
LIVROS

Livros escolares representam
cerca de 25 do mercado
Não existem números oficiais que permitam avaliar um sector que neste momento mexe com
as bolsas de muitas famílias As duas editoras que dominam o mercado não adiantam valores
Falam do aumento dos custos de produção e da baixa de retorno Quanto Quem sabe não diz

Quanto vale o negócio do li
vro escolar em Portugal A
resposta a esta pergunta
tem de ser dada através de

outra pergunta Ou seja
qual o volume de factura

ção do livro não escolar Cerca de 170
milhões de euros em 2007 o último ano
monitorizado Estimando se que este
sector represente qualquer coisa entre os
75 e os 80 do total do mercado livreiro
chegamos a qualquer como 42 5 milhões
de euros A imprecisão deve se à falta de
estudos oficiais sobre um mercado Há

anos que quem quer saber do negócio do
livro tem de se guiar por muitas contas de
cabeça baseadas nos vários estudos inde
pendentes que existem e que nunca se
guem a mesma metodologia A GFK em
presa que entre outros sectores de negó
cio monotoriza a área do livro não esco
lar tem como base a análise dos volumes
que chegam aos retalhistas e não pelas
editoras e que não são devolvidos às edi
toras Aponta para cerca de 15 mil exem
plares vendidos ao longo do ano em cau
sa Os restantes 20 a 25 corresponde
riam ao escolar

A APEL Associação Portuguesa de
Editores e Livreiros que regula o sector
não tem nenhum estudo recente sobre o
assunto O último reporta a 2004 e ava
liava em 56 milhões de euros o mercado
do livro escolar no ano em análise 1997
Isto é dez anos antes dos actuais 42 ou 45
milhões Confuso Quererá isto dizer que
o negócio diminui Paulo Rebelo Gonçal
ves da Porto Editora um dos principais
players deste mercado a par com a Tex
to avança com duas justificações possí
veis Sem nunca falar em números de

facturação ou quotas de mercado lembra
que o número de alunos diminuiu nos úl
timos anos que o preço de produção au
mentou e que durante alguns anos o pre
ço dos manuais esteve congelado Esse
facto entretanto alterou se
Num comunicado recente Miguel

Freitas da Costa secretário geral da
APEL vinha informar acerca das actuali
zações para este ano lectivo 1 13 para
os manuais do ensino básico e zero de au

mento para os do ensino secundário Su
blinhava ainda que tal actualização fica
vamuito abaixo da inflação que anda nos
2 5 Esta medida foi o resultado de uma
negociação que envolveu a APEL e os mi
nistérios da Educação e então da Cultu
ra

As editoras começam a receber as en
comendas em Junho para estarem dispo
níveis em livraria no início de Agosto Ao
contrário do que se possa pensar não são
as grandes superfícies quem mais escoa
os livros escolares mas sim as pequenas e
médias livrarias normalmente junto a
escolas e para as quais esta altura do ano
representa a de maior volume de negó

cio É que a par dos manuais vão no ca
baz os chamados para escolares onde se
incluem dicionários gramáticas livros
de apoio os recomendados pelo Plano
Nacional de Leitura Estes não entramnas

contas dos obrigatórios Aí digam o que
disserem a factura para quem tem de
comprar aumentou Apesar dos descon
tos anunciados em alguns locais de com
pra como por exemplo lojas on line
possibilidade de pagamento faseado e
dos anúncios de trocas de livros é preci
so ter entre 190 a 230 euros mais descon
to menos desconto dependendo se se
trata do ensino básico ou secundário
Outra das novidades deste ano é a inte

gração do acordo ortográfico nos ma
nuais O facto gerou alguma polémica
porque não será homogéneo ou seja
cadamanual tem seis anos de vida útil e as

alterações são feitas por fases a começar
por aqueles que já cumpriram seis anos

nas escolas E as alterações vão começar
pelos manuais relativos ao primeiro ano
Tanto a Texto Editora agora do grupo

Leya como a Porto as duas maiores na
área do livro escolar recusam se a falar
de números se o negócio aumentou ou
diminuiu Mas chamam a atenção para o
tempo de produção de um livro que pode
rondar um ano e meio e tem custos cada
vez maiores para responder às exigências
de mercado e ensino A explicação serve
para mostrar que a margem de retorno de
um livro para a editora é cada vez menor
Mas o facto é que existem saldos E até
que ponto seria possível reduzir o preço
de um livro sem que a editora perdesse
dinheiro Essa é a outra das tais pergun
tas sem resposta mais uma num sector
onde continua a faltar saber quase tudo
até o número de manuais à venda Fal

tam estatísticas é o argumento
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