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A Associação Brasileira de Editores 

de Livros Escolares (Abrelivros) é uma 

entidade civil sem fins lucrativos que 

congrega 25 editoras de livros escola-

res com o intuito de colaborar para o 

desenvolvimento educacional e cultural 

do país por meio do constante aprimo-

ramento e valorização do livro escolar, 

como instrumento de apoio ao profes-

sor e de referência para o aluno. 
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m 2011, a Abrelivros completou duas déca-
das de trabalho intermediando o diálogo 
do setor editorial didático com o governo 
federal - responsável pelos programas 

oficiais de aquisição de livros escolares para a 
educação básica - e atuando para assegurar a livre 
concorrência entre as editoras, bem como a liberda-
de do professor e da escola em escolher o livro que 
melhor se adapta à sua realidade educacional. “Foi 
um ano importante, em que a Abrelivros se reafirmou 
como articuladora de propostas, ideias e iniciativas 
de incentivo à educação de qualidade não somente 
com os players do mercado como também com as 
demais entidades ligadas à educação e ao livro. O 
papel da Abrelivros se fez também importante em 
2011, tendo em vista as discussões em relação à 
incorporação de conteúdos digitais à produção di-
dática brasileira”, diz Jorge Yunes, então presidente 
da associação, reeleito para o biênio 2010-2011.

No início de suas atividades, em 
1991, a Abrelivros contava com 
apenas dez associados. Atual-
mente, o órgão abraça a maioria 
das editoras de livros escolares do 
Brasil e é o principal porta-voz do 
setor junto ao governo, entidades 
de classe e da área da educação, 
contribuindo para o desenvolvimen-
to da produção didática nacional 
em bases sólidas, sempre com foco 
no aprimoramento do processo 
de ensino-aprendizagem. Para 
comemorar a data, a associação 
homenageou no ano passado, 
em almoço organizado em São 
Paulo, Jorge Yunes e todos os ex-
presidentes da casa: Ruy Mendes 
Gonçalves, Marcelo Fernandes 

(da esquerda para a direita): João Luiz Ramos Hopp, 
diretor da Editora Saraiva; Beatriz Grellet, gerente 
executiva da Abrelivros; Rafael Torino, diretor de Ações 
Educacionais do FNDE; Sonia Schwartz Coelho, 
coordenadora geral dos Programas do Livro do FNDE; 
e Maria Lúcia Kerr Cavalcante de Queiroz, diretora da 
Abrelivros e da Editora do Brasil.
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Dias, Osvaldo Dolce, Wander Soares e João Arinos 
Ribeiro dos Santos. Autoridades do Ministério da 
Educação (MEC) e parceiros da associação também 
estiveram presentes. “Foi um momento especial em 
que pudemos olhar para trás e reconhecer todas as 
nossas conquistas e desafios”, diz Beatriz Grellet, 
gerente executiva da Abrelivros.

Neste relatório de atividades, você acompanha as 
principais ações da Abrelivros realizadas em 2011.

(da esquerda para a direita): Os ex-presidentes 
da Abrelivros, Wander Soares, Osvaldo Dolce 
e Ruy Mendes Gonçalves, e o presidente reeleito 
para o biênio de 2010-2011, Jorge Yunes, 
em almoço promovido pela Abrelivros.

José Luiz Machado Alvim de Próspero (1), Antonio Luiz 
Rios da Silva (2) e Diego Drumond e Lima (3): alguns 
dos diretores da Abrelivros presentes ao almoço 
da associação.
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Livro Didático: Um Investimento para a Vida

Este foi o slogan da campanha de valorização do 
livro didático lançada em fevereiro de 2011 pela 
Abrelivros, em âmbito nacional. Criada pela agência 
Megalodesign, a cada mês a campanha elegeu 
uma disciplina escolar para ser destaque nas peças 
impressas e online. “O livro didático, seja lá qual for 
o suporte, se impresso ou digital, é sempre resultado 
de um complexo processo de produção que leva de 
dois a três anos e é realizado por uma diversificada 
equipe de profissionais altamente capacitados”, diz 
Jorge Yunes. O objetivo da campanha foi trazer à luz 
o valor de tal trabalho que faz do livro escolar um 
instrumento de apoio ao professor e de referência para 
o aluno e sua família. Para a Abrelivros, o livro didático 
é fruto de um trabalho que começa muito antes da sala 
de aula e vai além dela também. “Em muitos casos, 
ele é o primeiro exemplar da casa, e é o que abre as 
portas para o gosto pela leitura”, diz Yunes. 

A campanha contou com o endosso e parceria de 
toda a cadeia produtiva do livro e de outras entida-
des ligadas à educação, por meio da distribuição 
de marcadores de livros, e-mail marketing, anúncios 
em revistas de circulação nacional e em sites.

Apoio ao Instituto Pro-Livro – 
Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil

A 3º edição da Pesquisa Retratos da Leitura no 
Brasil, o maior e mais completo estudo sobre o com-
portamento leitor do brasileiro de todas as regiões 
do país, foi aplicada em 2011, sob a coordenação 
do Instituto Pró-Livro (IPL) e apoio da Abrelivros, da 
Câmara Brasileira do Livro (CBL) e do Sindicato 
Nacional dos Editores de Livros (SNEL).

Dados da pesquisa foram divulgados para todo 

Livro didático. 

Um investimento para a vida.

O livro didático nos prepara 

para explorar o mundo.

O livro didático é um apoio fundamental para 

professores e alunos no desafi o de ensinar e 

aprender. E para cumprir bem esse papel, ele 

é resultado de um longo processo de pesquisa, 

criação e produção.

Um trabalho que começa muito antes da aula. 

E como aprender é uma atividade continua, 

sua importância não acaba nunca mais.

Campanhas, Projetos e Eventos 
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o setor e imprensa em março de 2012. O estudo 
mostrou, dentre outros resultados, que os livros didá-
ticos (30%) ou de literatura indicados pelas escolas 
(17%) figuram hoje no topo dos gêneros mais lidos, 
ficando atrás somente da Bíblia. A terceira edição 
da pesquisa também indicou que é o professor, ou 
a professora, o principal incentivador do hábito da 
leitura no país, atuando justamente no período em 
que a leitura e o acesso aos livros se mostram mais 
frequentes: a fase escolar que vai em média dos 5 
aos 17 anos de idade. A íntegra da pesquisa está 
disponível no site do Instituto Pró-Livro, no endereço 
www.prolivro.org.br

Em março do ano passado a Abrelivros ainda 
firmou convênio com a CBL e o SNEL para manter 
as atividades do Instituto Pró-Livro, dentre as quais 
a condução periódica da pesquisa Retratos da 
Leitura no Brasil.

Acompanhamento das atividades 
do Executivo e Legislativo

Em 2011, a Abrelivros integrou o grupo de 
trabalho do Fórum do Livro, Leitura e Literatura pelo 
Direito Autoral para organizar as contribuições 
do setor ao Ministério da Educação e Cultura, 
relacionadas à reforma da Lei de Direitos Autorais 
(Lei nº 9610/98).

Na ocasião, a Abrelivros apresentou suas suges-
tões de alterações ao texto do Anteprojeto da Lei 
(APL), tendo em vista a possibilidade de reproduzir 
trechos de obras literárias exclusivamente em livros 
didáticos do ensino básico, a fim de atender aos 
parâmetros curriculares, aos editais dos programas 
nacionais do livro didático do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC) e à Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação.

Para subsidiar seus associados no acompanha-
mento de todos os projetos de lei de interesse do 
setor, a Abrelivros contratou no ano passado os 
serviços de consultoria e assessoria parlamentar 
da Arko Advice Pesquisas Ltda. “A empresa presta 
suporte técnico-regimental ao acompanhamento das 
atividades do Congresso e ao encaminhamento de 
subsídios e sugestões de audiências com parlamen-
tares”, explica Beatriz Grellet.

Convênio com a Fundação Dorina Nowill

A adaptação do livro escolar para estudantes 
cegos ou com baixa visão é uma preocupação do 
governo que encontra eco na diretoria da Abrelivros. 
Desde 2007, a associação apoia a Fundação Dorina 
Nowill, uma das principais instituições brasileiras 
voltadas à inclusão de deficientes visuais na socie-
dade e na educação, em projeto de capacitação 
de profissionais para a conversão de obras escolares 
ao alfabeto Braille.

Em 2011, o convênio da Abrelivros com a Funda-
ção Dorina Nowill foi ampliado para assegurar a 
formação de um número maior de profissionais na 
área editorial Daisy – Digital Accessible Information 
System – tecnologia de produção de livros digitais 
para cegos. A ampliação do convênio atenderá 
também a demanda dos associados da Abrelivros 
em apresentar livros escolares na versão Daisy, já 
em resposta ao PNLD 2013 cujo edital exige a 
apresentação das obras neste formato. 

O convênio oferecerá prioridade às editoras 
associadas à Abrelivros na conversão de todos os 
títulos aprovados no PNLD 2013 ao Mecdaisy em 
um prazo de até quatro meses.
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XV Bienal do Livro do Rio de Janeiro

A XV Bienal do Livro do Rio de Janeiro, realizada 
no Riocentro entre os dias 1º e 11 de setembro do 
ano passado, recebeu mais de 650 mil pessoas e 

foi considerada a melhor edição 
do evento realizada na capital 
carioca. A Abrelivros participou da 
Bienal com uma programação de 
debates e painéis, conduzidos por 
autoridades e especialistas em Edu-
cação, como o então ministro da 
Educação, Fernando Haddad, que 
abriu o ciclo de palestras da asso-
ciação na Bienal, e representantes 
da Secretaria de Educação Básica 
do MEC e de órgãos estaduais, 
municipais e entidades do setor.

O ministro Fernando Haddad entre diretores da Abrelivros e do 
Sindicato Nacional de Editores de Livros (SNEL): Renato Adur, 
Jorge Yunes, Cristina Roberts, Vera Balhestero, Sonia Jardim, 
Emerson Santos e José Henrique Del Castillo Melo.

O ministro Fernando Haddad abre o circuito de palestras 
da Abrelivros na Bienal do Rio de Janeiro.
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Na oportunidade, Haddad ratifi-
cou incremento no orçamento fede-
ral destinado para a educação: em 
2005 eram, aproximadamente, R$ 
20 bilhões e, em 2011, a previsão 
foi de cerca de R$ 80 bilhões. Sa-
lientou também que a banda larga 
e, consequentemente, o acesso à 
Internet, já são uma realidade na 
maioria das escolas públicas. Na 
ocasião, conclamou os editores a 
desenvolverem livros e conteúdos 
escolares digitais.

Dentre os demais temas da pro-
gramação da Abrelivros podemos 
destacar os debates: “As Políti-
cas Públicas de Educação e Uso 
de Conteúdos Digitais”, “Novas 
Diretrizes Curriculares do Ensino 
Médio” e “Indicadores Nacionais 
de Educação”. “Para a Abrelivros 
participar da Bienal é uma opor-
tunidade de fomentar a discussão 
sobre a qualidade da educação 
entre um público diverso, formado 
por professores, editoras e gover-
no”, diz Emerson W. Santos, diretor 
responsável pela participação da 
Abrelivros em Bienais.

O estande da Abrelivros na Bienal do Rio de Janeiro.

Beatriz Grellet, gerente executiva da Abrelivros, e dirigentes 
do FNDE, Auseni Peres Millions, Rafael Torino, Sonia Schwartz 
Coelho e Nadja César Rodrigues, em coquetel da Abrelivros 
na Bienal do Rio.
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Comissões de Trabalho

Como em todos os anos, profissionais das editoras 
associadas participaram em 2011 ativamente das 
comissões de trabalho da entidade, com vistas a sub-
sidiar a diretoria em suas ações em prol da melhoria 
do livro escolar. Entre as comissões destacam-se a 
Editorial, a de Combate à Pirataria do Livro Escolar, 
a Comissão Digital, a de Marketing Institucional e a 
Comissão de Assuntos Parlamentares e Institucionais.

Prêmio Professores do Brasil

A Abrelivros apoiou e patrocinou em 2011 a 5° 
edição do Prêmio Professores do Brasil, iniciativa do 
MEC em conjunto com o Conselho Nacional dos 
Secretários de Educação (Consed), União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), 
Organização dos Estados Ibero-Americanos para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), Unesco, 
Fundação SM, Instituto Votorantim e Intel. O prêmio 
tem como objetivo reconhecer o mérito de professores 
das redes públicas de ensino pela contribuição dada 
para a melhoria da qualidade da educação básica, 
por meio de experiências pedagógicas bem-sucedidas, 
criativas e inovadoras. Além de indicar um representan-
te para constituir a comissão julgadora do prêmio, que 
avaliou as experiências pedagógicas, a associação 
acompanhou o desenvolvimento de todas as fases do 
evento, sendo responsável pela premiação dos profes-
sores consagrados na categoria Ensino Fundamental.

 A Abrelivros está incluindo os docentes ven-
cedores em suas ações em prol da melhoria da 
educação básica.

O 5º Prêmio Professores do Brasil reconheceu o 
trabalho de um grupo de 39 professores da educa-
ção básica, em solenidade realizada em dezembro 
de 2011 em Brasília. Cada professor vencedor foi 
agraciado com um troféu, um cheque de R$ 5 mil e 
sua escola recebeu uma máquina fotográfica.

O diretor da Abrelivros, Renato Adur (à esquerda) 
e o ministro Fernando Haddad entregam prêmio à 
Prof.ª Alcilene Magalhães,  do Pará, ganhadora 
do 5° Prêmio Professores do Brasil, em Brasília.
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Encontro com ministro da Educação
Além de lançar a campanha Livro Didático: Um 

Investimento para a Vida, a Abrelivros iniciou suas 
atividades de 2011 com reunião conduzida em 
fevereiro junto ao então ministro da Educação, 
Fernando Haddad, e dirigentes do MEC para tratar 
dos programas federais de distribuição de livros 
para escolas da rede pública do Brasil. O objetivo 
do encontro foi apresentar sugestões de aperfeiçoa-
mento aos programas do livro com vistas a minimizar 
a subjetividade do processo de avaliação, a manter 
a pluralidade da escolha da escola e do professor, 
e a diminuir o descompasso entre o que a indústria 
produz e o que o governo almeja adquirir.

Conteúdos e recursos digitais

Um dos temas debatidos pela Abrelivros durante 
o ano passado foi a incorporação de recursos e 
conteúdos digitais à sala de aula com foco na efetiva 
melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 
Em 2011, a Abrelivros participou ativamente de 
reuniões que versaram sobre o assunto, entre elas as 
conduzidas junto à Secretaria de Educação Básica 
do Ministério da Educação (SEB/MEC) nas cidades 
de Brasília e São Paulo.

“Acreditamos que a incorporação de conteúdos 
digitais é um caminho sem volta, mas que precisa 
ser percorrido com os olhos voltados para a efetiva 
contribuição à melhoria do aprendizado escolar. 
Este tem sido o discurso e o alerta da Abrelivros”, 
diz Sérgio Quadros, atual presidente da associação, 
empossado ao final do ano passado para a gestão 
2012-2013.

Em novembro de 2011, a associação organizou 
em São Paulo a reunião com MEC e o FNDE para 

Abrelivros e os Programas Federais do Livro Escolar
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discutir o edital do Programa Nacional do Livro Di-
dático (PNLD) 2014, o primeiro que prevê a adoção 
de objetos educacionais digitais complementares 
ao livro impresso produzido para os anos finais do 
ensino Fundamental.

“Esta é uma conduta de praxe da Abrelivros que 
se empenha em ser um canal de comunicação 
entre as editoras e o Ministério da Educação e o 
FNDE em busca de melhorias na qualidade física 
e pedagógica das obras e da operacionalização 
dos programas oficiais de aquisição dos livros”, diz 
Sérgio Quadros.

PNLD 2012 e PNBE 2012

O PNLD distribui livros de todas as disciplinas 
aos alunos de escolas públicas dos municípios 
brasileiros. O PNLD de 2012, adquirido em 2011, 
foi o que realizou a maior compra de livros, desde 
a primeira edição do programa, em 1996. Foram 
162 milhões de exemplares, incluindo, pela primeira 
vez, as disciplinas de Filosofia e Sociologia para 
o ensino Médio. Em uma operação recorde foram 
adquiridas obras de todas as disciplinas para todos 
os alunos do ensino Médio regular e de educação 
de jovens e adultos em um total de 91,7 milhões 
de exemplares e outras 70,7 milhões de unidades 
de reposição e complementação para o ensino 
Fundamental. 

A logística do PNLD 2012 e o planejamento das 
operações do programa foram discutidos em junho, 
em reunião da Abrelivros com o FNDE e os Correios, 
responsável por fazer as obras chegarem às escolas 
de todo o país.

Acompanhe a seguir os dados do PNLD e PNBE 
2012. 
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Ensino Fundamental 
 ▪ Investimento: R$ 443,5 milhões 

 ▪ Alunos atendidos: 28.105.230

 ▪ Escolas beneficiadas: 
Anos Iniciais: 115.344; 
Anos Finais: 50.558

 ▪ Livros distribuídos: 70.690.142

Ensino Médio (Regular)
 ▪ Investimento: R$ 720,7 milhões

 ▪ Alunos atendidos: 7.981.590

 ▪ Escolas beneficiadas: 18.862

 ▪ Livros distribuídos: 79.565.006

Ensino Médio (EJA)
 ▪ Investimento: R$ 162,8 milhões 

 ▪ Alunos atendidos: 1.335.640

 ▪ Escolas beneficiadas: 7.960

 ▪ Livros distribuídos: 12.137.262

Além dos livros didáticos, foram adquiridos em 2011, 
para uso em 2012, dentro do PNBE – Programa Na-
cional Biblioteca da Escola - livros de literatura e 
de referência para as classes de educação infantil, 
ensino fundamental e educação de jovens e adultos, 
com vista ao fomento à leitura, como pode ser visto no 
quadro a seguir:

Ano de 
Aquisição

Ano de 
Atendimento

Alunos 
Beneficiados

Escolas 
Beneficiadas

Livros Investimento Atendimento

2011 PNBE 2012

3.581.787 86.088 3.485.200 24.625.902,91 Educação Infantil

14.565.893 115.344 5.574.400 45.955.469,82
Fundam. de 1º 
ao 5º ano

4.157.721 38.769 1.425.753 11.216.573,38 EJA

22.305.401 148.018 10.485.353 81. 797.946,11 Total 2011

PNBE 

PNLD

Fonte: FNDE

Fonte: FNDE
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Diretoria da Abrelivros
Em dezembro de 2011, a Abrelivros elegeu em assembleia o corpo diretor para o biênio 2012-2013. 

Confira abaixo a atual governança da Abrelivros e a anterior.

Jorge Yunes, à direita, passa o cargo da presidência 
da Abrelivros para Sérgio Quadros, no comando da 
associação durante o biênio 2012-2013.
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Coordenação geral Beatriz Grellet  Equipe técnica da Abrelivros Raimundo da C. Magalhães e Juliana Aguiar dos Santos 
Batista  Redação e edição Vanessa Costa - Textual Comunicação  Projeto gráfico e diagramação Grevy Conti 
Comunicação + Design  

Diretoria Biênio 2012-2013 

Presidente
Sérgio Quadros – Editora Moderna

1º Vice Presidente
Antonio Luiz Rios da Silva – Editora FTD

2º Vice Presidente
Vera Balhestero – Editoras Ática e Scipione

1º Diretor Tesoureiro
José Luiz Próspero – Editora Saraiva

2º Diretor Tesoureiro
Jorge Yunes – Editoras IBEP e Nacional 

Diretor Adjunto
Emerson Walter dos Santos – Editora Positivo

Diretor Adjunto
José Henrique Del Castillo Melo – Edições SM

Diretor Adjunto
Renato Adur – Base Editora

Conselho Fiscal
Cristina Roberts – Editora Macmillan 
Diego Drumond e Lima – Escala Educacional
Maria Lúcia Kerr Cavalcante de Queiroz – 
Editora do Brasil

Gerente Executiva
Beatriz Grellet

Diretoria do Biênio 2010-2011
Presidente
Jorge Yunes – IBEP/Nacional

1º Vice Presidente
Mauro Calliari – Editoras Ática e Scipione 
substituído por Vera Balhestero

2º Vice Presidente
Sérgio Quadros – Editora Moderna

1º Diretor Tesoureiro
Ir. Délcio Balestrin – Editora FTD substituído 
por Antonio Luiz Rios da SIlva

2º Diretor Tesoureiro
José Luiz Próspero – Editora Saraiva

Diretora Adjunta
Cristina Roberts – Editora Macmillan

Diretora Adjunta
Maria Lúcia Kerr Cavalcante de Queiroz – 
Editora do Brasil

Diretor Adjunto
Vicente Paz Fernandez – Escala Educacional 
substituído por Diego Drumond e Lima

Conselho Fiscal
Emerson Walter dos Santos – Editora Positivo
José Henrique Del Castillo Melo – Edições SM
Renato Adur – Base Editora
Gerente Executiva
Beatriz Grellet


