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O PREÇO DO LIVRO NO BRASIL

Cláudia Neves Nardon

INTRODUÇÃO

A Política Nacional do Livro, instituída pela Lei nº 10.753, de 2003,
reconhece ao cidadão brasileiro o direito de acesso e uso do livro como meio principal e
insubstituível da difusão da cultura e transmissão do conhecimento, do fomento à pesquisa social
e científica, da conservação do patrimônio nacional, da transformação e aperfeiçoamento social e
da melhoria da qualidade de vida. A mesma Política reconhece a necessidade e a urgência de se
capacitar a população para o uso do livro como fator fundamental para seu progresso econômico,
político, social e promover a justa distribuição do saber e da renda.

Não obstante os sete anos de vigência da referida lei, e da instituição,
no âmbito da Política Nacional do Livro, de uma estratégia para a sua implantação, o Plano
Nacional do Livro e Leitura (PNLL) – fruto de amplo diálogo do poder público com todos os
segmentos dos setores criativo, produtivo, distributivo e mediador da leitura –, a aproximação
entre os brasileiros e os livros é ainda incipiente.

O diagnóstico constante do PNLL denuncia que “O Brasil chega ao
século XXI, momento em que a difusão do audiovisual assume imensas proporções, ainda com enorme déficit
no que diz respeito às práticas leitoras dos textos escritos. Nossos índices de alfabetização (stricto e lato
sensu) e de consumo de livros são ainda muito baixos, na comparação com parâmetros de países mais ricos e
desenvolvidos e mesmo com alguns dos países em desenvolvimento da América Latina e da Ásia. Como têm
apontado alguns de nossos mais expressivos pensadores no campo das Ciências Humanas, entre eles Nelson
Werneck Sodré, o Brasil passou abruptamente de um estágio de oralidade para a cultura do audiovisual, já
desde meados do século XX, quando a indústria cultural se fez onipresente entre nós, sem que houvesse efetiva
mediação dos livros e materiais de leitura uma vez que esta nunca chegou a alcançar largas faixas da
população, restringindo-se a pequenos e localizados grupos sociais.”

A segunda edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil –
executada pelo Instituto Pró-Livro e publicada em maio de 2008, com dados referentes a
2007 – indica que somente 55% dos brasileiros pesquisados se identificaram como leitores, ou
seja, informaram ter lido pelo menos um livro nos últimos três meses. Entre esses, a média de
leitura é 4,7 livros ao ano, quantidade bastante baixa, mesmo em comparação com países
vizinhos como a Argentina, Uruguai, Chile e Colômbia, todos eles com índices de leitura



4

superiores ao nosso1. A mesma pesquisa indica que, desse total de livros lidos ao ano, 3,4 são
didáticos ou indicados pela escola. Assim, conclui-se que apenas 1,3 livro lido ao ano pelos
brasileiros é, de fato, prática cultural desvinculada do processo de escolarização.

Além da Retratos da Leitura no Brasil, outros importantes
instrumentos de pesquisa e avaliação tem apontado a precariedade da formação de leitores no
País.

Segundo os resultados do Indicador Nacional de Alfabetismo
Funcional (INAF), trabalho desenvolvido anualmente, desde 2001, pela Ação Educativa,
organização não-governamental, e pelo Instituto Paulo Montenegro, órgão ligado ao Instituto
Brasileiro de Pesquisa e Opinião Pública (IBOPE), um percentual muito pequeno da nossa
população apresenta capacidade plena para ler e escrever. O resultado do INAF/2009 mostra
que 75% dos jovens e adultos brasileiros não dominam plenamente as habilidades de leitura e
de escrita. Desses, 7% são analfabetos totais e 68% são alfabetizados funcionais, porquanto
apresentam, em diferentes graus, comprometimento da capacidade de utilizar a leitura e a
escrita para resolver situações cotidianas, perceber informações e compreender a própria
realidade.

Os resultados apresentados pelos estudantes brasileiros nos testes
aplicados no âmbito do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), mantido pelo
Ministério da Educação, apontam que é insatisfatório o desempenho dos estudantes em
relação aos conhecimentos que deveriam dominar nas séries avaliadas –  4ª e 8ª séries do
ensino fundamental e 3ª série do ensino médio. Os resultados do Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) repetem o baixo
desempenho dos alunos.

É igualmente insustentável a posição do País em comparações
internacionais, tais como a efetivada pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes
– PISA. Apesar de registrar melhora na última década, a educação no Brasil ainda está muito
longe da de países com boa qualidade de ensino. Entre os 65 países que participaram, os
brasileiros ficaram em 53º lugar, obtendo a média de 401 pontos numa escala que chega a
800. Em leitura, 49% dos alunos brasileiros ficaram no patamar mais baixo de aprendizado, o
nível 1, ou até mesmo abaixo dele.

Documento importante para que se conheça a leitura fora do processo
escolar é a pesquisa A Escola Pública na Opinião dos Pais, realizada pelo Instituto Nacional de

                                                          
1 De acordo com  Jéferson Assumção (“Leitura cultural, crítica ou utilitária”. In: Retratos da leitura no Brasil. Amorim,
Galeno [Org.]. São Paulo: Imprensa Oficial: Instituto Pró-Livro, 2008), diferentemente do que aconteceu nesses
países, a universidade só chegou realmente ao Brasil no final dos anos 1930, e com poucas vagas disponíveis,  o que
atrasou a expansão do nosso mercado livreiro.
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Pesquisas e Estudos Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 20052. Os resultados do
trabalho apontam que a maioria dos pais ou responsáveis pelos estudantes brasileiros das
escolas públicas de ensino fundamental raramente lêem livros ou jornais. Um total de 74,7%
desses pais lê raramente ou nunca jornais de circulação diária; 74% nunca ou raramente lêem
livros e 72% não lêem ou raramente lêem revistas. No entanto, 84% desses pais assistem à
televisão todos os dias.

O que todos esses resultados atestam é que a escola não tem cumprido a sua
função primária de ensinar a ler e que os brasileiros estão afastados dos livros e das práticas
de leitura. Segundo Assumção (2005), é possível dizer que, no Brasil, não há presença, em
escala suficiente, de três fatores qualitativos e dois quantitativos necessários (identificados
pela Unesco) para a existência expressiva de leitores em um país.

Os qualitativos são: o livro deve ocupar um destaque no imaginário
nacional, sendo dotado de forte poder simbólico e valorizado por amplas faixas da população;
devem existir famílias leitoras, cujos integrantes se interessem vivamente pelos livros e
compartilhem práticas de leitura, de modo que as velhas e novas gerações se influenciem
mutuamente e construam representações afetivas em torno da leitura; deve haver escolas que
saibam formar leitores, valendo-se de mediadores bem formados (professores, bibliotecários)
e de múltiplas estratégias e recursos para alcançar essa finalidade.

Os aspectos quantitativos compreendem duas situações: o acesso ao livro
deve ser amplo, com a disponibilidade de um número suficiente de bibliotecas e livrarias; e o
preço do livro deve ser acessível a grandes contingentes de potenciais leitores.

É sobre este último aspecto – o preço do livro no Brasil – que se debruça o
presente trabalho.

1. A ECONOMIA DO LIVRO

A cadeia produtiva do livro é formada pelos setores autoral, editorial,
gráfico, produtor de papel, produtor de máquinas gráficas, distribuidor, atacadista, livreiro e
bibliotecário, cada um deles composto por um grande número de empresas. O
relacionamento entre empresas de dois setores é o que forma um mercado. Assim, há o
mercado de direitos autorais, que envolve autores e editores; o mercado da manufatura
gráfica, que envolve editores e gráficos; o mercado do papel; o das máquinas etc.3

                                                          
2 Os dados relativos a essa pesquisa foram obtidos no já citado trabalho de Jéferson Assumção (2008).
3 Essas informações, assim como tantas outras deste capítulo, têm origem na pesquisa sobre o mercado do livro,
realizada pelos professores Fábio Sá Earp e George Kornis, do Grupo de Pesquisa em Economia do Entretenimento,
do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 2004, a partir de convite do Banco



6

O que se convencionou chamar de mercado do livro é composto por
dois desses conjuntos de relações: entre editor e livreiro (levando em conta a possibilidade de
interferência de distribuidores e atacadistas) e entre varejistas e consumidores finais
(indivíduos ou bibliotecas). Todas as relações envolvidas nesse tipo de mercado contribuem
para a definição do preço livro.

A produção de livros pelas editoras, da forma como se dá atualmente,
pode ser descrita como um tipo de economia de escala, ou seja, o aumento da produção das
empresas é acompanhado pela redução do custo unitário médio dos livros editados,
porquanto o preço dos insumos utilizados aumenta menos do que proporcionalmente (Earp e
Kornis, 2005). Assim, um dos elementos determinantes para que se defina o preço de
determinado título é o tamanho da tiragem – quanto mais unidades impressas, menor será o
custo do livro.

Segundo Gabriel Zaid4, para financiar qualquer livro, basta encontrar
três mil leitores dispostos a pagar o equivalente a seis horas de salário mínimo5. Se o número
de leitores interessados subir para trinta mil, será possível diminuir o preço desse mesmo livro
pela metade.

Seria uma tentação acreditar que, em países de economias sólidas,
distribuição de renda equânime e população instruída, ou seja, sociedades potencialmente
leitoras, as tiragens dos títulos editados são sempre elevadas e o preço dos livros é, portanto,
sempre baixo. Não é isso o que ocorre de fato, pela seguinte razão: nem todo livro publicado
interessa (nem precisa interessar) a grandes quantidades de leitores.

Para Zaid (2004), “a imensa maioria dos livros não é escrita para um grande
público nem precisa disso para ser rentável. No outro extremo, há livros lamentáveis que alcançam um público
enorme, comparável a ou até maior que o alcançado pela imprensa, pelo rádio ou pela televisão, embora isso
não os torne menos lamentáveis”. O ideal a ser perseguido, portanto, não será que todos os livros
publicados tenham milhões de leitores, mas que a distribuição seja eficiente e o preço
acessível, de modo que cada livro alcance os seus leitores naturais.

Ainda que, num mundo editorial perfeito, esse encontro entre livros e
leitores se desse da melhor forma, esbarrar-se-ia na mais paradoxal idiossincrasia do mercado
dos livros – o descompasso entre a imensa oferta e a limitada capacidade de absorção do
consumidor final. A leitura demanda tempo. Nem os mais profícuos leitores conseguem ler,
no decorrer de uma vida, todos os livros de que gostariam ou mesmo todos aqueles que
possuem ou a que têm acesso.

                                                                                                                                                                                     
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os resultados desse trabalho estão publicados em A
economia da cadeia produtiva do livro. Fábio Sá Earp e George Kornis - Rio de Janeiro: BNDS, 2005.
4 In: Livros demais! Sobre ler, escrever e publicar. São Paulo: Summus, 2004.
5Em valores do mercado norte-americano.



7

O que permite que a indústria editorial se mantenha como atividade
econômica viável6 é o fato de que “o negócio do livro, ao contrário do de jornais, cinema ou televisão, é
viável em pequena escala” (Zaid, 2004), e “o livro é um bem muito barato de se produzir” (Earp e
Kornis, 2005). Sendo muito baixo o capital indispensável para a inserção no mercado, há
sempre um fluxo de pequenas novas editoras que constituem a principal fonte de inovação do
sistema. Parte substancial dessas empresas mostra-se comercialmente inviável. Ainda assim,
editoras proliferam e se sustentam, porque os títulos mais díspares podem ser publicados e
proporcionar alguma rentabilidade desde que encontrem um número mínimo de leitores. Essa
característica do mercado livreiro garante uma das maiores riquezas do livro como forma de
manifestação intelectual e artística – a diversidade.

2.O PREÇO DO LIVRO

Assim como todas as obras intelectuais, de modo geral, o livro tem um
custo de produção proporcionalmente muito maior que o custo de reprodução em um suporte
material – o papel, no caso do livro. Nas palavras de André Schiffrin7, “(...) o livro mais caro não é o
milésimo ou mesmo o centésimo exemplar, mas o primeiro”. De fato, o processo de escrita da obra pode
ter um custo significativo e exigir apoio financeiro. Esse apoio geralmente é concedido pelas
editoras na forma de antecipação dos direitos autorais (10% do preço de capa). Pode-se afirmar,
portanto, que a participação financeira das editoras não se restringe à reprodução da obra, mas
também alcança a sua produção.

A despeito de a produção de livros ser uma atividade barata e de um
único sucesso editorial pagar uma centena de fracassos (a maior parte do lucro de uma editora
provém de alguns títulos, e às vezes de apenas um8), a atividade de publicar livros envolve grande
risco. A maior dificuldade das editoras é que nunca se sabe qual será a reação do consumidor
diante de um produto. No caso do livro, do disco e do cinema, por exemplo, aproximadamente
10% das obras dão lucro, 20% se pagam e 70% dão prejuízo (Earp e Kornis, 2005).

Assim, as editoras que possuem grandes catálogos têm maior chance de
emplacar títulos de sucesso e, portanto, resistir aos fracassos. Aquelas que investem em autores
mais comerciais ou que têm público próprio consolidado podem ampliar suas chances de bom
êxito. Há de se ponderar, no entanto, que a competição entre os editores por esse tipo de autor

                                                          
6 O mercado do livro no mundo publica, anualmente, cerca de um milhão de novos títulos, o que representa –
estimando-se que cada título tenha uma tiragem de milhares de cópias – um título a cada 30 segundos (Zaid, 2004).
7 O negócio dos livros: como as grandes corporações decidem o que você lê. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2006.
8  Segundo Gabriel Zaid (2004), isso é possível porque o preço médio dos livros é estabelecido com base no custo de
livros que vendem apenas milhares de exemplares (ou menos que isso, no caso brasileiro). Tal medida garante não só
a sobrevivência das empresas editoras, mas propicia o enriquecimento daquelas que conseguem vendas enormes com
algum título best-seller.
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provoca aumento dos custos com direitos autorais e eventuais prejuízos decorrentes de multas
por rompimento de contrato, de modo que os riscos permanecem.

Quase todo o capital de um editor está vinculado a adiantamentos para
autores, ao inventário (papel, livros em produção, livros no depósito e livros vendidos em
consignação) e ao crédito estendido a distribuidores e livreiros. No momento em que o
investimento numa primeira tiragem é recuperado já se passaram meses ou anos dos gastos
iniciais (Zaid, 2004).

Assim, quando se trata do mercado editorial, um erro de avaliação na
escolha de um título a ser publicado ou no tamanho da tiragem escolhida pode criar o que talvez
seja o maior problema dos envolvidos nesse tipo de comércio – o armazenamento de livros que
não serão vendidos. Os livreiros, que geralmente trabalham com o sistema de consignação,
devolvem às editoras o que não conseguem vender. Estas, por sua vez, seja por esperança de
alteração na demanda ou simplesmente pelo horror geral à destruição de livros (Zaid, 2004),
mantêm as devoluções em estoque. Estoques encalhados, para uma editora, significam perda de
capital de giro e, portanto, de capacidade de saldar dívidas de financiamento ou de investir em
novos títulos.

Por essa razão, para calcular o preço final do livro, o chamado preço de
capa, o editor multiplica por cinco ou seis o custo de produção de cada exemplar. Diante de
tantos gastos e riscos, esse fator multiplicador aparentemente alto é o que garante segurança
mínima à atividade editorial.

Segundo Gabriel Zaid (2004), existe uma diferença econômica essencial
entre o livro e os outros meios de veiculação de informações e cultura. A imprensa, o rádio e a
televisão podem vender sua audiência a terceiros, na forma da publicidade. O conteúdo dessas
mídias serve como isca para essa publicidade. Assim, na transmissão de rádio e televisão
comerciais, o consumidor não paga nada, a não ser a compra e a manutenção do equipamento.
Jornais e revistas, por sua vez, são pagos em parte pelos consumidores e em parte pela
publicidade. No caso do livro, não existem esse terceiros – todos os custos são pagos pelo
consumidor.

A consequência dessa característica do mercado editorial é que os livros
são relativamente mais caros que os outros meios mencionados. O custo do livro limita o seu
alcance, sobretudo quando os leitores potenciais são pobres e/ou quando não há bibliotecas bem
providas em quantidade suficiente para atender às demandas da população.

De acordo com Zaid (2004), existe uma tendência histórica de
diminuição dos custos relativos aos livros:
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“Livros copiados à mão em pergaminhos eram um
luxo a que só a aristocracia podia se dar. Imprimi-los em papel reduziu os
custos de trabalho e matéria-prima. Isso possibilitou vender muitos
exemplares mais do mesmo título, mas não apenas isso: também tornou
possível a publicação de inúmeros títulos diferentes. A partir dos primeiros
livros impressos por Gutenberg até os livros de bolso para o mercado de
massas, os preços foram baixando. Ao mesmo tempo explodiu o número de
títulos. A reprodução e a distribuição eletrônicas de textos, com todas as suas
limitações, diminuem ainda mais o custo da diversidade, que continua a
florescer. (...) A diversidade de assuntos é multiplicada pelo crescimento do
conhecimento, pela proliferação de especialidades, pelo maior contato entre
países e as culturas, e pela criatividade social. Em uma sociedade rica e
educada, o mais estranho dos hobbies é capaz de interessar a alguns
milhares de leitores, o que faz valer a pena publicar um livro sobre o assunto.
Isso aumenta o número de títulos publicados per capita.”

Essa propensão histórica à queda no preço do livro, no Brasil, começou
a ganhar espaço no mercado editorial nos últimos anos e, como é possível inferir a partir dos
dados obtidos pelas raras pesquisas referentes ao consumo de material impresso no País, tende a
se consolidar como consequência da maior escolarização dos brasileiros, da estabilidade
econômica e das recentes políticas públicas em favor do livro e da leitura.

3. O PREÇO DO LIVRO NO BRASIL

A pesquisa sobre o mercado editorial desenvolvida pelos professores Fábio Sá
Earp e George Kornis (2005) revelou enorme crise no setor livreiro, ao constatar que, enquanto o PIB
brasileiro (Produto Interno Bruto) cresceu 16%, entre 1995 e 2003, o mercado editorial nacional encolheu
no mesmo período: o número de títulos caiu 13%, o de exemplares editados teve queda de 10% e as
vendas tiveram uma baixa de mais de 40%.  O mesmo cenário foi identificado por Felipe Lindoso9 ao
analisar a cadeia produtiva do livro e da leitura quando da publicação dos resultados da segunda pesquisa
Retratos da Leitura no Brasil, em 2008.

                                                          
9 Felipe Lindoso. “A cadeia produtiva do livro e a leitura” . In: Retratos da Leitura no Brasil. Amorim, Galeno [Org.].
São Paulo: Imprensa Oficial: Instituto Pró-Livro, 2008
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Queda da venda de livros no Brasil10:

Exemplares

vendidos (em

milhares)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Didáticos

mercado

144.490 98.200 69.564 58.500 53.000 49.000 56.551 69.856 66.754

Total mercado s/

didáticos

151.844 127.319 131.148 124.400 105.400 96.000 97.025 180.578 118.307

Total mercado 296.334 225.519 200.712 182.900 158.400 145.000 153.576 182.583 185.061

% sobre total

geral

72,21 77,85 60,05 61.08 49,4 56,67 53.20 67,53 59,63

Governo 114.000 64.160 133.522 116.500 162.200 110.830 135.098 87.803 125.312

% sobre total

geral

27,79 22.15 39,95 38,92 50,6 43 46,80 32,47 40,37

Total geral 410.334 289.679 334.234 299.400 320.600 255.830 288.675 270.386 310.374

No período de crise identificado pela pesquisa de Earp e Kornis (2005),
as editoras tiveram uma redução significativa de faturamento, algo em torno de 48%, e
encontravam-se com um estoque de cerca de 44 milhões de livros encalhados.

                                                          
10 A fonte é a  Pesquisa de Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro – CBL/SNEL, de 2006, citada por
Lindoso (2008).
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Queda do faturamento real das editoras no Brasil11

Ano Faturamento (R$ de 2006)

1998 4.786.299.114,41

1999 3.751.647.244,63

2000 3.737.523.097,87

2001 3.726.240.038,59

2002 3.158.363.374,45

2003 2.787.324.194,29

2004 2.670.078.374,86

2005 2.616.911.909,79

2006 2.880.450.427,00

O trabalho dos dois pesquisadores da Universidade Federal do Rio de
Janeiro revelou ainda que, no País, o preço do livro era muito alto para as condições econômicas
da nossa população, ou seja, “não cabia no bolso do brasileiro”. O livro publicado no Brasil –
cujo preço médio de mercado, à época, era de aproximadamente R$ 26,00 – custava três vezes
mais que um livro publicado na França ou no Japão.

O mesmo estudo também demostrou que o mercado editorial vivia um
processo de desnacionalização em duas áreas estratégicas: livros didáticos e gráficas. Os
pesquisadores concluíram que esses setores caminhavam para uma concentração de empresas que
não contribuía para o desenvolvimento da produção de livros no país. Outro problema
identificado foi o fato de que as editoras nacionais eram subcapitalizadas e a maioria trabalhava de
forma amadora, o que tornava a competição com os grandes conglomerados extremamente
desigual.

                                                          
11 A fonte é, novamente, a  Pesquisa de Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro – CBL/SNEL, de 2006,
citada por Felipe Lindoso (2008).
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Na análise de Felipe Lindoso (2008), no mercado brasileiro atual destaca-
se o fenômeno simultâneo da concentração empresarial e da proliferação de empresas editoriais.
A concentração, que acontece especialmente no setor gráfico e de livros didáticos, quase sempre
com a participação de empresas estrangeiras, vem acompanhada de técnicas de administração e
marketing inovadoras. Isso contrasta principalmente com o setor de obras gerais, em que a
maioria das editoras é de pequeno e médio porte, tal como nos segmentos de editoras de livros
religiosos e CTP (livros técnicos e científicos).

Para o especialista, as editoras nacionais, particularmente as pequenas,
têm graves deficiências de gerenciamento. A maior parte delas são empresas familiares, frutos
muitas vezes da disposição de empreendedores de “publicar os livros de que gostam” e sem maior
preparo gerencial e administrativo para enfrentar as dificuldades e as peculiaridades do mercado.

Cabe destacar, ainda, que, para muitos empresários do ramo editorial, sua
atividade não se configura como econômica, nos moldes tradicionais. O ganho maior de seu
trabalho ou a taxa de retorno realmente relevante, de acordo com o resultado das várias
entrevistas realizadas por Earp e Kosnis (2005) com editores brasileiros, é o valor simbólico que
encontram na importância cultural de sua produção ou no prestígio daí decorrente.

Um dos problemas do amadorismo da área, ou da relação
primordialmente passional com o trabalho de edição em confronto com o capital disponível e a
melhor capacitação gerencial dos grandes conglomerados, é a decorrente alta “taxa de
mortalidade’’ no segmento das pequenas editoras. Felizmente se verifica, também, uma alta “taxa
de natalidade” nesse setor, e isso é um fator importante para a diversidade cultural e a variedade
de títulos oferecidos (Lindoso, 2008).

O cenário é particularmente cruel com as pequenas empresas, porque, ao
editar um grande número de produtos, ou uma ampla variedade de títulos em pequenas
quantidade, se eleva o custo de cada exemplar publicado, como já vimos e como ilustra a tabela a
seguir.
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Economias de escala na edição e impressão de livros no Brasil12

Número de exemplares Custo médio (em R$) Custo da impressão (em R$)

600 18,00

1000 10,00 2,70

2000 7,00 2,10

5000 4,00 1,40

10000 2,50

Essa situação encarece o livro produzido, contribui para o seu encalhe e
para a consequente imobilização do capital de giro das pequenas e médias editoras em níveis
desconhecidos em outros setores, o que proporciona baixíssimas taxas de retorno e grandes
dificuldades de sobrevivência para essas empresas.

Já o crescimento das editoras que atuam no segmento dos livros
didáticos não é arbitrária – deve-se à situação vantajosa desse setor em relação aos outros em
razão da injeção de recursos proporcionada pelas compras do governo para os programas de
distribuição de livros didáticos. Do faturamento total do mercado editorial brasileiro 42,49%
correspondem à venda de livros dessa natureza13.

O segmento de editoras que vendem livros didáticos ao governo também
se beneficia no que diz respeito à distribuição de seus produtos.  Uma das grandes dificuldades do
mercado editorial brasileiro relaciona-se com a distribuição. As dimensões continentais do País
impõem enormes dificuldades logísticas para que o livro chegue até o leitor. No caso das
publicações didáticas, o governo compra diretamente das editoras e distribui para as redes dos
sistemas de ensino. O ônus de fazer com que todos os livros cheguem ao seu destino é, portanto,
de quem executa os programas governamentais.

No caso das editoras de obras gerais e de livros técnico-científicos, a
venda de seus produtos depende, principalmente, da distribuição no mercado de livrarias ou no

                                                          
12 Fontes: Entrevistas de Reichmann e Campana , realizadas por Earp e Kornis (2005).
13 A fonte é a Pesquisa de Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro – CBL/SNEL, de 2008, citada no
trabalho de Bráulio Santos Rabelo de Araújo, “Acesso ao Livro Didático e ao Livro Técnico Científico no Brasil”.
Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação (GPOPAI-USP), 2010.
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sistema de porta a porta. A última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil14 indica que, dos livros
lidos pelos entrevistados, 45%, em média, foram comprados. Os que se disseram consumidores
de livros identificaram as livrarias como a principal fonte para aquisição desse tipo de produto.

Cabe ponderar, no entanto, que esse percentual de compradores de
livros significa muito  pouco quando se leva em conta leitores e não leitores, como fez a pesquisa
O Livro no Orçamento Familiar, divulgada no final de 2007. Encomendado por oito entidades ligadas
ao mercado editorial – Associação Brasileira de Difusão do Livro (ABDL); Associação Brasileira
de Direitos Reprográficos (ABDR); Associação Estadual de Livrarias do Rio de Janeiro (AEL);
Associação Nacional de Livrarias (ANL); Câmara Brasileira do Livro (CBL); Câmara Rio-
Grandense do Livro (CRL);  Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL); e Instituto Pró-
Livro (IPL) –, o levantamento foi realizado com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares
(POF 2002-2003) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo a enquete, na média nacional, 40,7% das famílias brasileiras
adquirem algum tipo de material de leitura, mas apenas 7,47% da população adquire livros que
não sejam didáticos, num gasto que representa somente 0,05% da renda familiar.

O estudo comparou a soma dos gastos das famílias brasileiras com
material de leitura a outras despesas não essenciais. O resultado é que os gastos mais altos
referem-se à aquisição de aparelhos, manutenção e compra ou aluguel de conteúdo (fitas, discos,
CDs, softwares, jogos etc) de televisão, som, vídeo, DVD, informática e jogos eletrônicos, entre
outros itens,  num total de R$ 19,303 bilhões, praticamente o equivalente à soma dos outros três
grupos de gastos analisados no estudo. Em segundo lugar, estão as despesas com telefonia celular
(compra e manutenção de aparelhos, assinatura e cartões), atingindo R$ 8,816 bilhões. Os
dispêndios com opções de lazer fora de casa chegaram a R$ 6,154 bilhões. Os gastos com o
conjunto de itens de material de leitura (revistas, jornais, livros didáticos e não didáticos,
fotocópias, livros religiosos, técnicos, dicionários, apostilas e bibliotecas) foram de R$ 5,471
bilhões.

É preciso assinalar que o principal item de leitura consumido pelas famílias
brasileiras – em todas as faixas de renda e em qualquer nível de escolaridade – é o grupo composto
pelas revistas e jornais, que representam, respectivamente, 37,1% e 15,2% do total dos valores
despendidos. Ou seja, mais da metade (52,3%) de todo o gasto com leitura destina-se a revistas e
jornais. A despesa com livros didáticos representa 19,6% do total – praticamente 1/5 do gasto com
leitura vai para livros escolares, de todos os níveis. O gasto médio anual com revistas, por família,
chega a R$ 42,00. Com jornais, esse dado é de R$ 17,00, enquanto as despesas com livros não
didáticos é quase quatro vezes menor – apenas R$ 11,00 por ano, ou seja, um valor menor que o
custo médio do livro no Brasil.

                                                          
14 Amorim, Galeno [Org.]. Retratos da Leitura no Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial: Instituto Pró-Livro, 2008
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Esses resultados reforçam a importância da distribuição no comércio
livreiro. Não se pode desconsiderar a hipótese de que o brasileiro lê mais jornais e revistas porque
esses impressos estão mais acessíveis que os livros. Há muito mais bancas de revistas, ou similares, nos
municípios brasileiros – especialmente nos menores – do que livrarias. A quantidade de
estabelecimento comercial voltado para a venda de livros, no País, é muito pequena, com presença
concentrada nas regiões, estados e municípios mais ricos. Essa característica torna a atuação das
livrarias insuficiente para garantir uma distribuição do livro equânime e eficaz.

Concentração das livrarias no Brasil por regiões15

Regiões Números absolutos %

Sudeste 1414 53

Sul 417 15

Nordeste 524 20

Norte 132 5

Centro Oeste 118 4

Distrito Federal 71 3

Total 2676 100

As livrarias possuem custos elevados de instalação e manutenção,
proporcionalmente, até maiores que os das editoras. Precisam estar localizadas em locais de
visibilidade para que sejam encontradas pelos leitores. Esses pontos de vendas –  ruas
movimentadas, shoppings – têm alto custo. Além dos gastos com a instalação, o livreiro tem que
assumir o risco da escolha de seu estoque, a incerteza de que os títulos selecionados encontrarão
comprador. Quando o livreiro adquire seu estoque em consignação, o risco fica com o editor,
mas, quando não, o financiamento dos estoques é fundamental, tendo em vista que o livreiro, se pagar pelos livros
que exibe, tanto pode vendê-los rapidamente, realizar novas compras e beneficiar-se de um círculo virtuoso, quanto
pode ficar com um encalhe que o levará à ruína” (Earp e Kornis, 2005).

A dificuldade que as livrarias encontram para se manter como negócio
viável tem aumentado muito com a chegada dos conglomerados e das megalivrarias. Esse tipo de
grande empresa, em razão das compras de substancial volume que efetua, consegue um preço

                                                          
15 Lindoso (2008).
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mais baixo das editoras, vantagem que é repassada ao consumidor na forma de atraentes
descontos. As condições e o menor volume de compras e vendas das livrarias pequenas tornam
impossível oferecer aos consumidores as mesmas vantagens oferecidas pelas empresas de maior
porte, o que torna inviável a competição entre pequenas e grandes livrarias.

Há um movimento em curso, no Brasil, em favor do preço fixo do livro
– congelado por determinado período a partir do lançamento – como forma de uniformizar as
condições de vendas e permitir, assim, a sobrevivência das pequenas empresas do ramo. Embora
a supressão de descontos seja medida de valor questionável quando se pensa em fomento ao
consumo do livro, a política de preço fixo de capa, adotada em diversos países, pode garantir a
manutenção e a criação de múltiplas livrarias pelo País, o que facilitaria sobremaneira a
distribuição dos livros e garantiria a diversidade bibliográfica do mercado livreiro nacional.

Embora existam em número insuficiente, as livrarias ainda são as
maiores fornecedoras de livros para os interessados nesse tipo de produto. Na pesquisa Retratos
da Leitura no Brasil, dos canais de comercialização identificados, as livrarias foram as mais citadas
como local onde os leitores costumam comprar livros. A tabela apresentada a seguir16 revela o
papel das livrarias na venda de livros, de acordo com o tamanho dos municípios.

                                                          
16 Lindoso, Felipe. “A cadeia produtiva do livro e a leitura” . In: Retratos da Leitura no Brasil. Amorim, Galeno
[Org.]. São Paulo: Imprensa Oficial: Instituto Pró-Livro, 2008
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Participação dos canais de venda, por porte de município

Até 10.000

hab.

De 10.001 a

50.000 hab.

 De 50.001 a

100.000 hab.

De 100.001 a

500.000 hab.

Mais de

500.000 hab.

Livrarias 32% 33% 38% 33% 36%

Feiras de livro 11% 6% 9% 9% 10%

Sebos 3% 4% 5% 11% 11%

Supermercados 1% 4% 3% 5% 5%

Lojas de

departamentos

1% 2% 3% 2% 2%

Rua (vendedores

ambulantes)

7% 8% 5% 3% 3%

Bancas de jornal e

revista

15% 22% 20% 18% 18%

Internet 4% 4% 6% 3% 4%

Escola 6% 5% 2% 4% 3%

Igrejas e outros

espaços religiosos

10% 7% 5% 7% 6%

Casa ou local de

trabalho (porta a porta)

7% 3% 3% 1% 1%

Outros locais 4% 2% 1% 1% 1%
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A Pesquisa de Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro –
CBL/SNEL, de 200817, aponta que a responsabilidade das livrarias pelas vendas de livros é de
42,44%, enquanto as vendas diretas participam com 40,18% e a comercialização direta pela
internet, que poderia ser uma alternativa à falta de livrarias, responde por apenas 2,25% dos livros
vendidos.

As idiossincrasias do mercado nacional, associadas à mais relevante da
causas – a falta de interesse dos leitores – faz com que o Brasil seja um dos dez maiores
produtores de livros do mundo e, ao mesmo tempo, tenha uma indústria livreira que amplia18 –
em termos de quantidade e diversidade de títulos – sua produção a cada ano, mas, no que diz
respeito ao faturamento, tem se mostrado estagnada desde 2006.

Alterar esse quadro, de modo a garantir a sobrevivência do mercado
livreiro, é medida que tem exigido a atenção do poder público. A instituição da Política Nacional
do Livro e da Leitura e do Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL) são ações recentes de
grande importância para o segmento editorial. Tais ações, no entanto, devem ser seguidas de
outras em favor, especialmente, da universalização do acesso ao livro e do aumento do interesse
da nossa população pela leitura.

Uma política pública que instituísse programas análogos aos atualmente
desenvolvidos pelo Ministério da Educação19 – mas voltados para a compra de livros não
didáticos, especialmente de obras gerais e livros técnico-científicos, com vistas a suprir todas as
bibliotecas públicas brasileiras – representaria a absorção de parte significativa dos livros
publicados no Brasil. Nos países mais desenvolvidos a aquisição de acervos para bibliotecas
oficiais absorve cerca de 30% da produção editorial20.

O provimento sistemático das mais de cinco mil bibliotecas criadas pelo
governo nos últimos anos garantiria às empresas editoras, especialmente às pequenas e médias,
uma injeção de recursos de imenso valor. Ainda mais interessante seria que, ao contrário dos
programas do Ministério da Educação, as compras fossem descentralizadas, para que o fomento
público se distribuísse mais equitativamente pelas regiões, beneficiando também o segmento das
livrarias.

Para tanto, bastaria que os governos cumprissem o disposto na Lei nº
10.753, de 31 de outubro de 2003, que “Institui a Política Nacional do Livro”. No parágrafo

                                                          
17 Citada por Bráulio Santos Rabelo de Araújo (2010).
18 Segundo a referida pesquisa, em 2009, a indústria nacional produziu 386,4 milhões de exemplares diante dos 340,3
milhões editados em 2008.
19 O Ministério da Educação executa, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), três
programas voltados para a universalização do acesso ao livro didático: o Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD), o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) e o Programa Nacional do Livro
Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA).
20 Segundo Felipe Lindoso, em O Brasil pode ser um país de leitores?  São Paulo: Summus, 2004.
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único de seu art. 7º, a referida lei determina que cabe ao Poder Executivo implementar programas
anuais para a manutenção e atualização do acervo de bibliotecas públicas, universitárias e
escolares, incluídas obras em sistema Braille. A mesma lei estabelece, em seu art. 16, que os entes
federativos consignarão, em seus respectivos orçamentos, verbas às bibliotecas para a sua
manutenção e aquisição de livros; e, no art. 17, que a inserção de rubrica orçamentária para
financiamento e expansão de bibliotecas e para programas de incentivo à leitura será feita por
meio do Fundo Nacional de Cultura.

4. PERSPECTIVAS PARA A QUEDA DO PREÇO DO LIVRO NO BRASIL

A Pesquisa de Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro –
CBL/SNEL, de 200821, aponta, além da ampliação da produção editorial no País,  um aspecto
bastante positivo para o mercado livreiro: o preço médio do livro no Brasil caiu para R$ 11,11
(em relação aos R$ 11,52 do ano anterior), o que mantém a tendência de queda identificada desde
200822.

Essa boa fase do setor, associada ao fortalecimento das políticas públicas
em defesa do livro, pode alterar favoravelmente a situação do mercado livreiro no Brasil.

Uma importante fonte de escoamento para a produção editorial brasileira
deve ser, a partir do próximo ano, o governo federal e os governos estaduais e municipais. A
recente Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, que “Dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas
instituições de ensino do País”, deve se constituir um dos mais importantes instrumentos de apoio à
leitura e ao mercado livreiro nacional.  A lei determina que toda biblioteca escolar, de instituição
pública ou privada, tenha uma coleção de livros com o acervo mínimo de um título por aluno
matriculado. Pelo menos nos próximos dez anos23, a determinação legal obrigará grandes compras
pelos governos federal, estaduais e municipais, especialmente no mercado de obras gerais e de
livros técnico-científicos. Esse apoio deve permanecer por todo tempo de vigência da lei, já que
as bibliotecas escolares deverão ter seus acervos constantemente renovados e atualizados.

Outra medida que deve revitalizar o setor livreiro, porquanto estimula a
compra de livros pelo consumidor, é a instituição do Vale-Cultura. O Projeto de Lei nº 5.798, de
2009, de autoria do Ministério da Cultura, garante ao trabalhador que ganha menos de cinco
salários mínimos (aos aposentados inclusive) o crédito mensal de 50 reais para o consumo de
cultura e informação (livros, periódicos, cinema, música, teatro...). A iniciativa foi encaminhada ao
Congresso Nacional, discutida e aprovada na Câmara, alterada e aprovada no Senado e enviada de
                                                          
21 Citada por Bráulio Santos Rabelo de Araújo (2010).
22 Ainda que esse preço médio não seja o que chega ao consumidor – esse é muito mais alto,  já que o cálculo da
pesquisa leva em conta também os livros comprados com enormes descontos pelo Governo – a queda de preços é
real.
23 Prazo máximo definido pela Lei nº 12.244, de 2010,  para que se dê a universalização de bibliotecas escolares.
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volta à Câmara para que seja analisada e votada a alteração proposta pelo Senado. As Comissões
temáticas (a de Educação e Cultura, a de Finanças e Tributação e a de Constituição e Justiça e de
Cidadania) já deliberaram a respeito. Para a aprovação final nesta Casa e envio à sanção
presidencial, é preciso que a matéria seja incluída na pauta do plenário para votação. Há que se
contar com a sensibilidade da nova Mesa Diretora – e com a pressão legítima dos setores
interessados –  para que tal inclusão se dê o mais rápido possível.

Cabe destacar, mais uma vez, que, como a forma majoritária por que se
dá a compra de livros é por meio das livrarias, esse segmento do mercado do livro precisa ser
estimulado, para que os beneficiários do Vale-Cultura interessados em adquirir livros tenham
onde comprá-los. Outras formas alternativas de distribuição também devem ser fomentadas para
que o Vale signifique, de fato, a possibilidade de os brasileiros se tornarem leitores e compradores
de livros.

CONCLUSÃO

Apesar das perspectivas alvissareiras para o aquecimento do mercado
livreiro e para a queda no preço do livro nos próximos anos, é preciso observar que o processo de
aproximação entre os brasileiros e a leitura será longo, lento e exigirá grande mobilização do
poder público e das parcelas da sociedade interessadas nessa conquista.

Uma das necessárias formas de mobilização social seria a pressão sobre o
Poder Legislativo no que diz respeito à elaboração de diretrizes para as políticas públicas voltadas
para o livro e a leitura, assim como ao controle das ações do Executivo no âmbito da implantação
dessas políticas. Essa legítima – e desejável – forma de participação do segmento livreiro não tem
sido utilizada de forma sistemática e, portanto, perceptível aos agentes políticos. Os setores
envolvidos na produção e comercialização do livro devem buscar uma atuação significativa como
grupo de pressão, para que suas demandas sejam conhecidas e atendidas.

Cabe observar, também, que, sendo o livro um produto cultural, quando
da concepção de qualquer política para o barateamento do seu custo, devem-se preservar as
condições para a diversidade bibliográfica. Publicar e vender o que é mais comercial envolve
menos risco. Isso não é necessariamente um problema, na medida em que, num país sem tradição
de leitura como o nosso, a literatura de massa pode ser instrumento de disseminação da prática de
ler e de comprar livros. No entanto, políticas públicas de incentivo devem promover a publicação
e a venda daqueles títulos que não possuem, ou possuem em pequena escala, apelo comercial:
autores nacionais, novos escritores, linguagens experimentais, livros técnicos e científicos –
aqueles que, nas palavras de André Schiffrin (2006), “(...) são frequentemente os livros mais importantes, e
os mais ameaçados”.
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Por fim, a despeito da importância de as políticas públicas se voltarem
para etapas de produção, publicação e comercialização do livro, é imprescindível que essas
políticas privilegiem a formação de leitores e de mediadores da leitura. A melhoria na distribuição
de renda e nos níveis de escolaridade da população verificada nos anos recentes não garantiu que
houvesse aumento no consumo de livros, uma vez que a folga nos orçamentos familiares foi
canalizada para a compra de outros bens e serviços, de desfrute mais fácil e maior apelo
comercial, como demonstrou a pesquisa O Livro no Orçamento Familiar. É necessária – como parte
de uma política do livro e da leitura – ampla estratégia de marketing para que o livro tenha o seu
valor simbólico reconhecido pelos brasileiros, para que faça parte do imaginário nacional como
objeto familiar e desejável, digno de ser comprado e lido. 
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