programa de formação para o setor editorial local e alcançar 

uma série de profissionais que executam funções nas etapas da preparação, edição e produção 

dos livros, preparando os mesmos para atuação local e/ou mercados mais abrangentes, de forma 

ambientada com questões contemporâneas que caracterizam e impactam o mercado editorial. 

A Bahia não possui cursos técnicos, nem universitários relacionados ao campo da pro-

dução editorial. E também só registra iniciativas muito pontuais relacionadas à cursos livres. O 

SEBRAE, as editoras universitárias, o Parque Tecnológico da Bahia são exemplos de potenciais 

parcerias que poderiam ser firmadas com esta finalidade e, inclusive, atuar com capilaridade, 

alcançando também o interior do estado. Temas como mercado e públicos, tradução e direitos 

autorais, linha editorial e identidades, comercialização e logística, cenário pós-pandemia são 

alguns dos que podem ser voltar à módulos de formação. Sem falar na formação mais técnico-

operacional, que se volte à revisão, designer gráfico, produção gráfica de livros e a produção 

do livro digital. 

 

- Inserir na pauta de discussões das casas legislativas do estado da Bahia e municí-

pio de Salvador, os Planos do Livro e Leitura estadual e municipal, sua implementação e 

execução das ações, além do conhecimento de legislações já elaboradas e aprovadas em 

outros estados e municípios brasileiros que estejam a contribuir para o desenvolvimento 

da cadeia produtiva do livro. 

A aproximação do final da vigência dos Planos municipal de Salvador e estadual do 

Livro e Leitura, com muitas ações não executadas, e a falta de cumprimento das reuniões de 

avaliação e deliberação dos Conselhos relacionados ao mesmo, são elementos que requerem 

acompanhamento e fiscalização das casas legislativas, temas que não têm, até o momento, des-
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pertado a atenção devida dos representantes, deputados e vereadores, destas instituições. A au-

sência de leis necessárias para a execução de muitos dos eixos e ações, por outro lado, acabam 

por representarem entraves para esta efetividade dos Planos. 

É realidade em outras cidades e estados brasileiros, por exemplo, leis que garantam uma 

porcentagem de livros de autores e editores locais nas compras de publicações, para os acervos 

de bibliotecas públicas e distribuição na rede pública de ensino, a partir dos governos. 

 

AÇÕES ARTICULADAS ENTRE EDITORES E OUTROS AGENTES DA CA-

DEIA PRODUTIVA 

 

- Formação de Cluster, Cooperativa ou Rede de Editores Baianos 

Um espaço institucional onde empresas concorrentes atuam coletivamente para o de-

senvolvimento do mercado, onde possam ser realizados encontros periódicos para a discussão 

de temas pertinentes ao mercado editorial, às políticas públicas setoriais, à atuação das editoras 

na Bahia; onde possam ser planejadas ações conjuntas para participação em Feiras e Festivais, 

locais, nacionais ou internacionais; campanhas relacionadas à promoção do livro e leitura para 

o público baiano, o estabelecimento de parcerias públicas e privadas, dentre outras demandas. 

 

- Criação de portal virtual de promoção do livro e leitura na Bahia 

Que atue como um ponto comum para maior difusão e conhecimento por parte do pú-

blico de qualquer parte acerca da produção editorial e literária baiana. O portal pode reunir 

conteúdo histórico e educativo, marketplace como uma megaloja de publicações baianas, cursos 

e oficinas literários e voltados ao mercado editorial, clube de leitura, festivais, lives e outros 

eventos online. 

 

- Realização de Feira das Editoras Baianas Calendarizadas 

Estabelecimento de um calendário anual de Feiras promovidas por editoras baianas, es-

pecialmente associado a datas comemorativas que se relacionem com o livro e a leitura (Dia 

Nacional do Livro, Dia do Escritor, Dia do Livro Infantojuvenil, Dias das Crianças, Natal, den-

tre outras).  
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Encerramos esta trajetória, considerando que o campo da cultura ainda tem encontrado, 

além de todo sistema político e econômico muitas vezes contrário ao seu florescimento, as suas 

autorresistências a tensionar este mesmo sistema internamente. Isto com justificativas muitas 

vezes contraditórias, que desembocam nas distorções mencionadas ao longo desta dissertação, 

impendido que, através das políticas públicas setoriais, por exemplo, se estabeleça atenção a 

entes que dependem de fomento, incentivos e impulso que os coloquem em condições de exis-

tência e resistências, contrapondo a balança. Estes mesmos entes que já entregam consideráveis 

contribuições ainda que sem o devido estímulo, enquanto é possível permanecer. 
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https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/05/22/uma-em-cada-5-pessoas-na-bahia-se-de-

clara-preta-aponta-ibge.ghtml 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.017-de-29-de-junho-de-2020-264166628 

 

https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2020/05/06/mercado-de-livros-tem-queda-de-48per-

cent-no-faturamento-em-abril-apos-fechamento-de-livrarias-por-causa-da-pandemia-do-co-

ronavirus.ghtml 

 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/07/vendas-de-livros-sobem-31-e-apontam-

para-recuperacao-apos-pandemia.shtml 

 

https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,venda-de-livros-retoma-crescimento-no-

brasil-mas-redes-de-livrarias-ainda-sofrem,70003871408 

 

https://livroacessivel.org.br/ 

 

https://www.cblservicos.org.br/isbn/o-que-e-isbn/ 

 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12391:pnld 

 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/07/venda-de-ebooks-salta-83-em-2020-e-re-

vela-forca-dos-livros-digitais-na-pandemia.shtml 

 

https://veja.abril.com.br/economia/consumo-de-livros-digitais-escala-com-pandemia-de-

covid-19/ 

 

https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2020/08/17/livro-artigo-de-luxo-quanto-custa-e-

quanto-pode-custar-um-livro-no-brasil.ghtml 
 

http://www.fpc.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=110 
 

http://www.cultura.ba.gov.br/2021/10/19997/Bibliotecas-Publicas-do-Estado-somam-cerca-

de-900-mil-exemplares-em-seu-acervo.html 
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APÊNDICE – Questionário da pesquisa direta com editoras baianas 

 

Pesquisa "Editar na Bahia" 

 

 

Prezadas/os, 

 

Gostaríamos de convidá-las/os a responder o presente questionário que tem como objetivo contribuir para o 

levantamento e a análise de dados relacionados ao mercado editorial da Bahia no escopo da pesquisa 

acadêmica EDITAR NA BAHIA: DINÂMICAS DA CADEIA PRODUTIVA DO LIVRO EM UM 

MERCADO REGIONAL. 

 

As informações produzidas a partir desta pesquisa serão base para a dissertação de mestrado a ser defendida 

junto ao Programa Multidisciplinar em Cultura e Sociedade, do Instituto de Humanidades Artes e Ciências – 

IHAC, da Universidade Federal da Bahia. 

 

Solicitamos que leiam com atenção o Termo de Consentimento abaixo e, no caso de concordância, gentileza 

dar prosseguimento às respostas no questionário. Ele pode ser respondido diretamente ou, caso prefiram, em 

conjunto com a pesquisadora. 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES, A PARTIR DE 

CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA 

 

Informo ter ciência de que o presente questionário compõe a pesquisa acadêmica EDITAR NA BAHIA: 

DINÂMICAS DA CADEIA PRODUTIVA DO LIVRO EM UM MERCADO REGIONAL, 

de autoria da mestranda Carolina Cunha Dantas, para o Programa Multidisciplinar de Pós- graduação em 

Cultura e Sociedade, Universidade Federal da Bahia. 

 

Compreendendo a relevância do presente estudo para setor editorial, dou consentimento ao uso das 

informações prestadas para fins acadêmicos o que inclui a produção de artigos científicos que podem ser 

apresentados e publicados em eventos, periódicos e publicações científicas, bem como de dissertação de 

mestrado a ser apresentada à banca examinadora. Toda produção decorrente da pesquisa será compartilhada 

com as/os participantes. 

 

O objetivo principal desta fase da pesquisa é levantar dados e informações relacionadas à articulação das 

editoras com outros elos da cadeia produtiva para a publicação dos seus títulos, de modo a contribuir para 

delineação de um perfil da atividade editorial num mercado mais regionalizado, como o baiano. Com isso, 

acredita-se ser possível identificar pontos frágeis e fortes deste mercado; incentivar maior conhecimento dos 

próprios agentes em atuação, entre si, bem como servir para o embasamento de políticas setoriais. 

 

No questionário serão solicitados dados como número de e tipo de formalização dos funcionários, faixa de 

faturamento dos últimos anos, entre outras informações relacionadas aos interesses particulares da empresa. 

Esses dados, no entanto, não serão utilizados de maneira individualizada, tampouco haverá identificação das 

empresas relacionadas a tais dados. Garante-se, portanto, o sigilo sobre eles, devendo ser utilizados tão-

somente para compor painéis gerais de análise de dados econômicos do setor relacionados, por exemplo, à 

geração de empregos e recursos financeiros movimentados. A participação na pesquisa é voluntária, não 

envolvendo benefício direto ou ganho financeiro, do mesmo modo que não acarretará nenhum dano ou 

despesa às/aos participantes. 

 

Para dirimir quaisquer dúvidas, a pesquisadora Carolina Cunha Dantas encontra-se à disposição através do 

e-mail: carolacdantas@gmail.com ou do telefone 71 98680-1048. 

 

*Obrigatório 
 

mailto:carolacdantas@gmail.com
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IDENTIFICAÇÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EDITORA 

 

1. Nome Fantasia * 

 

 

2. Atividades desenvolvidas (Indique o CNAE principal e 02 secundários) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Natureza Jurídica (De acordo com o cartão CNPJ) * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Empresa Individual  

Sociedade Limitada 

Micro Empreendedor Individual (MEI)  

Empresário Individual de Sociedade Ltda (Eireli) 

 Outro: 
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4. Porte da Empresa (De acordo com o cartão CNPJ) * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

 Micro Empresa (ME) 

 Empresa de Pequeno Porte (EPP)  

 Sem Enquadramento 

 

5. Tempo de Atuação (período que a empresa edita/publica livros) * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Menos de 5 anos 

 Entre 5 e 10 anos 

 Entre 10 e 15 anos  

Mais de 15 anos 

 

6. A editora possui sede física? (Caso o trabalho seja realizado em home-office, informar em 

"Outros") * 

Marcar apenas uma oval. 

 

Sim  

Não  

Outro: 

 

 

7. Em que cidade a editora está sediada? (De acordo com o cartão CNPJ) * 

 

 

 

8. Possui e-commerce próprio? * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

 Sim  

 Não 
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9. Website 

 

 

 

 

10. Redes Sociais 

 

 

 

11. A editora é filiada/associada a alguma entidade de classe ou integra coletivos do setor? * 

Marcar apenas uma oval. 

 

 Sim  

 Não 

 

12. Caso seja, qual(is) entidade(s) e/ou Coletivos? 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

Câmara Brasileira do Livro – CBL 

 Sindicato Nacional de Editores de Livro – SNEL 

Liga Brasileira de Editoras Independentes – LIBRE 

Associação Brasileira de Livros Didáticos - Abrelivros  

Outro:  

 

 

DADOS DA (O) PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELA EDITORA 

 

 

13. Nome * 

 

 

 

14. E-mail para contato * 
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15. Gênero * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Mulher Cis  

Mulher Trans  

Homem Cis  

Homen Trans  

Não Binário 

Prefiro não informar  

Outro: 

 
 
 

16. Cor ou Raça * 

 
Marcar apenas uma oval. 

 
Preto(a)  

Pardo(a)  

Branco(a)  

Amarelo(a)  

Indígena 
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17. Escolaridade * 

 
Marcar apenas uma oval. 
 

 Fundamental Completo 

      Médio Incompleto  

 Médio Completo 

Superior Incompleto  

Superior Completo 

Especialista 

Mestrado em Andamento  

 Mestrado 

Doutorado em Andamento  

Doutorado 

Outro:  

 

 

 

 

18. Função desempenhada na editora * 
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POSICIONAMENTO EDITORIAL 

 
 

19. Quais das categorias abaixo elencadas estão no contexto da linha editorial da editora e/ou estão 

de acordo com temas de títulos já publicados por ela? (Marque as 03 principais) * 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

Técnicos e Profissionais 

Humanidades (relacionados às ciências humanas – sociais/ ensaios e outros gêneros) 

Ficção 

Não-ficção (biografias, relatos de viagens, dentre outros) 

 Poesia 

Contos e Crônicas Infantojuvenil 

Arte e Cultura  

Didáticos 

Autoajuda/ Religiosos / Místicos 

 Outro 

 

20. Quais as categorias de público-alvo mais alcançado pelas publicações? (Marque a opção que 

mais se aplica) * 

Marcar apenas uma oval. 

 

 Crianças (0 a 11 anos) 

 Adolescentes (12 a 17 anos) 

 Jovens adultos (18 a 29 anos) 

    Adultos (30 anos +) 

 

 

21. Quantos títulos já foram publicados pela editora desde o início das atividades? * 
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22. A editora já publicou autores de fora da Bahia? * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Sim  

Não 

 

 

23. Caso tenha publicado, qual seria a estimativa para o que representa estes autores dentre os 

baianos publicados pela editora? 

Marcar apenas uma oval. 

 

Publica-se autores de fora muito pontualmente, dentro do universo geral de autores 

2  a cada 10 autores (20%) 

3 a cada 10 autores (30%) 

4 a cada 10 autores (40%) 

5 a cada 10 autores (50%) 

Mais de 50% dos autores são de fora da Bahia 

 

 

 

24. A editora possui mais de um selo editorial? Caso possua, quantos? * 

 

 

 

 

25. A editora inscreve títulos e autores que tenha publicado em Prêmios? * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Sim  

Não 
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26. Caso não inscreva, por qual motivo? (Marque a opção que mais se aplica) 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Avaliam que , pela concorrência, as chances da premiação são poucas 

Não possuem conhecimento de prêmios ou dos que se relacionem com o perfil da  editora 

Equipe enxuta, a editora não tem pessoal para realizar tal tarefa  

Os autores que costumam inscrever 

Não avaliam como importante 

Diante de outras demandas, ainda não priorizou, mas acham importante  

Outro: 

 

27. Caso inscreva, algum livro ou autor publicado pela editora venceu algum prêmio? 

Marcar apenas uma oval. 

 

 Sim  

 Não 

 

PERFIL DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

 

28. Como são financiadas as produções dos livros? (Marque todas que se aplicam) 

* 

Marque todas que se aplicam. 

 

Recursos Próprios (investimento da editora)  

Recursos do autor (prestação de serviços a autores)  

Co-edição / Co-financiamento 

Prêmios e editais 

  Leis de Incentivo 

Patrocínio direto de empresas privadas 

 Linhas de crédito (através de instituições bancárias)  

Financiamento coletivo 

Prestação de serviços a empresas e outras instituições 

  Outro: 
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29. Qual destas opções corresponde ao maior percentual no financiamento das publicações da 

editora? * 

Marcar apenas uma oval. 

 

Recursos Próprios (investimento da editora)  

Recursos do autor (prestação de serviços a autores)  

Co-edição / Co-financiamento 

Prêmios e editais  

Leis de Incentivo 

Patrocínio direto de empresas privadas 

Linhas de crédito (através de instituições bancárias)  

Financiamento coletivo 

Prestação de serviços a empresas e outras instituições  

Outro: 

 

 

 

30. A editora já participou de editais? * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

 Sim  

 Não 

 

 

31. Caso tenha participado e o projeto tenha sido aprovado, qual(is) edital(is)? (Marque todas 

que se aplicam) 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

Editais Municipais 

 Editais Estaduais  

Editais Federais 

Editais de Empresas Privadas  

Outro: 
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32. Qual o maior gasto da editora na sua estrutura de manutenção das atividades? * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Pessoal (funcionários fixos) 

 Equipamentos 

Contratação de serviços de fornecedores (gráfica, distribuidora, etc.) 

Contratação de serviços especializados (revisores, tradutores, designers, etc) 

Inovação e Tecnologia (softwares, serviços tecnológicos para áudio-livros, livro digital, etc) 

Direitos Autorais  

Marketing 

 Participação em eventos 

Manutenção de Ponto de venda próprio ou compartilhado  

Outro: 

 

 

33. Onde a editora pretende mais investir nos próximos anos? (Marque até 03 opções que 

mais se aplicam) * 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Pessoal 

Equipamentos 

Inovação e Tecnologia (softwares, serviços tecnológicos para áudio-livros, livro digital, etc) 

Direitos Autorais 

Marketing 

Participação em eventos 

Manutenção de Ponto de venda próprio ou compartilhado 

Nenhum 

Outro:  
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34. Como a editora faz a divulgação dos seus serviços, publicações e autores? (Marque todas 

que se aplicam) * 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

Assessoria de Imprensa  

Redes Sociais 

Impressos (catálogos e outros materiais gráficos)  

Site institucional 

Participação em feiras, festivais e festas literárias 

 Publicidade (anúncios, outdoor, etc) 

Outro:  
 

 

35. Em que faixa de faturamento anual esteve a empresa em 2019? 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Até R$ 60.000,00 

 Entre R$ 61.000 e 120.000,00 

 Entre R$ 121.000 e R$ 240.000,00 

 Entre R$ 241.000,00 e 360.000,00 

 Mais de R$ 360.000,00 

 

 

 

36. Em que faixa de faturamento anual esteve a empresa em 2020? 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Até R$ 60.000,00 

Entre R$ 61.000 e 120.000,00 

Entre R$ 121.000 e R$ 240.000,00 

Entre R$ 241.000,00 e 360.000,00 

Mais de R$ 360.000,00 
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37. Houve perda substancial de faturamento no ano de 2020, devido à pandemia? * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Sim  

 Não 

 

 

38. Caso tenha ocorrido, poderia estimar a faixa de queda? 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Até 10% 

Mais de 10 e até 20% 

Mais de 20 e até 30% 

Mais de 30 e até 40% 

Mais de 40 e até 50% 

Mais de 50 e até 60%  

Outro: 

 

 

39. Em 2021, há projeção de: * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Estabilidade de faturamento com relação ao ano anterior 

 Queda de faturamento com relação ao ano anterior  

Aumento do faturamento com relação ao ano anterior  

Ainda não é possível prever 

Outro:      
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QUADRO DE PESSOAL 

 

 

40. Quantos sócios a editora possui? * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

0 1 2 3 4 5 

 

 

      

  
 

41. Possui funcionários fixos? * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Sim  

Não 

 

42. Caso possua, quantos funcionários? 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

          
  

 

 

43. Os funcionários fixos possuem carteira assinada? 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Sim  

Não 

Alguns possuem 

 

 

44. A editora trabalha com profissionais freelancers? * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Sim 
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Não 

 

45. Quais funções especializadas (relacionadas ao processo editorial) são desenvolvidas pelo 

proprietário ou sócios, caso estes executem estas funções? (Marque todas que se aplicam) * 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

Coordenação Editorial  

Edição Textual 

Design Gráfico  

Editoração Eletrônica  

Revisão Ortográfica  

Preparação de textos  

Tradução  

Atendimento/Comercial  

Marketing 

Assessoria de Comunicação 

 Produção Editorial  

Produção Gráfica 

Proprietário ou sócios não realizam funções especializadas  

Outro: 

 

46. Quais funções especializadas (relacionadas ao processo editorial) são desenvolvidas por 

funcionários fixos, caso a editora tenha estes quadros? 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

Coordenação Editorial 

 Edição Textual 

Design Gráfico  

Editoração Eletrônica  

Revisão Ortográfica  

Preparação de textos  

Tradução  

Atendimento/Comercial 

 Marketing 

Assessoria de Comunicação  

Produção Editorial 

 Produção Gráfica 

Não há funcionário fixo que desenvolva função especializada 

Outro: 
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47. Quais funções especializadas (relacionadas ao processo editorial) são desenvolvidas 

por freelancer, caso trabalhem com estes profissionais? 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

Edição Textual  

Design 

Editoração eletrônica  

Revisão 

Preparação de textos 

Tradução  

Atendimento/Comercial  

Marketing 

Assessoria de Comunicação 

 Produção Editorial 

Produção Gráfica 

Não se contrata colaboradores externos 

Outro: 

 

 

48. A editora recorre à Assessoria Jurídica? * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Sim, temos uma assessoria contratada diretamente para demandas frequentes  

Sim, contratamos Assessoria Jurídica para determinados projetos 

Sim, quando necessário recorremos ao atendimento através de entidade representativa que 

integramos 

Não 
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49. Como ocorre o processo de capacitação dos quadros da editora? Responda, se houver. (Marque 

até 03 opções que mais se aplicam) 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

Cursos relacionados ao setor ofertados por entidades representativas no estado da  Bahia 

Cursos relacionados ao setor ofertados por entidades representativas fora da Bahia  

Cursos relacionados ao setor ofertados pelas Universidades ou suas editoras na Bahia  

Cursos relacionados ao setor ofertados por órgãos públicos na Bahia 

Autodidatismo (aprendizados com a experiência, leituras sobre temas da área, etc)  

Cursos realizados fora da Bahia financiados pela própria editora 

Outro:  
 

 

 

PRODUÇÃO DE LIVROS 

 

 

50. Média de livros publicados por ano (selo principal e outros, se houver) * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

20-50 

Mais de 50 

 

 

51. Os livros são impressos em: * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Gráficas Locais 

Gráficas de fora da Bahia  

As duas situações 



https://docs.google.com/forms/d/1FBFIN9RpFydhaI2fqLnqe4pJIyUQx1VoG7Uh9Ir59Fc/edit 

186  

 

 

 

52. Caso a editora imprima fora, qual seria a estimativa da produção anual que tem sido impressa 

em gráficas de outros estados? 

Marcar apenas uma oval. 

 

Muito pontualmente, algumas poucas publicações do total do catálogo  

1 a cada 10 livros (10%) 

2 a cada 10 livros (20%) 

3 a cada 10 livros (30%) 

4 a cada 10 livros (40%) 

5 a cada 10 livros (50%) 

Mais da metade dos livros produzidos (60 a 70%) 

Quase a totalidade dos livros produzidos (80 a 90%)  

Todos os livros são produzidos fora 

 

 

53. Caso a editora imprima fora, marque até 03 (três) principais motivações para esta definição 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

Preço 

Custo-benefício  

Qualidade  

Confiança  

Relacionamento  

Atendimento 

Tecnologia de Impressão  

Prazo de entrega  

Condições de pagamento 

Outro:  
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54. A editora imprime mais frequentemente: * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Pequenas tiragens (até 300 exemplares) 

Médias tiragens (500 a 2000 exemplares) 

Ambas as situações 

 

 

55. A editora publica livros digitais? * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Sim  

Não 

 

56. Caso a editora publique livros digitais, em que formato? (Marque todas que se aplicam) 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

Pdf  

Epub  

Mob 

Outro:  
 

 

57. Caso a editora publique livros digitais, em que ano começou a publicar? 

 

 

 

58. A editora já publicou livros com recursos de acessibilidade? * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Sim 

 Não 



https://docs.google.com/forms/d/1FBFIN9RpFydhaI2fqLnqe4pJIyUQx1VoG7Uh9Ir59Fc/edit 

188  

 

 

 

59. Caso tenha publicado, qual perfil? (Marque todas que se aplicam) 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

Áudio-livros  

Livros em Braile 

Livros digitais e-pub3 

Outro: 

 

 

 

COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 

 

60. Quais canais a editora já utilizou ou utiliza para a comercialização dos exemplares? 

(Marque todas que se aplicam) * 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

Livrarias 

Pontos físicos alternativos de vendas (Cafés, Bancas, Lojas colaborativas, outros)  

Loja física própria 

Feira e festas literárias 

Eventos próprios da editora e autor, como lançamento e eventos de divulgação nas escolas 

E-commerce da editora 

Outras Plataformas online para venda de livros 

Outro: 
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61. Avaliando um cenário pré-pandemia; em qual destas opções ocorria a maior parte de venda 

dos exemplares? * 

Marcar apenas uma oval. 

 

Livrarias 

Pontos físicos alternativos de vendas (Cafés, Bancas, Lojas colaborativas, outros)  

Loja física própria 

Feira e festas literárias 

Eventos próprios da editora e autor, como lançamento e eventos de divulgação nas escolas 

E-commerce da editora 

Outras Plataformas online para venda de livros 

Outro: 

 

 

62. Depois da pandemia, esse canal se mantém como o principal? Caso contrário, qual passou a ser 

o principal? * 

 

 

 

63. A editora já comercializou ou comercializa títulos fora da Bahia? * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

 Sim  

   Não 

 

64. Caso a resposta tenha sido sim, como aconteceu/e? (Marque todas que se aplicam) 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

Feiras e eventos literários  

Livrarias físicas  

Representação 

Pontos físicos alternativos 

Outro: 
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65. A editora trabalha com distribuidora para a comercialização na Bahia ou fora dela 

Marcar apenas uma oval. 

 

Sim  

Não 

 

66. Como é trabalhada a comercialização dos livros a partir de pontos de vendas de terceiros 

(livrarias, pontos alternativos, sites, etc.)? Prioritariamente: * 

Marcar apenas uma oval. 

 

Consignação  

Compra 

As duas formas 

Não comercializamos livros em pontos de vendas não próprios 

 

 

 

67. Como você avalia a relação das distribuidoras com as editoras locais? * 

 

 

 

 

 

 

 

68. Como você avalia a relação das livrarias físicas na Bahia com as editoras locais? 

* 
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RELAÇÃO COM AUTORES 

 

 

69. Como se dá a seleção de originais para as publicações? (Marque todas que se aplicam) * 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

A partir da procura do próprio autor (demanda espontânea)  

Seleção pública (concursos, chamadas, por exemplo)  

Divulgação e canal de recebimento pelo site 

Indicação de um autor já publicado pela editora  

Seleção de talentos em eventos e projetos literários 

Outro:  
 

 

70. Como são trabalhados os direitos autorais? (Marque todas que se aplicam) * 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

Pagamento de cessão de direito autoral por período  

Pagamento de direito autoral para edição/tiragem específica  

Porcentagem de vendas 

Porcentagem de exemplares 

O autor procura a editora e financia a sua própria publicação 

 Prefiro não responder 

Outro:  
 

 

71. A editora publica ou já publicou autores estrangeiros? * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Sim  

Não 
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72. Caso publique ou tenha publicado, como ocorre/ocorreu a negociação dos direitos 

autorais? (Marque todas que se aplicam) 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

A editora contrata/contratou a partir de rodadas de negócios 

 A editora procura/procurou direto o/a autor(a) ou agente 

A editora publica/publicou em parceria com outra editora 

Outro: 

 

 

 

CENÁRIO EDITORIAL DA BAHIA 

 

 

73. Você tem conhecimento de políticas para o setor desenvolvidas no âmbito do Estado da 

Bahia? * 

Marcar apenas uma oval. 

 

Sim  

Não 

 

74. Caso tenha, pode citar as que conhece? (Marque todas que se aplicam) 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

Editais para editoras ou publicação de livros 

Compra pública de livros para escolas ou bibliotecas  

Formação para agentes da cadeia produtiva do livro  

Linhas de Crédito para cadeia produtiva do livro  

Mapeamento de Editoras e/ou Cadeia Produtiva em geral  

Eventos calendarizados 

Promoção da produção editorial baiana para outras partes do Brasil e/ou exterior  

Co-edição de publicações 

Outro:  
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75. A editora já participou ou foi beneficiada por alguma política para o setor editorial 

desenvolvida pelo Estado da Bahia? * 

Marcar apenas uma oval. 

 

Sim  

Não 

 

 

76. Caso tenha sido, pode citar por qual(is)? 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

Editais para editoras ou publicação de livros 

Compra pública de livros para escolas ou bibliotecas  

Formação para agentes da cadeia produtiva do livro  

Linhas de Crédito para cadeia produtiva do livro  

Mapeamento de Editoras e/ou Cadeia Produtiva em geral  

Participação subsidiada em eventos calendarizados 

Publicações/autores publicados e/ou a editora promovidos externamente  

Co-edição de publicações 

Outro:  
 

 

 

77. Você conhece e já teve acesso ao Plano do Livro e Leitura do Estado da Bahia? * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Sim  

Não 
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78. Caso conheça e já tenha tido acesso, como avalia? (Marque todas que se aplicam) 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

Precisa ser atualizado  

Precisa ser executado 

É um Plano que atende as demandas do setor editorial 

É um Plano que não atende as demandas do setor editorial 

É um Plano que atende parcialmente as demandas do setor editorial  

Sei que existe, mas não conheço detalhes para avaliar 

Outro:  
 

 

 

79. Você conhece alguma Lei, nacional, estadual ou municipal, em tramitação ou aprovada, 

voltada ao setor? * 

Marcar apenas uma oval. 

 

Sim  

Não 

 

 

80. Caso conheça, pode citar em linhas gerais a que ela se destina e/ou de que esfera vem a lei? 

 

 

 

 

 

 

 

 

81. A editora participa ou já participou de algum programa de compras de livros por órgãos da 

estrutura do estado da Bahia ou seu município? * 

Marcar apenas uma oval. 

 

Sim  

Não 
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82. A editora participa ou já participou de algum programa de compras de livros por órgãos da 

estrutura de outros estados e municípios do Brasil? * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Sim  

Não 

 

 

83. Como você avalia a política setorial desenvolvida pelo Estado da Bahia? * 

 

 

 

 

 

 

 

84. A editora já participou de alguma Festa Literária realizada na Bahia ou fora? * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Sim  

Não 

 

 

85. Caso tenha participado, como se dá a participação? (Marque todas que se aplicam) 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

Convite da organização do evento com a oferta de espaço sem custo 

Convite de órgão público de fomento ao setor com a oferta de espaço sem custo 

 Convite de entidade representativa com benefícios para participação 

Pagamento pelo espaço aos organizadores 

Articulação entre grupo/rede de editores, que viabilizam o próprio espaço comum 

 Outro: 
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86. Autores da editora participam da programação principal das Festas Literárias? * 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Sim  

Não 

 

 

87. Caso participem, como se dá o convite prioritariamente? 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

A organização do evento convida diretamente o autor 

A editora é convidada a sugerir nomes de autores que publica 

A editora procura diretamente a organização do evento para sugestão de nomes 

 Outro: 

 

 

88. Como você avalia as festas literárias da Bahia em relação ao espaço para produção 

editorial local? * 

 

 

 

 

 

 

 

 

89. Para você, quais os principais desafios das editoras na atuação no mercado baiano? * 
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90. Para você, quais ações poderiam contribuir para o desenvolvimento do mercado 

editorial baiano? (Marque as 03 principais) * 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

Formação de mão-de-obra 

Pesquisa, produção de dados e informações  

Mais eventos literários 

Entidades representativas atuantes  

Compras públicas 

Formas mais diversificadas de financiamento  

Rodadas de Negócios 

Premiações locais 

Investimento em novas tecnologias  

Parcerias com as Universidades 

Maior interação entre as editoras e outros elos da cadeia produtiva do livro  

Outro: 

 

 

91. Quais dos seguintes canais são atualmente fontes de informação e desempenham papel 

relevante para o trabalho desenvolvido pela editora? * 

 

Marque todas que se aplicam. 

 

Pesquisas 

Público  

Concorrentes  

Órgãos Públicos  

Universidades  

Eventos Literários  

Imprensa 

Sites ou Publicações Especializadas 

 Entidades Representativas 

Cursos e outras atividades de formação na área  

Outro: 
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92. Poderia indicar uma tendência para o mercado editorial baiano e para o mercado 

editorial nacional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

 

Formulários 
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