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Por Thais Santi

Interesse pela leitura 
cresce no Brasil

22.ª Bienal 
Internacional do 
Livro de São Paulo 
bateu recorde de 
visitação ao reunir 
750 mil pessoas

O maior encontro literário da América Latina, 
com promoção da Câmara Brasileira do Livro 
(CBL) e organização da Reed Exhibitions Al-

cântara Machado, deixou claro que o interesse pela 
leitura está crescendo entre a população brasileira. 
A 22.ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, 
realizada de 9 a 19 de agosto último no Pavilhão de 
Exposições do Anhembi, bateu recorde de visitação: 
750 mil pessoas durante os 11 dias de feira.

Para a presidente da CBL, Karine Pansa, esse nú-
mero significativo denota um aspecto positivo do 
mercado de livros. “Ver milhares de pessoas parti-
cipando de um evento cultural, querendo visitar e 
comprar livros é bastante estimulante. A visitação 
recorde nos mostra uma simpatia e uma nova possi-
bilidade de interesse dos leitores”, afirma.

Ainda de acordo com Karine, o grande encontro do 
livro no País em 2012 comprova que toda ação em prol 
do incentivo à leitura é gratificante. “Os esforços em-
pregados pela organização, pelos expositores e pelos 
parceiros na realização de um evento dessa magnitude 

Sucesso da Bienal do Livro – mais de 750 mil visitantes – reflete bom momento 

para o segmento de imprimir e escrever, mesmo com avanço dos livros digitais

Por Caroline Martin
Especial para O Papel
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compensam todas as horas de trabalho árduo e dedi-
cação por parte dos envolvidos, no momento em que 
vemos as catracas sendo liberadas e o público entrando 
para usufruir do rico conteúdo das palestras, das ativi-
dades culturais e das obras expostas, tendo satisfação 
com o ambiente do conhecimento e do saber.”

Vitor Tavares, vice-presidente da CBL e diretor fi-
nanceiro da Associação Nacional de Livrarias (ANL), 
também comenta o recorde de visitação. Segundo 
ele, a universalização da educação, o poder aquisiti-
vo da população e o interesse pela leitura como um 
todo têm melhorado. A soma desses fatores justifica 
o grande número de visitantes. 

Apesar de o resultado da Bienal ter superado as 
expectativas dos organizadores, ainda há muito tra-
balho a ser feito para alavancar o interesse dos bra-
sileiros pela leitura. De acordo com a 3.ª edição da 
pesquisa Retratos da Leitura, atualmente o brasileiro 
lê, em média, quatro livros por ano. 

A pesquisa, realizada a partir de uma metodologia 
estabelecida pelo Centro Regional para o Fomento do 
Livro na América Latina e o Caribe (Cerlalc), mostra que 
o índice ainda está muito aquém dos apresentados por 
outros países: “10,3 livros por ano na Espanha, 8,5 em 
Portugal, 5,4 no Chile e 4,6 na Argentina”, cita Karine, 
tomando como base a pesquisa do instituto intergover-
namental para desenvolvimento e incentivo à leitura 
dos países ibero-americanos. “Considerando-se países 
leitores (ou potenciais leitores), só ficamos atrás do Mé-
xico e da Colômbia, com 2,9 e 2,2 livros por ano, respec-
tivamente”, completa a comparação. 

Conforme analisa Tavares, “nosso índice de leitura 
ainda está abaixo do desejado para um país que se 
posiciona entre as principais economias do mundo”. O 
vice-presidente da CBL e diretor financeiro da ANL acre-
dita que se deve traçar uma meta de cinco a oito livros 
anuais – o dobro do número atual.

A presidente da CBL reforça que a pesquisa não é útil 
apenas para traçar o panorama de leitura de cada país, 
mas também para buscar soluções. “Aqui, no Brasil, por 
exemplo, o estudo deixa claro que a população enxerga 
as bibliotecas apenas como locais propícios a estudan-
tes e empréstimos de livros. O caminho para acabar com 
esse engano seria transformar as bibliotecas em pontos 
culturais, com inúmeras atividades para atrair um novo 
público, como um espaço para contar histórias e realizar 
encontros com autores e concursos”, exemplifica ele. 

Os programas públicos destinados a incentivar a 
leitura certamente têm papel relevante para incremen-

tar o consumo de livros entre a população brasileira. 
“Todo programa ou política pública que facilita o aces-
so ao livro tem reflexos na ponta da cadeia, que é o 
varejo do livro. Isso é excelente para todos”, pontua 
Tavares. Embora acredite que toda iniciativa seja bem-
-vinda, ele ressalta a necessidade de as estratégias se-
rem avaliadas com atenção. “Precisamos nos certificar 
de que o objetivo inicial traçado, que é o de despertar 
o interesse pelo livro, esteja sendo atingido.”

Para ele, a forma ideal para aumentar o índice de 
leitura no Brasil durante os próximos cinco/dez anos 
consiste em investir na formação de novos leitores 
ainda na base, ou seja, quando crianças. Nesse con-
texto, os livros didáticos e paradidáticos têm atua-
ção de destaque. Não à toa, o Ministério da Educa-
ção aposta no Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD), que tem como principal objetivo subsidiar o 
trabalho pedagógico dos professores com a distri-
buição de coleções de livros didáticos aos alunos da 
educação básica.

Ações em conjunto fortalecem 
a cadeia produtiva

Uma interação mais forte entre os diversos repre-
sentantes da cadeia produtiva de livros, incluindo 
fabricantes de papel, gráficas, autores e editoras, 
também é apontado por Karine como um atalho efi-
ciente para estimular a leitura entre os brasileiros. O 
primeiro passo, segundo ela, já foi dado: “A indústria 
toda estava trabalhando na Bienal a fim de inserir o 
leitor em um ambiente fascinante, capaz de despertar 
o interesse pela compra e pelo consumo verdadeiro 
do livro”, comenta ela sobre o evento.

Contato entre autores 
e leitores é um dos 
grandes trunfos da Bienal 
Internacional  do Livro
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O Grupo Santillana, por intermédio das editoras iD, 
Moderna e Salamandra, levou grandes atrações para 
a Bienal do Livro de São Paulo. O estande contou com 
a presença de personagens famosos da literatura 
infanto-juvenil, além de sessões de autógrafos com 
os principais escritores das editoras. 

A programação incluiu a presença de diversos auto-
res, como Sarah Blakley Cartwright, escritora do livro A 
Garota da Capa Vermelha (iD); Ruth Rocha, da editora 
Salamandra, e ainda Pedro Bandeira e Eva Furnari, am-
bos da Moderna. Ruth fez uma sessão de autógrafos no 
relançamento da série “Marcelo, marmelo, martelo”; 
Bandeira lançou os livros Sonho de Carnaval, Robin 
Hood e Amor Impossível, Possível Amor, e Eva Furnari 
apresentou e autografou sua nova obra: Marilu. 

As Edições SM lançaram 35 títulos literários na Bie-
nal. Em seu catálogo, autores e ilustradores premiados, 
como o australiano Shaun Tan e o brasileiro Nelson Cruz. 
Toda obra publicada das Edições SM prima pela excelên-
cia nas ilustrações e no acabamento, sempre em conso-
nância com o texto, como modo de ampliar o sentido e 
aprimorar a experiência da leitura. 

Entre os representantes da indústria papeleira esta-
va a Suzano Papel e Celulose. “Participar de um evento 
desse porte, que recebe milhares de visitantes de todas 
as idades, unidos por uma paixão em comum, que é o 
mundo da literatura, nos traz uma alegria imensa”, res-
salta André De Marco, gerente de Grupo de Produtos e 
Inovação da Suzano.

A empresa marcou presença nos estandes das edito-
ras parceiras –Companhia das Letras, Intrínseca, Objeti-
va, Record, Rocco e Saraiva – e distribuiu 2.500 ecobags 
estampadas com as capas de seis lançamentos oficiais. 

Todas as obras foram publicadas em papel Pólen®, li-
nha pioneira de papel off white desenvolvida para aten-
der às necessidades específicas do mercado editorial e 
tornar a leitura mais agradável devido à sua tonalidade 
levemente amarelada. 

Considerado o “papel do livro”, o Pólen® também é 
reconhecido por sua capacidade de despertar as melho-
res impressões sensoriais, por sua maciez, leveza e lisu-
ra. “A Suzano criou esse produto especialmente para o 
conforto do leitor, o que acaba sendo um estímulo para 
conquistar cada vez mais conhecimento. Por isso a cam-
panha tem o mote ‘Você Pode Ler Mais’: o prazer de des-
cobrir a literatura por meio das experiências sensoriais”, 
detalha De Marco.

A receita obtida com esse produto aumentou 26,9% 
em comparação com os primeiros semestres de 2011 e 
2012, refletindo os contínuos investimentos feitos desde 
2010 na marca, como o lançamento dos “Clássicos da 
Twitteratura”, a participação nos maiores eventos do ce-
nário literário brasileiro, como a Festa Literária Internacio-
nal de Paraty (Flip) e as bienais anteriores realizadas em 
São Paulo e no Rio de Janeiro, e ainda a recente parceria 
com a Livraria Cultura no Dia Mundial do Livro (23 de 
abril), ocasiaõ em que foram montados lounges de leitura 
em diversas lojas das capitais paulista e carioca. 

A International Paper também se destacou como 
player da indústria papeleira presente na Bienal, apoian-
do a Editora Saraiva na organização do 2.° Prêmio Ben-
virá de Literatura, com foco no incentivo à produção 
literária nacional. Para concorrer, os autores devem 
inscrever uma obra de ficção inédita, com tamanho e 
tema livres. A obra literária vencedora será publicada 
em março de 2013.

Outra novidade da IP divulgada na feira: a impres-
são e reimpressão de títulos de Cecília Meireles, Manuel 
Bandeira e Orígenes Lessa. A Global Editora adquiriu os 
direitos exclusivos e utilizou o papel Chambril Avena, 
papel off white que proporciona mais conforto de leitu-
ra, pois reflete menos luz. Já em parceria com a Editora 
Universo dos Livros, a empresa distribuiu 40 mil exem-
plares de capítulos iniciais de seis títulos impressos no 
mesmo papel. 

A linha de produtos Chambril atende o mercado 
gráfico com o maior range de gramaturas, disponível 
de 45 g/m² a 240 g/m² nas versões branco, reciclado e  
off white.  Para estreitar os laços com os profissionais 
gráficos, recentemente a IP lançou o Portal Chambril 
(www.portalchambril.com.br). O canal reúne informa-
ções que vão desde assuntos técnicos relacionados ao 

Diferentes 
atividades 
realizadas durante 
os 11 dias da 
feira prenderam 
a atenção dos 
visitantes
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toneladas 
em 2010, 
apresentando 
aumento de 
4,2% em 
relação à 
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de 2009
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uso do papel no setor gráfico, dicas de produtividade, quadro de aproveitamento do papel, 
quadro de dobras e calculadora editorial, até conteúdo sobre eventos e premiações.

Consumo de livros bate recorde em 2011
Paralelamente à participação do consumidor final na última Bienal Internacional do Livro 

de São Paulo, a pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, realizada pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para as entidades do setor, pela CBL e 
pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), é mais um termômetro da indústria 
papeleira e gráfica. A estimativa, elaborada a partir dos dados de uma amostra de editoras, 
da performance do setor editorial e seus subsetores, é atualizada a cada ano. 

Os resultados baseados no ano de 2011 apontam que o crescimento nominal do setor 
editorial brasileiro foi de 7,36%, percentual que significa um crescimento real de 0,81%, 
considerada a variação de 6,5% do IPCA no ano. A pesquisa ainda mostra que o brasileiro 
está mesmo lendo mais. O número de exemplares vendidos cresceu 9,8%, considerando-se 
apenas as vendas ao mercado, e 13,7%, incluindo também as vendas ao governo.

Avaliando outros números indicados pela pesquisa Fipe, o presidente da Associação Bra-
sileira da Indústria Gráfica (Abigraf Nacional) e do Sindicato das Indústrias Gráficas do 
Estado de São Paulo (Sindigraf-SP), Fabio Arruda Mortara, destaca a imensa satisfação da 
indústria gráfica com a queda de 6,11% nos preços dos livros em 2011. “O mais gratificante 
é observar que o barateamento acumulado desde 2004 foi de 21,8% ou – melhor ainda – 
44,9%, se considerada a inflação do período”, completa. 

“A cada ano, a ideia enganosa de que o livro é objeto de luxo vai ficando cada vez mais 
para trás. As editoras e os demais representantes desse mercado vêm produzindo exempla-
res adequados ao bolso da população, com preços médios mais baixos”, nota a presidente 
da CBL. “Rubrica importante na composição do valor de um livro, a impressão somente teve 
custo mais baixo devido aos investimentos das gráficas em tecnologia e equipamentos”, 
enfatiza Mortara.

O presidente da Abigraf Nacional e do Sindigraf ainda credita o fato de os livros estarem 
mais bonitos e bem impressos ao aporte de US$ 1,38 bilhão feito em 2011. “A tecnologia 
de ponta no parque gráfico também permite rodar tiragens menores a custos acessíveis, 
dando suporte à inteligente estratégia das editoras de ampliar o número de títulos. Isso 
significa que os setores editorial e gráfico estão possibilitando aos novos autores nacionais 
mais oportunidades de publicar”, cita ele entre as vantagens da aposta tecnológica vista 
no último ano. 

A pesquisa da Fipe demonstra a ampliação do número de títulos no Brasil: 58.192 em 
2011, o que representa um aumento de 6,28% em relação ao ano anterior, sendo 20.405 
de lançamentos. Ainda com base na pesquisa da Fipe, Mortara ressalta a importância de 
as editoras brasileiras terem comercializado 469,5 milhões de livros em 2011 – taxa 7,2% 
maior do que em 2010 –, estabelecendo um recorde de vendas, com faturamento de mais de 
R$ 4,8 bilhões. Segundo ele, o número é coerente com o movimento do segmento editorial 
da indústria gráfica brasileira, cuja produção cresceu 6,34%.

Dando enfoque ao segmento de papéis de imprimir e escrever (I&E), os números são 
igualmente positivos. Segundo o Relatório Estatístico 2010/2011 da Associação Brasileira 
de Celulose e Papel (Bracelpa), a produção atingiu 2.733.050 toneladas em 2010, apresen-
tando uma variação de 4,2% em relação à produção de 2009. 

O volume de vendas da IP no mercado doméstico apresentou crescimento em 2011. Em-
bora o ambiente de negócios refletisse o delicado momento econômico pelo qual o País pas-
sou, as vendas de papel somaram 1.025.774 toneladas em 2011, ultrapassando as 975.870 
toneladas do ano anterior e representando um crescimento médio de 5%. 

A água conversa
com a gente.
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No caso da Suzano, as vendas totais de papel de 
I&E em 2011 apresentaram uma variação de 16,2% 
em relação ao ano anterior. As 886.160 toneladas 
vendidas em 2010 chegaram a 1.029.403 toneladas 
em 2011. Os resultados de 2012 mostram um volu-
me de vendas de papéis de I&E de 483.944 toneladas 
nos primeiros seis meses do ano, representando uma 
variação de 9,2% em relação ao mesmo período de 
2011, quando o volume de vendas somou 443.153 
toneladas. A receita do primeiro semestre de 2012 
referente ao segmento de I&E atingiu R$ 1.004.384, 
valor 10,9% maior do que a receita dos primeiros 
seis meses de 2011, de R$ 905.885. Segundo a com-
panhia, tal desempenho baseia-se no maior volume 
vendido e ao crescimento da demanda doméstica.

Perspectivas para médio e longo prazos
De acordo com um estudo publicado pelo Banco 

Nacional do Desenvolvimento (BNDES) que avalia os 
últimos dez anos da indústria de papéis e traz pers-
pectivas para os próximos, a situação competitiva in-

ternacional tende a acirrar-se ainda mais, uma vez que 
a oferta chinesa tem crescido mais do que a demanda.

Os autores do estudo – André Carvalho Foster Vidal 
e André Barros da Hora, administrador e gerente do 
Departamento de Indústria de Papel e Celulose da Área 
de Insumos Básicos do BNDES, respectivamente – afir-
mam que desde 2006 a China passou de importador 
líquido para exportador líquido de papéis gráficos, ten-
do registrado superávits na balança, tal como a Coreia 
do Sul e a Indonésia. Essa situação deve continuar nos 
próximos anos, tendo-se em vista os anúncios de ex-
pansões e fechamentos das empresas do setor. A Ásia 
deve aumentar sua capacidade instalada de papéis 
de I&E em quase 8 milhões de toneladas por ano até 
2016, enquanto a Europa e a América do Norte devem 
fechar unidades produtoras de cerca de 3 milhões de 
toneladas anuais no mesmo período. 

No Brasil, o mercado ainda apresenta perspectivas 
de crescimento na demanda por papéis de I&E, em fun-
ção do aumento e da melhor distribuição de renda. O 
crescimento na demanda, porém, ocorre em patamar 

A Ásia deve 
aumentar sua 
capacidade 
instalada de 
papéis de i&e em 
quase 8 milhões 
de t/ano até 2016
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bem inferior ao observado na China e em outras na-
ções emergentes. O crescimento moderado também 
inibe futuras expansões, uma vez que novas capaci-
dades entram no mercado em saltos, enquanto a de-
manda cresce de forma contínua e mais suave. Assim, 
uma nova planta de grande capacidade teria, em um 
primeiro momento, de exportar uma parcela de sua 
produção para tornar-se economicamente viável.

Vale dizer ainda que o Brasil apresenta pouca 
competitividade internacional na produção de pa-
péis gráficos, em função do alto custo da energia 
elétrica, de uma logística interna deficiente, da alta 
e complexa carga tributária, do elevado custo de 
químicos e do incipiente desenvolvimento de canais 
de distribuição no exterior, inclusive pela ausência 
de marcas fortes. 

A questão tributária não somente dificulta as 
exportações como também facilita as importações. 
Os papéis destinados à elaboração de livros, revis-
tas e periódicos contam com imunidade tributária 
garantida pela Constituição, mas boa parte do pa-
pel declarado como imune no Brasil acaba sendo 
desviado para outros fins, gerando evasão fiscal e 
concorrência desleal para os produtores (e impor-
tadores) que operam dentro da legalidade. Segundo 
estimativas da Bracelpa, em 2010 houve o desvio 
de cerca de 685 mil toneladas de papel imune para 
outros fins – um aumento de 29% sobre o volume 
observado em 2009. 

O diretor comercial da IP, Nilson Cardoso, afirma 
que a indústria de papel e o governo brasileiro já 
vêm atuando em conjunto para exercer um maior 
controle sobre a importação irregular de papel imu-
ne. “Ainda não há perspectiva de solução total do 
problema, mas estamos encaminhando bem o as-
sunto”, contextualiza. 

Cardoso conta que recentemente esteve em Bra-
sília para discutir a questão da nova exigência de 
rotulagem de papel imune. “Vale destacar que não 
se trata de uma medida que visa criar dificuldade 
para o fabricante estrangeiro, mas sim permitir 
uma maior capacidade de fiscalização por parte do 
governo, o que vai afetar igualmente fabricantes 
nacionais e estrangeiros”, ressalta. “Os fabrican-
tes nacionais também terão de enfrentar um maior 
grau de complexidade para embalar os produtos, 
mas entendemos que esse ônus criado é ampla-
mente justificável pelo benefício que teremos com 
o maior controle do papel imune”, completa.  n

Uma vez adquirido, o hábito da leitura dificilmente perde espaço no cotidiano 
de quem desfruta o prazer proporcionado por uma boa obra. A maneira como 
os indivíduos leem, entretanto, já não é a mesma, pois agora existem inúmeras 
alternativas de plataformas de leitura, entre as quais se destacam os e-books. 

Os equipamentos de leitura digital oferecem a vantagem de evitar a sensação 
de cansaço típica das telas de computadores comuns. O mérito fica por conta do 
papel eletrônico, que reproduz o mesmo efeito da folha impressa. Segundo pes-
quisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), os títulos vendidos 
no formato digital em 2011 totalizaram 5.235, resultando em um faturamento 
de R$ 868.472,72.

A novidade – já bem conhecida das gerações mais jovens – tende a se fortalecer 
no mercado editorial. Para a presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL), 
Karine Pansa, trata-se de um mercado muito dinâmico, que deve apresentar ex-
pressivo aumento nos próximos anos. Ela, no entanto, não enxerga essa expan-
são como ameaça ao mercado editorial tradicional. “É uma cadeia produtiva 
com inúmeros atores. O autor, por exemplo, produz o conteúdo, mas precisa de 
uma editora para adequá-lo à formatação ideal destinada a um público espe-
cífico. A função de cada um vai continuar existindo. Não podemos achar que 
o mercado será inundado por profissionais que realizam sozinhos todas essas 
etapas”, diz ela, justificando sua visão.

Quanto às ameaças ao papel impresso, Vitor Tavares, vice-presidente da CBL e 
diretor financeiro da ANL, também não visualiza grandes riscos. “Certamente, 
teremos de passar por algumas adaptações, a exemplo dos contratos de direitos 
autorais, mas creio que toda a indústria está atenta a essas questões.”

Tavares ainda destaca que cada plataforma de leitura tem um espaço próprio, 
não precisando substituir outra. “Cada formato de livro tem seus pontos fortes: 
o impresso atrai todas as faixas etárias, seja numa feira, livraria ou biblioteca. 
Durante a Bienal, as filas para obter autógrafos de autores nas obras impressas 
são pequenas demonstrações disso”, exemplifica. 

Na visão da International Paper, muito se especula sobre a substituição do 
papel impresso pelo eletrônico, mas vale frisar que o acesso aos meios digi-
tais chega a impulsionar a utilização da versão tradicional. Uma vez que as 
pessoas têm mais acesso às informações, preferem, muitas vezes, imprimi-
-las, de acordo com a companhia.

Ainda segundo a IP, o fato é que tanto as mídias impressas quanto as digitais 
precisam de inovações constantes para manter a sustentabilidade e a compe-
titividade. As escolhas do consumidor devem ser baseadas na cadeia produtiva 
de cada meio, considerando ciclo de vida, descarte, consumo de matérias não 
renováveis e energia e ainda o impacto ambiental total. Em última análise, a 
questão não deve focar-se apenas no uso de meios eletrônicos ou de papel, 
mas sim no menor impacto total sobre o meio ambiente proporcionado pela 
combinação dos dois meios.                     

E-book: uma ameaça ao livro impresso?


