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O problema do 
mercado editorial está 
no modelo de negócios
Ultimamente, muito 

se fala em crise no 

mercado editorial 

brasileiro

É possível acompanhar 
tudo isso por meio de 
reportagens que mos-

tram como o setor literário tem 
registrado constantes quedas 
nas vendas. Para piorar, a im-
prensa tem dado destaque à 
recuperação judicial das duas 
maiores livrarias do país. Dian-
te de todo esse cenário, de fato, 
pode parecer que o segmento 
passa por difi culdades. 

Mas, na verdade, o problema 
está no modelo de negócios 
adotado na venda das publica-
ções. O discurso pode parecer 
algo um tanto otimista ou fora 
da realidade. Na verdade, os fa-
tos concretos relacionados ao 
ramo vão ajudar a comprovar 
que essa minha tese relacio-
nada ao universo dos livros 
está correta. A conjuntura 
econômica ruim dos últimos 
anos realmente derrubou o 
volume de vendas nos esta-
belecimentos do gênero. A 
partir daí, as maiores redes 
do ramo passaram a atrasar os 
pagamentos às editoras. 

Só para esclarecer, as maio-
res livrarias brasileiras ado-
tam um modelo de negócio 
conhecido como consignação. 
A modalidade funciona da 
seguinte forma: as editoras 
enviam grandes quantidades 
de exemplares impressos para 
as lojas sem receber absolu-
tamente nada num primeiro 
momento. As redes do setor 
apenas abrem espaços em 
suas prateleiras para que os 
livros fiquem expostos aos 
consumidores.

As editoras sempre envia-
vam seus livros para recebe-
rem somente após a venda 
destes títulos. Esse estoque 
parado não é bom para nin-
guém, é um desperdício de 
espaço e de dinheiro. É muito 
mais inteligente e econômico 
imprimir sob demanda. Com 
o agravamento da crise, as 
livrarias deixaram de repassar 
o valor da consignação, após 
a venda efetiva, para quem 
produziu as publicações. 

Dessa forma, gerou-se pra-
ticamente um efeito cascata 
diante dessa modalidade de 
negócio usado no mercado li-

terário. Sem dinheiro, o volume 
de lançamentos caiu drastica-
mente. Consequentemente, 
menos livros eram entregues 
para comercialização. E, dessa 
forma, a queda nas vendas de 
publicações também registrou 
forte queda em volumes de 
novas publicações.

Por outro lado, toda essa 
situação também serviu para 
o setor buscar novos modelos 
de negócio, inclusive, com o 
uso da tecnologia para que 
a venda de livros se tornasse 
mais rentável. Hoje, é possível 
fazer a publicação gratuita dos 
livros em que a impressão se 
baseia totalmente na demanda 
de venda, por meio do uso de 
uma plataforma online. Nela, 
o autor se auto publica e dis-
ponibiliza sua obra para todo 
o mundo. Fora isso, a pessoa 
escolhe quanto quer ganhar em 
cada unidade comercializada.

Com o uso dessa solução, 
também se garante a impres-
são apenas quando algum 
exemplar é vendido tanto no 
site que abriga a plataforma, 
quanto nos espaços virtuais de 
seus respectivos parceiros. Ou 
seja, ninguém perde com isso, 
ao contrário da modalidade tra-
dicional por consignação, que 
dentro deste modelo de ne-
gócios tradicional, as editoras 
foram as maiores prejudicadas 
com o calote das livrarias.

Por essas e outras, o mer-
cado livreiro baseado em au-
topublicação tem se mostrado 
bastante eficiente. A mais 
recente pesquisa divulgada 
pelo Sindicato Nacional dos 
Editores de Livros apontou um 
aumento de 19,2% no fatura-
mento de vendas do setor. Com 
certeza, o bom desempenho se 
deve às alternativas existentes 
no mercado literário.

Dados de empresas do setor 
comprovam que a nova moda-
lidade por demanda utilizada 
pelo segmento também ga-
rante uma rentabilidade 30% 
maior se comparado com o 
adotado no mercado tradicio-
nal, onde estão as livrarias em 
processo de recuperação. 

Não gosto de dizer que o 
mercado editorial em si está 
em crise, até porque os brasi-
leiros continuam consumindo 
e lendo até mais do que antes.

(*) - É CEO da plataforma de 
autopublicação Clube de Autores.

Ricardo Almeida (*)

O ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles, confi rmou 
que o governo federal estuda 
liberar a exportação de ma-
deira in natura (sem nenhum 
tipo de benefi ciamento) de 
árvores nativas da Amazônia. 
Esse tipo de atividade, hoje, 
é ilegal. A autorização foi 
solicitada ao ministério pelo 
setor madeireiro, que enxer-
ga na mudança da legislação 
ambiental uma forma de 
incrementar as exportações.

Salles disse que o assunto 
está sendo analisado tecnica-
mente. “De um lado, há os que 
entendem que isso poderia 
eventualmente estimular o 
mercado de desmatamento. 
Por outro lado, verifi camos 
que em Belo Monte, cerca 
de 500 hectares [de vegeta-
ção] foram suprimidos sem 

Intenção foi confi rmada

por Ricardo Salles em

audiência na Câmara.

Em audiência pública na 
terça-feira (26) no Senado, o 
presidente da FenaSaúde, João 
Alceu Amoroso Lima, sugeriu 
que, para baixar as mensali-
dades dos planos de saúde, 
o poder público autorize as 
operadoras a também oferecer 
convênios que foquem apenas 
na atenção primária, isto é, 
que cubram somente consultas 
médicas e exames mais sim-
ples, excluindo procedimentos 
complexos, como cirurgias e 
internações.

Outra forma sugerida por 
Lima para baratear as men-
salidades foi o escalonamento 
gradual dos preços para os 
clientes com mais de 59 anos. 
Atualmente, o último reajuste 
permitido pela ANS ocorre 
nessa idade. “Por que não esca-
lonar mais essa faixa também, 
ao longo dos 20 anos seguintes, 
em períodos? Isso vai evitar que 
muitos saiam dos planos por 
não terem renda para pagar”, 
propôs.

A diretora do Idec, Marilena 
Lazzarini, lembrou situações 
“esdrúxulas e abusivas” envol-
vendo planos de saúde antes 
do Código de Defesa do Con-
sumidor. Que, graças ao avanço 
das leis, os planos passaram a 
ser obrigados a aceitar clientes 
idosos e a cobrir todas as doen-
ças listadas pela OMS. Marilena 
apontou uma “lacuna” na des-
regulamentação dos reajustes 
dos planos de saúde coletivos. 

“Os ‘planos falsos coletivos’ 
têm reajustes absurdos. É 
uma coisa que fi ca completa-
mente sem controle”, afi rmou, 
acrescentando que não se 
deve mudar a lei de modo a 
benefi ciar as operadoras dos 
planos. A diretora-executiva de 
Clientes da Qualicorp, Juliana 
Pereira, criticou o atual modelo 
“esgotado” de cobertura de 
saúde. Segundo uma pesquisa 
que ela apresentou, a maior 
demanda do consumidor dos 
planos é pela transparência 
(Ag.Senado).

Senador Cid Gomes (2º à esq.) conduz audiência pública

sobre planos de saúde.

Em depoimento à CPI das 
Fake News, o militar 
repudiou comentários 

publicados por ele em redes 
sociais sobre a atuação de ofi -
ciais do Exército no governo 
do presidente Jair Bolsonaro. 

Em uma das publicações, 
em maio passado, Olavo de 
Carvalho chamou Santos Cruz 
de ‘politiqueiro e fofoqueiro de 
merda’. “ A pessoa fala que é 
escritor e fi lósofo, dá sugestões 
na área de educação e parte 
para um palavreado que não dá 
para repetir aqui. Nunca li e não 
pretendo ler a obra dele. Acho 
que ele não tem padrão nem 
para se expressar. É um viga-
rista profi ssional que conseguiu 
infl uência em cima de algumas 
personalidades”, afi rmou.

O deputado Alexandre Frota 
(PSDB-SP) lembrou que, dias 
antes de deixar o governo, 

Santos Cruz disse que cabe à CPI rastrear

a origem de notícias falsas.

Diabéticos serão 
700 milhões
no mundo
‘até 2045’

O atual número de 463 
milhões de diabéticos no 
mundo deverá aumentar 
em 51% até o ano de 2045, 
passando para 700 milhões. 
Esse alerta foi feito por es-
pecialistas ouvidos em audi-
ência pública da Comissão de 
Assuntos Sociais do Senado 
ontem (27). O debate sobre 
a prevenção do diabetes e o 
acesso aos tratamentos da 
doença atendeu requeri-
mento dos senadores Jorge 
Kajuru (Cidadania-GO) e 
Romário (Podemos-RJ).

Presidente da Socieda-
de Brasileira de Diabetes, 
Hermelinda Pedrosa ressal-
tou que um em cada nove 
brasileiros tem diabetes 
e o Brasil ocupa o quinto 
lugar no ranking mundial 
da doença. A especialista 
reconheceu o desafi o do país 
para enfrentar o problema, 
pela sua diversidade e di-
mensões continentais. Mas 
defendeu um rastreamento 
integrado e medidas para 
prevenção e capacitação 
dos profi ssionais da saúde 
em todas as regiões. 

Representando a Socie-
dade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica, o 
médico Fábio Viegas infor-
mou que 69,3% do total de 
mortes no Brasil são atribu-
ídas a doenças crônicas não 
transmissíveis, entre elas o 
diabetes, que corresponde 
a 5,3%. A despesa anual do 
Ministério da Saúde com 
insulinas, em 2018, foi de 
R$ 338 milhões, e R$ 96.9 
milhões por ano é o custo es-
timado total de internações 
devido ao diabetes. 

Viegas defendeu que a 
cirurgia metabólica seja 
inserida como opção de 
tratamento do diabetes. Se-
gundo ele, o procedimento 
é simples e resulta em be-
nefícios para pacientes que 
não conseguem controlar o 
tipo 2 da doença. Segundo 
Fábio, são altas as chances 
de remissão da enfermidade 
com a medida, inclusive 
em pacientes obesos (Ag.
Senado).

O Congresso derrubou ontem 
(27) o veto integral do presidente 
da República, Jair Bolsonaro, à 
proposta que garante atendimento 
por profi ssionais de psicologia e 
serviço social aos alunos das es-
colas públicas de educação básica. 
Portanto, volta a valer o texto do 
projeto aprovado em setembro 
pelos deputados, na forma de um 
substitutivo elaborado pelo Sena-
do. A nova norma será promulgada 
pela Presidência da República.

Pela proposta do ex-deputado 
José Carlos Elias, equipes com 
esses profi ssionais deverão aten-
der os estudantes dos ensinos 
fundamental e médio, buscando a 
melhoria do processo de aprendi-
zagem e das relações entre alunos, 

professores e a comunidade esco-
lar. O texto ainda estabelece que, 
quando houver necessidade, os 
alunos deverão ser atendidos em 
parceria com profi ssionais do SUS. 

Depois de ouvir os ministérios da 
Educação e da Saúde, a Presidên-
cia tinha decidido vetar o projeto, 
argumentando que há inconsti-
tucionalidade e contrariedade ao 
interesse público. Na justifi cativa 
do Veto, o presidente dizia que 
a proposta criava despesas obri-
gatórias ao Poder Executivo, ao 
“estabelecer a obrigatoriedade de 
que as redes públicas de educação 
básica disponham de serviços de 
psicologia e de serviço social, por 
meio de equipes multiprofi ssio-
nais” (Ag.Senado).
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O entendimento de que o 
investimento público por alu-
no deve ser maior nas escolas 
dos povos tradicionais, foi de-
fendido em audiência pública 
promovida na terça-feira (26) 
pela Comissão de Educação 
do Senado. O debate tratou 
dos impactos do novo Fundo 
de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica 
(Fundeb), em análise no Sena-
do e na Câmara, na garantia do 
direito à educação escolar em 
territórios marcados por alta 
vulnerabilidade.

Com salário atrasado, a pro-
fessora Maria José Sousa Silva, 
representante dos quilombolas 
de Mirandiba (PE), ensina em 
uma sala de aula improvisada, 
que não tem banheiro nem co-
zinha. Também falta transporte 
para as crianças, que, de acordo 
com ela, caminham dois quilô-
metros debaixo do sol quente 
para receber uma merenda de 
baixa qualidade.   

Aos 16 anos, Clarice Alves 
Rezende, representante do 
grupo de meninas indígenas da 
tribo pataxó hãhãhãe, da Bahia, 

Observada pelo senador Flávio Arns, a indígena Clarice Alves 

Rezende fala em audiência pública na Comissão de Educação.

A CCJ da Câmara  aprovou projeto 
do deputado Hugo Leal (PSD-RJ) que 
obriga o fornecedor de produtos e 
serviços a pagar custas e honorários 
de advogados quando for derrotado 
em primeira instância de Juizado 
Especial Cível em ação aberta por 
ele. Em geral, estas ações são movidas 
contra consumidores.

Atualmente, a Lei dos Juizados 
Especiais dispensa os fornecedores 
de produtos e serviços, mesmo que 
os de grande porte, do pagamento das 
custas e honorários advocatícios. Para 
Hugo Leal, a isenção geral “estimula o 
comportamento descompromissado 
dos fornecedores e ainda potencializa 
a judicialização em enorme escala das 
demandas de consumo”.

Como foi aprovado em caráter 
conclusivo, o projeto deve seguir 

diretamente para análise do Senado. 
O projeto foi aprovado na forma de 
um substitutivo apresentado pelo 
relator, deputado Felipe Francischi-
ni (PSL-PR). O substitutivo inclui 
na proposta uma alteração na Lei 
dos Juizados Especiais da Fazenda 
Pública para isentar os condenados 
em primeiro grau do pagamento de 
custas e honorários de advogado, e 
determinar o pagamento somente em 
condenação em segunda instância.

Essa regra está prevista no projeto 
do deputado Subtenente Gonzaga 
(PDT-MG), que tramita em conjunto 
com a proposta de Hugo Leal e foi 
acolhida pelo relator. Os Juizados 
Especiais da Fazenda Pública julgam 
causas cíveis da Fazenda Pública 
com valor de até 60 salários mínimos
(Ag.Câmara).
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‘Olavo de Carvalho é um vigarista 
profi ssional’, diz Santos Cruz

O general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da 
República, classifi cou na terça-feira (26) o escritor Olavo de Carvalho como “um vigarista profi ssional”

sidente da República ou aos 
fi lhos dele”.

“Eu não vou falar de fi lho do 
presidente da República, nem 
como ministro e nem como ci-
dadão. Eu tenho meu conceito 
sobre cada um deles. Tenho 
meu conceito sobre o próprio 
presidente. Mas acho comple-
tamente deselegante e, falta 
de educação, o ataque pessoal. 
Então, não vou fazer isso”.

A defesa de Olavo de Carvalho 
durante a audiência pública 
coube ao deputado Marco 
Feliciano (Podemos-SP). “Às 
pessoas que falam em tom pe-
jorativo sobre o professor Olavo 
de Carvalho, que estudem um 
pouquinho suas obras. Vocês 
vão ver que ele é de fato uma 
pessoa extremamente prepara-
da, habilidosa e não pode sofrer 
aqui depreciação”, disse (Ag.
Senado).

o militar sofreu mais de três 
mil ataques nas redes sociais, 
“orientados por Olavo de Carva-
lho”. “Aquele charlatão místico 
procurou destruir os símbolos 

do Exército Brasileiro, ao qual 
o general serviu por tantos anos 
e com tanta honra”, disse Frota.  
Questionado, o ex-ministro 
evitou críticas diretas ao pre-

Em estudo a exportação de 
madeira in natura da Amazônia

pode ser uma alternativa viá-
vel para casos específi cos. “A 
decisão será tomada de forma 
equilibrada, em um momento 
adequado”, garantiu o minis-
tro, ao participar, ontem (27), 
de uma audiência pública na 
Comissão de Agricultura da 
Câmara. Salles disse ainda 
que o ministério colaborará 
com a CPI que será instalada 
na Câmara para investigar o 
derramamento de óleo. 

Também, afi rmou não ver 
problemas na decisão do TJ-
-SP, que, na semana passada, 
autorizou a quebra de seu 
sigilo bancário. “Isso faz par-
te. Inclusive as informações 
já disponibilizadas foram 
prestadas por mim mesmo 
e, portanto, não há problema 
nenhum”, afi rmou o ministro 
(ABr).

nenhum aproveitamento da 
madeira, que continua sendo 
suprimida, por exemplo, na 
abertura de rodovias e em áreas 
privadas devido ao impedimen-
to de aproveitá-las”, disse.

O ministro disse que a autori-
zação para exportação in natura 

Quilombolas e indígenas pedem 
renovação do Fundeb

também disse sentir-se excluída. 
A menina é sobrinha do índio 
Galdino, que foi queimado vivo 
em um ponto de ônibus de 
Brasília, em 1997. “Quando eu 
me formar no ensino médio no 
ano que vem e receber o meu 
diploma, aquele pedaço de papel 
vai representar todos os dias em 
que o ônibus da escola quebrou, 
todas as vezes que fi camos me-
ses sem professores, sem sala 
para estudar, sem merenda e até 

sem água para beber”, relatou.
Para o antropólogo Gersem 

Baniwa, do Foro Nacional de 
Educação Escolar Indígena, que 
já foi professor bilíngue na sua 
aldeia, na Amazônia, e chegou 
a ocupar o cargo de secretário 
municipal de Educação, o Fun-
deb garantiu a abertura de mais 
escolas para os índios, mas a 
distribuição dos recursos seria 
infl uenciada por um “racismo 
geográfi co” (Ag.Senado).

Operadoras propõem 
planos de saúde

mais enxutos

Escola pública poderá ter 
atendimento de psicólogo

Pagamento de custas judiciais 
por fornecedor que perder ação


