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Embora os avanços tecnológicos venham modificando significativamente o perfil da produção do livro, ele 
continua sendo um importante veículo através do qual informações e conhecimentos são transmitidos. Com a 
explosão tecnológica e a abertura comercial da Internet, novos suportes materiais e virtuais de informação 
passaram a concorrer com o livro. A indústria editorial precisou se adaptar a essas mudanças e tem hoje o 
desafio de competir com essas novas mídias. Analisa-se neste trabalho, o movimento editorial da cidade de 
Salvador, em relação às condições de produção do livro, especificamente no que diz respeito aos objetivos de 
investimento e uso das tecnologias de informação e comunicação e em capacitação tecnológica, bem como as 
mudanças ocorridas em função do aparecimento de novos suportes de informação. Além disso, o estudo 
contextualiza o livro na Sociedade da Informação. A metodologia da pesquisa envolve: 1) Mapeamento das 
editoras existentes em Salvador; 2) Levantamento de títulos publicados; 3) Aplicações de questionários e 
entrevistas em editoras; 4) Tratamento e análise dos dados. Observa-se a partir de análises preliminares, que as 
editoras de Salvador têm buscado a utilização de novas tecnologias, mas ainda não estão abertas a publicações 
em novos suportes. Além disso, a baixa profissionalização do setor é um dos principais fatores que impedem o 
crescimento da indústria editorial em Salvador. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
                       
 O acúmulo de conhecimento proporcionado pela invenção da escrita permitiu que a 

humanidade evoluísse mais rapidamente. A vida, os fatos, os sonhos, as aspirações de nossos 

ancestrais passaram a ser registrados e disseminados, por meio de códigos de amplo domínio 

coletivo, mantendo-se recuperáveis, a qualquer tempo. Na prática, tornaram-se perenes. 

Posteriormente, a invenção da imprensa e, mais recentemente, de variados instrumentos de 

registro e disseminação de sons, imagens e escritos, fizeram com que a humanidade chegasse 

a um tal estágio de desenvolvimento em que milhões de pessoas podem acessar, a qualquer 

hora e de qualquer lugar, um número crescente de informações necessárias às suas vidas. 

 A evolução propiciada pelo uso de tecnologias de informação e comunicação trouxe 

muitas transformações para a sociedade, particularmente no que se refere à produção e 

difusão de informações, por meio de distintos suportes materiais e virtuais e novos meios de 

comunicação. No caso específico do livro, os avanços tecnológicos modificaram 

significativamente o perfil de sua produção e comercialização, assim como as relações entre 

os atores da cadeia produtiva editorial. 

 É perceptível um aumento significativo de estudos em torno do livro, sendo freqüente 

a preocupação com a convivência dos livros tradicional e virtual, que competem, juntos, com 

um sem número de outros conteúdos disponibilizados, gratuitamente ou não, na rede mundial 

de computadores. Tem se tornado questionável a atuação de editoras que se mantêm 

exclusivamente no tradicional formato impresso do livro, já que têm surgido ultimamente 

muitas editoras de livros virtuais, que possuem etapas de produção mais reduzidas e menos 

rigorosas. Algumas têm propostas radicalmente liberais, não possuindo conselho editorial e 

publicando quase tudo o que lhes chega, sob encomenda, com exceção de temas proibidos por 

lei. Outras, contudo, atuam no mercado de forma mais racional, publicando livros de acordo 

com o seu potencial de venda, ainda que, em alguns casos, mediante pagamento parcial, por 

parte do autor. 

Analisa-se neste trabalho, o movimento editorial da cidade de Salvador, em relação às 

condições de produção do livro especificamente no que diz respeito aos objetivos de 

investimento e uso das tecnologias de informação e comunicação e em capacitação 

tecnológica. Verifica-se também as mudanças ocorridas em função do aparecimento de novos 



suportes de informação. Além disso, o estudo contextualiza o livro na Sociedade da 

Informação. 

 

A EVOLUÇÃO DOS SUPORTES E DAS TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO 

EDITORIAL 

 

 Desde a pré-história, com as inscrições rupestres, até os dias atuais, a palavra escrita 

passou por etapas que só reafirmaram a necessidade que a humanidade tem de expressar suas 

idéias. A evolução das tabuinhas de argila, passando pelos rolos de papiro, pelos códices 

feitos por meio de tipos móveis e metálicos alinhados à mão, inventados por Gutemberg, tudo 

isso foi tornando o suporte impresso (livro, revista, folheto etc.) cada vez mais acessível. A 

tipografia, sobretudo, representou um enorme avanço técnico, pois passou a permitir que um 

documento pudesse ser copiado mais vezes e mais rápido do que faziam os copistas. 

 O custo da produção era alto e dessa preocupação surgiu a Linotipo, inventada por 

Ottmar  Mergenthaler, em  Baltimore, Estados Unidos, em 1884. Essa máquina fundia o tipo a 

partir de um teclado elétrico, produzindo linhas de texto na largura prevista para a coluna, de 

acordo com o material a ser impresso. Era mais econômica e mais ágil, possibilitando que o 

processo de impressão se realizasse seis vezes mais rápido e com qualidade superior. Houve, 

em consequência, grande aumento na produção de revistas, jornais e livros didáticos.  

 Para a impressão de revistas de altíssima tiragem e livros de arte, que possuem mais 

imagens do que texto, surgiu posteriormente o sistema de impressão rotográfica. Este sistema 

é direto e utiliza uma matriz cilíndrica que entra em contato com o suporte onde o original 

será impresso. As áreas de impressão são gravadas em baixo relevo na matriz cilíndrica, e sua 

superfície é entintada e depois raspada com uma lâmina metálica, deixando a tinta apenas nos 

alvéolos, ou seja, na área de impressão, onde posteriormente o suporte é pressionado 

diretamente sobre o cilindro. 

 Outro importante avanço foi o sistema de impressão off-set, bastante versátil para a 

área editorial, principalmente para médias e altas tiragens. O sistema é indireto e foi lançado 

para trabalhos em policromia. Nele, a imagem é transferida da matriz, numa chapa de zinco, 

para um cilindro de borracha que transfere a imagem para o papel. A matriz utilizada é plana 

e as áreas de impressão e contra-impressão, ficam no mesmo plano. O princípio da impressão 

off-set baseia-se na repulsão da água na área de impressão. 

 A partir de meados do século XX, com o desenvolvimento dos computadores, 

ocorreram mudanças no modo de produção editorial, passando várias etapas a serem 



digitalizadas. Surgiu, então, a chamada Editoração Eletrônica, na qual desapareceu a 

fotocomposição, e tanto a digitação dos textos quanto sua disposição no suporte material 

(diagramação), passaram a ser feitas em computador. Do arquivo eletrônico era, até pouco 

tempo, gerado um fotolito para impressão. Desde a década de 90, contudo, com o 

aparecimento do sistema filmless, ele tornou-se desnecessário. 

 Atualmente, com o constante aperfeiçoamento das tecnologias, particularmente no que 

se refere à transmissão eletrônica de informações, surgem novas formas de difundir o 

conhecimento acumulado, tais como bibliotecas digitais, livros, revistas e jornais virtuais. As 

tecnologias se sobrepõem umas às outras, de forma a contribuir para o aprimoramento de 

técnicas, barateamento custos e possibilidade de mais acesso.  

 

 

O LIVRO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

 O fim do livro impresso tem sido anunciado desde o surgimento de novas tecnologias 

de informação e comunicação, mais especificamente com a Internet. Muitos acreditam que o 

e-book irá em breve substituir o livro impresso, mas há também quem acredite que o livro 

virtual é apenas mais uma forma, mais um suporte para disponibilizar informações. Aymard 

(2003, p.174) acredita que a inovação tecnológica: 

 

[...] atinge as fronteiras da edição: ameaça colocar em causa todas as estruturas de 
produção, distribuição e consumo, assim como, de forma ainda mais profunda, o 
próprio estatuto do texto e a relação entre autor e leitor. Paralelamente, ela se 
enriqueceu com potencialidades suplementares que, relativamente ao livro clássico, 
lhe fornecem uma vantagem decisiva: a possibilidade de associar, no mesmo 
suporte, não só o texto e a imagem, mas também o som[...]. 

 

 Para Marques Neto (2000, p.169) existiram três revoluções do livro: o códice, a 

disseminação do livro impresso por Gutenberg e o livro eletrônico. Nessa terceira revolução 

muitas possibilidades estão sendo colocadas pelos avanços científicos e muitas previsões 

estão sendo feitas: 

 

“ [...] a gigante Microsoft prevê que em 2008 o livro eletrônico ultrapassará em 
vendas o livro em papel; em 2015 a biblioteca do Congresso Americano será 
totalmente revertida para o livro eletrônico e, em 2017, a biblioteca de livros de 
papel será vista como um objeto de charme antigo”. 
 
 



 Ao contrário das previsões acima apontadas, Chartier apud Marques Neto (2000, 

p.169) afirma que “[...] o mais provável para as décadas futuras é a coexistência, não 

necessariamente pacífica, das duas formas do livro e dos três modos de gravação e 

comunicação de textos: o manuscrito, a publicação impressa, a textualidade eletrônica”. 

 Em relação a coexistência falada por Chartier, Abenhaim4  afirma que o livro 

concorre com tudo e que o tempo é o fator chave. Para ele, com tantas facilidades e tantas 

alternativas de que se dispõe pra usar o tempo ocioso (assistir filmes, TV aberta, TV a cabo, 

navegar na Internet, entre outras), o livro acaba ficando de lado. O que se percebe, no caso da  

Internet principalmente, é que ela facilita e agiliza a busca de informações, mas na maioria 

das vezes fornece informações superficiais, enquanto o livro permite um aprofundamento no 

tema pesquisado. Mas com o surgimento de tecnologias que tentam desenvolver livros 

virtuais similares aos livros em papel, em termos de conforto para a leitura, será que o livro 

virtual substituirá algo tão prático e eficiente? A coexistência existe de fato, mas não parece 

tranqüila especialmente por estarem sendo registradas quedas nas vendas de livros. Pesquisa 

realizada pela Câmara Brasileiro do Livro(CBL) junto com o Sindicato dos Editores e 

Livreiros(SNEL), revela que em 2003 o número de exemplares vendidos caiu 8% “se 

consideradas apenas as vendas para o mercado, e em 20%, se levadas em conta também as 

vendas para o governo federal”, como pode ser verificado na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1: Evolução do mercado editorial no Brasil, de 1995 a 2003 

 

 
PRODUÇÃO 

(1º edição e reedição) 
VENDAS 

Ano Títulos Exemplares Exemplares Faturamento (R$) 

 

1995 40.503 330.834.320 374.626.262 1.857.377.029 

1996 43.315 376.747.137 389.151.085 1.896.211.487 

1997 51.460 381.870.374 348.152.034 1.845.467.967 

1998 49.746 369.186.474 410.334.641 2.083.338.907 

1999 43.697  295.442.356 289.679.546 1.817.826.339 

2000 45.111  329.519.650 334.235.160 2.060.386.759 

2001 40.900  331.100.000 299.400.000 2.267.000.000 

                                                
4 Entrevista concedida por Pinras Abenhaim – presidente da Câmara Bahiana do Livro, em 05 de maio de 2005. 



2002 39.800 338.700.000 320.600.000 2.181.000.000 

2003  35.590  299.400.000 255.830.000 2.363.580.000 
  Fonte: Câmara Brasileira do Livro 

Como causas para a queda na produção e comercialização do livro, têm sido atribuído 

fatores como: 

“o aumento da reutilização e do empréstimo de livros e a queda do número 
de alunos matriculados em escolas particulares. O crescimento das escolas 
e órgãos públicos cujo material didático é editado por eles mesmos, e não 
pelas editoras de livros didáticos, também contribui para o encolhimento 
das vendas, de acordo com a câmara”. (Folha de São Paulo, 2004) 
 

 Ao que parece, a disponibilização da informação em outros suportes não tem sido 

colocada como causadora ou ao menos estimulante dessa queda, mas isto deveria ser levado 

em conta, principalmente se for colocado em questão o perfil de quem compra livros no 

Brasil. De acordo com dados da CBL, apenas 16% da população concentra em casa 73% dos 

livros [...], dois terços dos compradores pertencem às classes B e C, e 58% deles se 

concentram em seis Estados do Sul e do Sudeste. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

 Para melhor conhecer o perfil da atividade editorial em Salvador, realizou-se um 

levantamento sistemático de dados, com base na aplicação de questionários e entrevistas. Os 

procedimentos metodológicos incluíram um mapeamento inicial das editoras, a partir de 

pesquisa junto a Câmara Baiana do Livro (CBal). Em seguida, houve uma primeira 

abordagem aos responsáveis pelas editoras, por telefone, com o objetivo de apresentar o 

trabalho a ser realizado e marcar horários para a aplicação dos questionários. Foi aplicado um 

questionário destinado ao levantamento de dados primários. Delimitado o universo a ser 

pesquisado, posteriormente foram feitas entrevistas, visando um aprofundamento na 

compreensão da atividade editorial. 

 O questionário, aplicado no período de 15 a 24 de setembro de 2004, incluiu dentre 

outras, questões referentes aos seguintes aspectos: tecnologias utilizadas no processo editorial, 

número de títulos publicados em catálogo, média anual de publicações, média das tiragens. As 

entrevistas foram direcionadas para coletar informações sobre os objetivos do investimento 

em tecnologias e capacitação tecnológica. Também foi solicitada uma avaliação sobre 

contribuições e desafios colocados pelas novas tecnologias. 



 Buscou-se também saber o ponto de vista desses gestores no que diz respeito ao papel 

do livro na sociedade atual e seu espaço diante de outras mídias de informação. Examinou-se 

a percepção deles diante das mudanças ocorridas na editora, no mercado editorial de Salvador 

e do Brasil. Para efeito de análise do livro como produto industrial, foram examinados os 

critérios de seleção para publicação, noção de concorrência entre as editoras, estratégias de 

divulgação para as publicações, utilização de linhas de crédito e procedimentos para a 

distribuição das publicações. O tratamento dos dados foi feito com o auxílio do programa 

Excel. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 
 Foram levantadas 10 editoras privadas: P555 Designers Gráficos e Edições, 

Editora Helvécia, Àgalma Psicanálise Editora, Editora Casa de Palavras, Editora Calandra, 

Casa da Qualidade Editora, Contexto e Arte Editorial, Editora Corrupio, Maianga Produções 

Culturais, Editora Leal. Há outras cinco vinculadas a instituições de ensino superior – as 

chamadas editoras universitárias: Edufba, Eduneb, HR Editora, Editora da FTC, Editora da 

FIB. Além disso, existem três órgãos públicos que possuem atividade editorial: Secretaria de 

Cultura e Turismo do Estado da Bahia (que recentemente assimilou as atividades antes 

exercidas pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, a ela subordinada), Superintendência 

de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia e Assembléia Legislativa do Estado da Bahia. 

 A análise de dados do primeiro questionário baseou-se numa coleta inicial, que foi 

feita com o objetivo de caracterizar e traçar um perfil do setor editorial em Salvador. Para 

efeito da aplicação do primeiro questionário, foram desconsiderados os órgãos públicos, 

levando em conta os seguintes critérios: não terem a produção editorial como missão 

principal, não produzirem com regularidade, não serem representativas em termos comerciais 

e não possuírem estrutura adequada para o desenvolvimento da atividade. 

 Os resultados indicam que 43,75% das editoras têm até 5 anos de fundação. Apenas 

25% tem entre 15 e 35 anos, o que indica que muitas editoras que existiram entre as décadas 

de 50 e 80 não resistiram aos embates do mercado e sucumbiram. Isso sugere que o mercado 

ainda é incipiente, com poucas editoras consolidadas. 

 As tecnologias facilitaram muito a execução de todas as etapas do processo de 

produção editorial. A totalidade do conjunto afirmou fazer uso de computadores e programas 

como Page Maker e Corel Draw. Mas na primeira fase da pesquisa não foi possível investigar 

se estão fazendo uso racional dessas tecnologias e com que objetivos.  



 Um total de 56,25% das editoras trabalham com um sistema de participação financeira 

por parte do autor, alegando que são empresas e precisam ter lucratividade. Com isso, abrem 

espaço para pessoas que querem publicar um livro mas não conseguem aprovação de seus 

originais ou temem submetê-los a um conselho editorial. Mesmo editoras universitárias 

recebem recursos oriundos de órgãos financiadores e de fomento à pesquisa. A diferença é 

que na maioria destas é mais comum a existência de conselhos editoriais, mesmo que não 

sejam constituídos formalmente, para aprovar as publicações. Entre as editoras privadas que 

trabalham neste sistema várias não possuem conselho editorial, sendo a aprovação dos 

originais feita por critérios comerciais e não a partir de avaliação de especialistas nos assuntos 

publicados.   

 A co-edição, aqui entendida como a edição de uma publicação realizada através de 

convênio entre dois ou mais editores, é utilizada por 62,5% das editoras. Essas co-edições 

normalmente envolvem a divisão do processo de edição e dos custos, sendo a tiragem dividida 

e o preço de capa combinado, para não haver concorrência entre as duas, no momento da 

comercialização. 

 Apenas 6,25% possuem parque gráfico, o que cria uma demanda por gráficas 

especializadas em impressões de livros. Muitas das gráficas existentes na cidade são vistas 

pelos editores como concorrentes despreparadas das gráficas de outros Estados, como São 

Paulo e Rio de Janeiro, já que possuem preços mais altos e oferecem uma qualidade de 

impressão inferior. Alguns afirmaram que é impossível fazer impressão de livros de arte (com 

fotos) na Bahia, principalmente pelos orçamentos altíssimos. Por isso preferem mandar fazer 

em outro Estado, onde a qualidade é melhor e os preços geralmente menores, a ponto de ser 

economicamente viável, mesmo incluindo o pagamento de frete. Os equipamentos e os 

investimentos em tecnologias disponíveis em Salvador são proporcionalmente equiparáveis 

aos de outros Estados, mas os editores dizem que há necessidade de qualificação de mão-de-

obra. 

 Segundo dados fornecidos pelas editoras, 37,5% publicaram ao longo de sua 

existência até 10 títulos (Figura 1). Mais de 43,75% publicam anualmente em média até 5 

títulos (Figura 2). Considerando que hoje o sistema de impressão sob demanda é muito 

utilizado, 37,5% trabalham com uma tiragem entre 500 e 1.000 exemplares (Figura 3). 
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Figura 1 -  Total de títulos publicados 
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 Figura 3 - Média de tiragens 
 

 
 

 Para dar continuidade à pesquisa foi estabelecido como critério entrevistar apenas as 

editoras associadas à Câmara Bahiana do Livro, o que reduziu a população a 8 editoras (7 

privadas e 1universitária e pública). 

 Quando questionados sobre os objetivos de investimentos em tecnologias (Quadro 2), 

todos os entrevistados destacaram a qualidade como elemento preponderante para adotá-las, 

mas questões como rapidez e redução de custos também são observadas, já que permitem a 

impressão sob demanda, que tem sido bastante utilizada atualmente. 

 

Objetivos Quantidade % * 



Barateamento  5 62,5 
Rapidez 6 75 
Qualidade 8 100 

Quadro 2 – Objetivos para a adoção de tecnologias 

* A soma dos percentuais ultrapassa 100 porque a pergunta permitia múltipla escolha 

 

 A questão da capacitação tecnológica dos funcionários também foi, evidenciada pelos 

entrevistados: seis deles afirmaram investir nisso por meio de cursos e palestras. Em geral, o 

que motiva estes investimentos é a expectativa de que haja retorno, tanto no melhor 

desempenho do funcionário em suas atribuições, como, indiretamente, no aumento de vendas. 

 Foi-lhes perguntado sobre a percepção em relação a mudanças ocorridas num período 

de 10 anos nas editoras, em particular em Salvador. Metade dos entrevistados consideram não 

ter havido mudanças, enquanto um dos entrevistados sentiu o aumento da concorrência e 

outro apontou como mudança no período, um aumento da demanda, por força da alteração no 

formato que tem utilizado para a produção de seus títulos. Esta última descobriu no livro de 

bolso um novo nicho de mercado. Em relação a Salvador, em termos da atividade editorial, 

muitas dificuldades foram colocadas. Questões como profissionais despreparados, atividade 

atrelada aos investimentos do governo, a distribuição, a consignação, a ausência de políticas 

para o livro e livrarias voltadas para a venda de best sellers, são fatores que , segundo os 

entrevistados, têm travado o desenvolvimento do setor. 

 Apenas um dos entrevistados apontou a atuação da Câmara Bahiana do Livro,  

entidade que possui atualmente mais de 40 associados entre editores, livreiros e 

distribuidores, como fator de mudança no mercado editorial de Salvador. Para ele, a Câmara 

tem servido para unir os associados no sentido de fazer reivindicações ao governo. Já em 

nível nacional várias mudanças foram apontadas pelos entrevistados, dentre as quais se 

destacam: aumento do número de editoras e de títulos, fortalecimento das grandes empresas, 

comércio eletrônico, fomento da leitura por parte do governo, maior segmentação do 

mercado, fusão de editoras e exploração do mercado nacional por grupos estrangeiros.  

 Sobre as principais dificuldades que o setor enfrenta no nível nacional, os aspectos 

mais citados foram: a cópia ilegal, a extensão do País e as condições de negociação para a 

distribuição, o pequeno número de livrarias, os custos de impressão, a falta de capital de giro 

que gera a venda de livros em consignação, a falta de linhas de crédito específicas, o baixo 

índice de leitura e o reduzido poder aquisitivo da população. Em relação a oportunidades 

surgidas para a atividade editorial, nos últimos 10 anos, foram citadas: a utilização da lei de 

incentivos, as ações do governo e a mudança do formato tradicional para pockets. 



 Em Salvador foram apontadas como dificuldades: a falta de apoio por parte da 

imprensa para a divulgação, maior parte da comercialização por meio da consignação, falta de 

hábito de leitura da população, falta de políticas para aquisição para as bibliotecas, 

dificuldades para distribuição e o pouco poder de concorrência das gráficas da cidade com as 

gráficas de outros Estados. Questionados sobre oportunidades para o setor em Salvador, seis 

afirmaram não enxergar nenhuma oportunidade. Mas um entrevistado sugeriu que uma 

decisão da Secretaria de Educação e Cultura, no sentido de adquirir livros produzidos em 

Salvador, seria uma oportunidade. 

 Conhecer os critérios usados pelas editoras baianas para aceitar uma publicação foi 

outra questão levantada, pois este aspecto revela o nível de seriedade com que a atividade está 

sendo desenvolvida.  A qualidade do texto foi apontada por cinco dos entrevistados como o 

critério mais importante para a seleção do que será publicado, seguido de pertinência com a 

linha editorial. Apenas dois colocaram a viabilidade econômica do projeto como uma questão 

importante. 

 Outro ponto levantado nas entrevistas diz respeito às estratégias utilizadas pelas 

editoras para divulgação das publicações (Quadro 3). A divulgação na mídia, o marketing 

eletrônico, além da divulgação através de sites são as estratégias mais utilizadas. Além disso, 

três editoras divulgam seus livros através de participações em eventos, uma através do envio 

de exemplares para formadores de opinião e outra através de folders com cupons de desconto.  

 

Estratégias  Quantidade % * 
Marketing de relacionamento 2 25 
Divulgação na mídia (espontânea) 8 100 
Patrocínio/participação em eventos 3 37,5 
Site 5 62,5 
Marketing eletrônico/digital 8 100 

Quadro 3 - Estratégias utilizadas para a divulgação das publicações 

* A soma dos percentuais ultrapassa 100 porque a pergunta permitia múltipla escolha 

 

Um canal bastante utilizado ultimamente são os sites de vendas (Quadro 4) como a 

Submarino e a Amazon, mas são utilizadas por apenas duas editoras, com a justificativa, por 

parte dos que não as utilizam, de que já vendem por meio do próprio site ou que a produção é 

pequena e não atenderia à demanda, ou ainda, que trabalham por encomenda e a divulgação 

fica por conta de quem encomendou o livro. 



  Quando solicitados a identificar concorrentes (Quadro 4), quatro (50%) afirmaram não 

ter concorrentes, o que pode ser justificado pela atuação de poucas editoras, com linhas 

editoriais diferenciadas. 

Outro aspecto abordado foi a utilização de linhas de crédito (Quadro 4), pelas quais 

cinco dos entrevistados afirmaram não se interessar  por preferir trabalhar com capital próprio 

ou porque não sentiram necessidade ainda. 

 Também foram solicitados a esclarecer os procedimentos adotados para a distribuição 

(Quadro 4). Metade dos entrevistados disse fazer a distribuição diretamente nas livrarias da 

cidade e a outra metade trabalha com distribuidoras em outros Estados.  

 

Questões Sim % Não % Total 
Investimento em capacitação tecnológica 6 75 2 25 100 
Distribuição em outras cidades e Estados 4 50 4 50 100 
Identificação de concorrentes 4 50 4 50 100 
Utilização de sites de vendas 2 25 6 75 100 
Utilização de linhas de crédito 3 37,5 5 62,5 100 
Lançamentos em outros suportes diferentes do 
papel 

1 12,5 7 87,5 100 

Quadro 4 – Questões colocadas nas entrevistas com os editores 

 

 O entrevistados foram solicitados a avaliar as contribuições e desafios que as 

tecnologias trazem. No que refere às contribuições, a maioria acredita que a principal delas é a 

simplificação de processos, principalmente pela versatilidade, qualidade e redução de custos. 

Quanto a desafios, um entrevistado coloca a questão da cópia ilegal, pois acredita que os 

dispositivos eletrônicos não apresentam ainda segurança contra violações de conteúdos. Os 

outros sete não vêem as tecnologias como um desafio a ser superado e sim como mais uma 

forma de se disponibilizar o conhecimento. Além disso, parecem se apoiar no fato de que a 

maioria da população ainda não tem acesso às tecnologias esquecendo de que o perfil de 

quem compra livros em Salvador, assim como em todo o País, em geral, é de pessoas com 

certo poder aquisitivo. Foi interessante notar que, apesar de colocarem a tecnologia como 

mais uma forma de disseminar o conhecimento, quando perguntados sobre a pretensão em 

publicar em outros suportes (Quadro 4), apenas um entrevistado demonstrou essa 

preocupação. Os outros 7 justificam a falta de interesse por achar o mercado de livros virtuais 

incipiente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 Diante de tantas possibilidades que as tecnologias de informação e comunicação 

trouxeram a partir da década de 90 principalmente, percebe-se que a indústria editorial de 

Salvador tem caminhado a passos lentos. Seu perfil tem sido alterado muito mais em função 

de conjunturas econômicas, do que pela quebra de paradigmas exigida pela Sociedade da 

Informação.  

 É possível afirmar que existe uma discrepância significativa entre o nível de 

desenvolvimento das editoras em Salvador. Enquanto algumas possuem boa estrutura física, 

trabalham com seriedade e distribuem sua produção a nível nacional, outras funcionam em 

instalações inadequadas, são geridas com uma visão limitada e tem a produção circulando 

apenas na cidade.   

 O conjunto dos resultados permite ver um perfil bastante jovem para as editoras 

soteropolitanas. Isto pode ser decorrência da dificuldade concorrencial tanto em função das 

novas mídias de comunicação – que emergiram no mesmo momento histórico de 

encerramento das atividades de muitas editoras – como de outras empresas de mesmo 

segmento que constituíram conglomerados mais fortes economicamente em outras regiões do 

País. 

 A inexistência de conselhos editoriais na maioria das editoras é um elemento que 

denuncia essa baixa profissionalização, já que trata-se de um setor que comumente passa a ser 

reconhecido e aceito no mercado a partir da qualidade de seus produtos. Além disso, em 

Salvador são realizados poucos eventos ligados à área, o que dificulta bastante para editoras 

de pequeno porte, manter os funcionários atualizados.  

 A pouca maturidade do mercado editorial soteropolitano reflete-se também na visão 

limitada em relação a oportunidades que surgem com as novas tecnologias disponíveis, o que 

pode ser percebido, ainda que parcialmente, na defesa do livro em papel. Embora a exclusão 

digital seja um fator limitador real da expansão do mercado editorial em meio eletrônico, esse 

é um dos setores que formam a infra-estrutura de informação e comunicação na sociedade 

atual e portanto, precisa considerar as novas tecnologias em seus processos e produtos. A 

visão de negócio do setor deve deslocar-se do suporte – o livro impresso – para o conteúdo – 

a informação. 

 

 

Referências 
 
 



AYMARD, Maurice. Metamorfoses do livro e da leitura. In: PORTELLA, Eduardo. 
Reflexões sobre os caminhos do livro. São Paulo: UNESCO/Moderna, 2003. p. 173-189. 
 
ARAGÃO, Érica. O mercado editorial brasileiro no segmento livros e a dimensão relativa da 
Bahia. In: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Dez anos de economia 
baiana. Salvador: SEI, 2002.  p. 91-102 (Série Estudos e Pesquisas, 57). 
 
AREND, Denise; KUCHENBECKER, Valter. Como editar um livro. Canoas: Editora da 
ULBRA, 1998. 100 p. 
 
FREITAG, Bárbara. Era informacional e uso do livro. In: PORTELLA, Eduardo. Reflexões 
sobre os caminhos do livro. São Paulo: UNESCO/Moderna, 2003. p. 125-139. 
 
HALLWELL, Laurence. O livro no Brasil: sua história. São Paulo: Edusp, 1985. p.51-62; 
515-552. 
 
JINKINGS, Ivana. Cultura para quem precisa. Folha de São Paulo, São Paulo, 04 out. 
2004. 
 
KNAPP, Wolfgang. O que é editora. São Paulo, 1986. 96 p. 
 
LINDOSO, Felipe. O Brasil pode ser um país de leitores?. São Paulo: Summus, 2004. 222 p. 
 
Marques Neto, José Castilho. A editora universitária, os livros do século XXI e seus 
leitores. . Interface – Comunicação, Saúde, Educação, São Paulo, v.4, n.7, ago. 
2000. Espaço Aberto. Disponível em: < 
http://www.interface.org.br/revista7/espaco2.pdf>. Acesso em: 7 maio 2005. 
 
PAIXÃO, Fernando (Coord.). Momentos do livro no Brasil. São Paulo: Ática, 1996. 
ZAID, Gabriel. Livros demais!: sobre ler, escrever e publicar. Tradução de Felipe Lindoso. São 
Paulo: Summus, 2004. 111 p. 
 
SETOR editorial discute tática para conter queda na venda de livros. Folha de São Paulo, 
São Paulo, 28 out. 2004. Disponível em:< http://www.cbl.org.br/news.php?recid=1430>. 
Acesso em: 18 mar. 2005. 
 

ZAID, Gabriel. Livros demais!: sobre ler, escrever e publicar. Tradução de Felipe Lindoso. São 
Paulo: Summus, 2004. 111 p. 
 

 
 
 
 
 


