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Fundada em 1982, a Editora da
Unicamp tem por principal objetivo
colocar obras de cunho acadêmico ao
alcance dos leitores. Em seus quase 40
anos, publicou aproximadamente 1.400
livros. Atualmente, estão disponíveis em
seu catálogo cerca de 600 títulos.  

Sua ação consiste em selecionar obras
nacionais e internacionais de valor nas
várias áreas do saber; aprimorá-las do
ponto de vista da correção e da clareza
dos textos; dar-lhes forma material
adequada e colocá-las em circulação
ampla, de modo a favorecer as
pesquisas e beneficiar o ensino de
graduação e de pós-graduação. 

Ao contrário de editoras comerciais, não
considera o resultado financeiro como
sua meta central. Seus propósitos são
promover a máxima divulgação do
saber, municiar o debate científico e
favorecer o desenvolvimento da cultura.

Ainda que o ganho pecuniário não seja
sua finalidade, bons resultados nas
vendas são indício de acerto na política
editorial, pois sugerem que os livros
chegaram às mãos dos leitores,
cumprindo, assim, o desígnio
fundamental da Editora. 



Beatriz Marquesini – revisão.
Ednilson Tristão – diagramação e
secretaria gráfica. Lucia Helena
Lahoz Morelli – revisão. Marcelo
Nascimento – edição de imagens,
vídeos e áudios. Ricardo Lima –
coordenação. Vilma Albino – revisão.

Ana Lucia A. Andrade – livrarias.
Fernanda de Paiva – vendas. Jacion
Sabino – coordenação.  José
Ansante – eventos. Thiago Espelho
– vendas. 

Alexsandre Melo – contratos.
Cristiane Espelho – assistente técnico
de direção. Regiane Muralhes Alves –
RH e Secretaria. Silvia Gonçalves –
administrativo-financeiro.

Luana Oliveira – mídias sociais e
divulgação.

Foto A. Perri



 
Márcia Abreu

 Diretora da Editora e Presidente do Conselho
 

Ana Carolina de M. D. Maciel (2019 - 2021)
Pesquisadora - Centros e Núcleos

 
Euclides Mesquita (2017 - 2021)

Engenharia Mecânica
 

Iara Lis Schiavinatto (2017 - 2019)
Instituto de Artes

 
Maíra Rocha Machado (2017 - 2018)

Direito - FGV 
 

Márcio Barreto (2019 - 2021)
Faculdade de Ciências Aplicadas 

 
Marcos Stefani (2018 - 2021) 

Direito - Facamp
 

Maria Inês Petrucci Rosa (2017 - 2021)
Faculdade de Educação

 
Osvaldo Novais de Oliveira Júnior (2017 - 2021)

Instituto de Física - UFSCar
 

Renato Hyuda de Luna Pedrosa (2017 - 2019)
Instituto de Geociências

 
Rodrigo Lanna Franco da Silveira (2017 - 2021)

Instituto de Economia
 

Vera Nisaka Solferini (2017 - 2021) 
Instituto de Biologia

O Conselho Editorial, em suas reuniões
mensais nos meses letivos, analisou
propostas submetidas aos Editais,

indicadas por organizadores de
coleções ou espontaneamente

apresentadas à Editora.  
Elaborou um novo Regimento com

atualização de procedimentos e
definição mais clara de

responsabilidades.
Criou um Regulamento para 

as coleções.
E acompanhou todas as atividades

administrativas e financeiras 
da Editora.



EXEMPLARES

109 títulos
 NOVOS

97.597
EXEMPLARES

137 títulos
REIMPRESSÕES

120.521
EXEMPLARES



A Editora da Unicamp tem valorizado as publicações
nacionais, sem descurar da seleção de obras estran-
geiras de impacto para o avanço do conhecimento.
A maior parte do catálogo é composta por títulos de
História, Antropologia, Linguística, Filosofia, Ciência
Política e Literatura.
Desde 2018, criou editais para seleção de livros de
apoio ao ensino de graduação, por meio dos quais
selecionou 14 títulos e diversificou seu catálogo com
obras de Direito, Engenharia, Matemática e Química. 

20 títulos novos
15.589 exemplares

 
12 reimpressões
9.516 exemplares

 

23 títulos novos
21.136 exemplares

 
29 reimpressões

30.100 exemplares
 

24 títulos novos
21.600 exemplares

 
19 reimpressões

14.500 exemplares
 

33 títulos novos
31.272 exemplares

 
56 reimpressões

46.555 exemplares
 

2017 2018 2019 2020

Títulos novos
65% nacionais

35% traduzidos

Títulos novos
50% nacionais

50% traduzidos

Títulos novos
62% nacionais

38% traduzidos

Títulos novos
82% nacionais
18% traduzidos

2021

9 títulos novos

8.000 exemplares
 
 

21 reimpressões

19.850 exemplares

 



2017
A FORMAÇÃO DO CIBERTARIADO -  Ursu la  Huws

ACULTURAÇÕES -  Migue l  A lvarado Borgoño

CLIMA DE TENSÃO -  Ferre i ra ,  Schmidt ,  Buendía  (org . )

DA SENZALA AO PALCO -  Martha Abreu

DEMOGRAFIA NA UNICAMP -  E lza  Berquó (org . )

DESENVOLVIMENTO DE TREINADORES E ATLETAS 

-  Ga latt i ,  Scag l ia ,  Montagner  (org . )

D ISSERAM QUE VOLTEI  AMERICANIZADO -  Lar issa  Rosa Corrêa

EPIGRAMA -  Robson Tadeu Ces i la  

G INÁSTICA PARA TODOS -  E l i sabeth Pao l ie l lo  e  Marco Borto loto

IMAGENS DE CANIBAIS -  Yoben j  A .  Ch icangana-Bayona

MÚLTIPLOS CENÁRIOS DA PRÁTICA ESPORTIVA 

-  Ga latt i ,  Scag l ia ,  Montagner  (org . )

O PROTAGONISMO POPULAR -  Marc ia  Cury

O VAZIO E A BELEZA -  G iorg io  S ica

PARA ALÉM DAS COLUNAS DE HÉRCULES – Gomes e  D 'Ottav iano

REBELIÃO NA AMAZÔNIA -  Mark Harr is

REDAÇÕES 2017 -  Comvest

RETRATO DA INFÂNCIA NA POESIA BRASILEIRA -  Márc ia  Cr ist ina  S i lva

SABER NOTURNO -  Tony Hara

TERMOS DE INCLUSÃO -  Pau l ina  A lberto

USOS DO ESQUECIMENTO -  Yerusha lmi ,  Loraux e  Mommsen (org . )

 



A FALÊNCIA -  Jú l ia  Lopes de A lmeida -  Reg ina Z i lberman (org . )

A INCOMPLETUDE DO SIMBÓLICO -  Guy Le Gaufey

A PRESENÇA DO ANTIGO:  ESCRITOS INÉDITOS -  Aby Warburg

A QUESTÃO MORAL -  D id ier  Fass in  e  Samuel  Lezé

A TRÁGICA HISTÓRIA DO DOUTOR FAUSTO -  Chr istopher  Mar lowe

AS FÓRMULAS F ILOSÓFICAS -  Frédér ic  Cossutta  e  Franc ine C icure l  

CONCEBENDO A L IBERDADE -  Cami l l i a  Cowl ing

CONSERVADORISMO,  FASCISMOS E FUNDAMENTALISMOS -  

Ton io l  e  A lmeida (org . )   

DESLOCAMENTOS E MEDIAÇÕES -  C laud ia  Ponc ion i  e  Orna Lev in  (org . )

ESCRITOS DE L IBERDADE -  Ana F láv ia  Maga lhães P into 

MÉDICAS-SACERDOTISAS -  Jac imara Souza Santana 

POLICIAMENTO E GOVERNANÇA CONTEMPORÂNEA -  Wi l l i an  Garr iot  (org . )

RAÍZES E INTEPRETAÇÃO -  Ana Mart inez e  Migue l  Borgoño (org . )

REDAÇÕES 2018 -  Comvest

REFORMA E CRISE POLÍTICA NO BRASIL -  Armando Bo ito  Jr .  

SOUVENIRS -  Fernando de Tacca

SUPORTES E MEDIADORES -  Luc ia  Gran ja  e  Tan ia  De Lucca (org . )

TEMPOS MODERNOS,  HORÁRIOS ANTIGOS -  P ietro  Basso

TEORIA DA INFORMAÇÃO E DA CODIF ICAÇÃO -  O l iv ier  R iou l  

TEORIA ,  POLÍTICA E HISTÓRIA -  Perry  Anderson

TRABALHADORES MARÍTIMOS INTERNACIONAIS -  He len Sampson

VILA RICA EM SÁTIRAS -  Adr iana Romeiro

20 SONETOS -  Lu ís  de Camões -  She i la  Hue (org . )

 

2018



A REDAÇÃO NO VESTIBULAR UNICAMP -   Mendonça e   Agra (org . )

ANTOLOGIA L ÍR ICA ANGOLANA -  Franc isco Soares

APRENDA O LATIM MEDIEVAL -  Monique Gou l let  e  Miche l  Par is i

CL ICHÊS BARATOS -  Cr ist iana Schett in i  

CURRÍCULO,  NARRATIVA PESSOAL E FUTURO SOCIAL -  Ivor  Goodson

ENCONTROS NA ANÁLISE DE DISCURSO -   Nogue ira  e  Adorno (org . )

ENSAIOS DE F ILOSOFIA NOS TRÓPICOS -  F i l ipe  Ceppas

KANT E O PODER DE JULGAR -  Beatr ice  Longuenesse

LITERATURAS AFRICANAS COMPARADAS -  E lena Brug ion i

MASSA CRÍTICA -  Gu i lherme Gorgu lho

O ESPELHO -  Machado de Ass is  -  Mar isa  La jo lo  (apresentação)

O JORNALISTA QUE IMAGINOU O BRASIL -  Isabe l  Lustosa

O LEGADO DE ROMA -  Chr is  Wickham 

O MEDITERRÂNEO MEDIEVAL RECONSIDERADO – Nér i  B .  A lmeida e

Robson De l la  Torre  (org . )

ONZE SINAIS EM JOGO -  Lou-Ann K leppa

OS COMPORTAMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE – Gaston Godin

OS PAPÉIS DOS INTERMEDIÁRIOS  -  A l ida  C .  Metca lf  

P IETRO MARIA BARDI  -  Ne lson Agu i lar  (org . )

PODER POLÍTICO E CLASSES SOCIAIS -  N icos  Pou lantzas

PORTUGUÊS-BRASILEIRO -  Ga lvez ,  Kato ,  Roberts  (org . )

RAÍZES E INTERPRETAÇÃO -  Ana Mart inez e  Migue l  Borgoño

REDAÇÕES 2019 -  Comvest

SALMO XXI I  -  D inorá  de Carva lho -  F láv io  de Carva lho (org . )

SOBRE A QUADRÚPLICE RAIZ -  Schopenhauer  

 

2019



A CIDADE QUE DANÇA -  Leonardo Pere i ra

A L ITERATURA EM QUESTÃO – Marcos Nata l i

A  SEGURANÇA COLETIVA DA HUMANIDADE -  Ie lbo Lobo

AETNA -  anôn imo -  Matheus Trev isan (apresentação e  tradução)

AS ANÁLISES POLÍTICAS SOBRE O PODER JUDICIÁRIO -  Ce l ly  Cook

AS EVIDÊNCIAS DO DISCURSO NEOLIBERAL -  Th ierry  Gu i lbert

AVANÇOS CONCEITUAIS EM NUTRIÇÃO HUMANA -  Waldomiro Sgarb ier i

CONFLITO E RESISTÊNCIA NA F ILOSOFIA POLÍTICA DE ESPINOSA -  

Dan ie l  S .  S i lva

CONTOS DE L IMA BARRETO -  Dan ie la  B i rman (apresentação)

CONTOS DE MÁRIO DE ANDRADE -  Orna Lev in  (apresentação)

CONTOS DE MONTEIRO LOBATO -  Mar isa  La jo lo  (apresentação)

DESENVOLVIMENTO COMBINADO E DESIGUAL -  Co let ivo  de Warwick

DICIONÁRIO TEMÁTICO DE PATRIMÔNIO -  Carva lho e  Menegue l lo  (org . )

D IREITOS EM DISPUTA -  Reg ina Facch in i  e  Isadora França (org . )

FRANÇA ANTÁRTICA -  Hue ,  Berbara e  Menezes (org . )

GUERRA PELA ETERNIDADE -  Ben jamin Te ite lbaum

LABORATÓRIOS VIRTUAIS -  Márc io  Rosa

LETRAMENTOS -  Ka lantz is ,  Cope e  P inhe iro

LÓGICA MATEMÁTICA -  José Car los  Magoss i

1
2020



MULHERES,  PODER E C IÊNCIA POLÍTICA -  B i ro l i ,  Ho l landa ,  O l ive i ra ,

A lmeida ,  Tatag iba (org . )

NANOCOMPÓSITOS POLIMÉRICOS -  Ferre i ra ,  Mar iano ,  

P inhe iro ,  Lona ,  Mei .

O FUTEBOL NAS CIÊNCIAS HUMANAS NO BRASIL -  G ig l io  e  Pron i  (org . )

O MARINHEIRO -  Fernando Pessoa -  Lopes e  Côrtes  (apresentação)

PEÇAS CORAIS A CAPELLA - Dinorá de Carvalho - F. Carvalho (apresentação)

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA -  Seraf im e  Atvars  (org . )

POESIA COMPLETA -  V .1  -  Emi ly  D ick inson -  

Ada lberto Mül ler  (apresentação e  tradução)

POLÍTICA EM SÃO PAULO -  Menegue l lo  e  Kerbauy (org . )

PRÁTICAS TEATRAIS – Ferrac in i ,  Co l la ,  H i rsson

REDAÇÕES 2020 -  Comvest

TODOS ELES ROMANCES -  Pedro Do labe la  Chagas

UM SABIÁ SUJO -  Marcos Rodr igues

UTIL IZAÇÃO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS NA CONSTRUÇÃO -  

Anton io  Ludov ico Bera ldo (org . )  

ZOOLÓGICOS HUMANOS -  Sandra Koutsoukos

2
2020



ÁFRICA,  MARGENS E OCEANOS -  

Luc i lene Reg ina ldo e  Roqu ina ldo Ferre i ra  (org . )

COMENTÁRIOS AOS SEGUNDOS ANALÍTICOS -  Tomás de Aqu ino

CONTOS DE MÁRIO DE ANDRADE – 

Tradução para  L ibras ,  aud io l ivro  e  interat iv idade

ECOLOGIA POLÍTICA -  Enr ique Leff

ENTRE O BELO E O ÚTIL -  Renato Pa lumbo Dór ia

GOVERNAR É SERVIR -  Jacques De larun

HUMANIDADES E C IÊNCIAS NATURAIS -  Márc io  Barreto (org . )

INTRODUÇÃO À DIREÇÃO TEATRAL -  Walter  L ima Torres  Neto

O CASO DREYFUS -  A lan Pagès
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Ao longo de sua história, a Editora da
Unicamp manteve 13 coleções temáticas. 
No momento, estão ativas: 

Bibliotheca Latina – Coordenação: Paulo
Vasconcelos (IEL-Unicamp) e Rodrigo
Gonçalves (UFPr). Representante do
Conselho: Maria Inês Petrucci Rosa. 

Espessura da linguagem – Coordenação:
Monica Zoppi (IEL-Unicamp). Representante
do Conselho: Osvaldo N. de Oliveira Junior. 

Estudos medievais – Coordenação: Néri de
Barros Almeida (IFCH-Unicamp). Represen-
tante do Conselho: Ana Carolina Maciel

Fausto Castilho (Série Estudos e Série
Multilingues) – Coordenação: Oswaldo
Giacoia Jr. (IFCH-Unicamp) e Alexandre G.
T. Soares (UFU). Representante do
Conselho: Marcos Stefani. 

Históri@ Illustrada – Coordenação: Silvia
Lara (IFCH-Unicamp). Representante do
Conselho:  Vera Nisaka Solferini. 

Marx 21 – Coordenação: Armando Boito Jr.
(IFCH-Unicamp). Representante do
Conselho: Euclides Mesquita Neto. 

Várias Histórias – Coordenação: Lucilene
Reginaldo (IFCH-Unicamp). Representante
do Conselho: Márcio Barreto.



A Editora da Unicamp, em parceria
com a Profa. Ana Cuperschmid (FEC),
desenvolveu um livro interativo. 

A obra conecta-se a um aplicativo de
celular, que interage com o conteúdo
impresso e permite assistir a uma
apresentação em vídeo de Marisa
Lajolo, ouvir a narração integral do
conto, assistir à tradução da narrativa
para Libras e também interagir com o
conteúdo por meio de efeitos de
Realidade Aumentada. Com eles, a
narrativa e o ambiente onde acontece
a leitura se misturam, permitindo que o
leitor entre no quarto da personagem,
olhe-se no espelho, vista sua farda e
até interaja com os animais da
fazenda.  Para pessoas com
deficiência visual, o livro conta com
formato ePub3, que permite a
navegação em dispositivos com
tecnologia assistiva e contém
audiodescrição de todas as imagens.

A produção contou com apoio de vários
setores da Unicamp, da rádio e da TV,
da Central de Tradutores e Intérpretes
de Língua Brasileira de Sinais (Tils), do
Laboratório de Acessibilidade da BCCL.

Essa tecnologia foi também empregada
no livro Contos de Mário de Andrade,
com lançamento previsto para 2021. 



Em 2020, por meio de parceria com a editora Springer, três
livros da Editora da Unicamp foram publicados em inglês e
comercializados internacionalmente: Capitalism and
Environmental Collapse, de Luiz Marques,  Higher Education in
Latin America and the Challenges of the 21st Century,
organizado por Simon Schwartzman, e Lie Groups, de Luiz
Antonio Barrera San Martin.
A parceria resultou em receita de R$ 24.298,24.

A divulgação das obras para além do território nacional se faz
também por meio da circulação eletrônica de     e-books e de
livros em pdf.
Em parceria com o Scielo, 16 títulos da Editora da Unicamp
estão disponíveis mundialmente por meio de Amazon, Google
e Kobo.
Ainda que a venda de e-books seja tímida em comparação
com a de livros físicos, entre 2017 e 2021 foram vendidos
2.483 e-books, com um faturamento de R$ 28.733,00.
Em parceria com a Macaw Press, 192 títulos da Editora da
Unicamp estão disponíveis em pdf para compra inter-nacional.

A Editora da Unicamp, em parceria com a Diretoria Executiva
de Relações Internacionais (Deri), publicou três livros bilíngues
de importantes autores da literatura nacional, com
apresentação elaborada por professoras da Unicamp: Short
stories by Lima Barreto, organização e introdução de Daniela
Birman, Short stories by Mário de Andrade, de Orna Levin, e
Short stories by Monteiro Lobato, de Marisa Lajolo. A Deri
recebeu 2.000 exemplares de cada título para distribuição. 
A Editora manteve o direito de reeditar as obras com fins
comerciais e as publicou em 2020.  



Por meio de parcerias
com algumas das

principais editoras
nacionais,  a Editora da
Unicamp publicou oito
títulos, fortalecendo a

edição acadêmica
universitária.  

Em parcer ia com a Comvest,  publ ica anualmente
uma seleção de redações exemplares,  escr i tas
por candidatos ao vest ibular.  
Edi ta,  também, l ivros da l is ta de le i tura para o
vest ibular Unicamp. As obras,  acompanhadas por
alentado estudo introdutór io preparado por
especial istas,  têm sido um dos carros-chefe da
Editora da Unicamp.

Em 2020, in ic iou uma parcer ia com a Fundação
Astrogi ldo Pereira.  Os pr imeiros t í tu los serão
publ icados em 2021.



PRÊMIOS
Em 2019, recebeu o

prêmio “Case de sucesso”
pelo l ivro interat ivo 

O Espelho ,  no 8º
Cinfotec,  Coordenador ia
Integrada de Tecnologia

da Informação e
Comunicação, da

Unicamp.

 imaginou o Brasil ,  de Isabel
Lustosa, e Literaturas Africanas

Comparadas ,  de E. Brugioni .

Recebeu 7 premiações na ABEU,
pelos l ivros  Grupos de Lie ,  de

Luiz A. B. San Mart in (2017),

 premiados Ensaios de f i losofia nos
trópicos ,  de Fi l ipe Ceppas, O Jornalista que 

Em 2017, a Edi tora da
Unicamp recebeu o Prêmio

Jabut i ,  pelo l ivro Manual de
Editoração e Esti lo ,  de

Plínio Mart ins Fi lho,
publ icado em 2016, em

coedição com as edi toras da
USP e da UFMG.

 Machado de Assis: l ido e rel ido ,  org.  João
Cezar de Castro Rocha (2017),  coedição com
Editora Alameda, Para além das Colunas de

Hércules, uma história da paraconsistência ,
de E. L.  Gomes e I .  D'Ottaviano (2018),

Escritos de Liberdade ,  de Ana Flávia
Magalhães Pinto (2019).  Em 2020, foram



*

34.500

18.800

3.400
SEGUIDORES

SEGUIDORES

SEGUIDORES

800
INSCRITOS



Desde o início da gestão, a divulgação dos livros mereceu grande atenção. 

A Editora contava apenas com uma página no Facebook, sem atualização. 
Contas no Instagram e no Twitter foram abertas, assim como foi criado um blog, com
seis seções: Livro da Vez (apresentações dos livros), Orelha de Livro, Café com
Conversa, Drops de Leitura, Promoções e Notícias (reprodução de matérias
veiculadas na imprensa). Como não havia um profissional de marketing na equipe, a
divulgação ficou a cargo da Direção, juntamente com o Produtor Editorial e um grupo
de estudantes. Bolsistas, estagiários e voluntários, matriculados em diversos cursos
de graduação na Unicamp, atuam na criação e na revisão dos materiais divulgados
no blog, fazem entrevistas para publicação no Jornal da Unicamp, produzem textos
para gravação no Drops de Leitura e postagens para as mídias sociais, anunciando
lançamentos, campanhas de pré-venda, eventos, promoções etc. 

Em janeiro de 2020, foi contratada uma profissional da área, dando grande impulso
às ações de marketing e divulgação. Com a criação do setor de marketing houve um
crescimento de 12% de seguidores no Facebook (de 16.712 para 18.729), de 357%
no Instagram (de 7.000 para 32.000) e de 32% no Twitter (de 2.335 para 3.091).
Foram publicados 48 Livros da Vez (toda quinta-feira), 27 Drops de Leitura e 9
entrevistas (7 escritas e 2 por vídeo). 

Nesse ano, demos início a transmissões ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube,
substituindo os encontros presenciais. Foram 27 transmissões ao vivo feitas pelo
Instagram, 10 lives pelo YouTube e 12 eventos virtuais.



A Editora da Unicamp manteve uma produtiva parceria com
a Secretaria de Comunicação da Unicamp, por meio da qual
produziu vários programas.
Café com Conversa, programa mensal de entrevistas,
realizado pela jornalista Luiza Moretti, com autores ou com
especialistas em temas tratados em livros da Editora. Os
programas, gravados no café da Casa do Professor Visitante
e transmitidos pelo Canal 10 e pelo YouTube, perduraram
entre 18 de agosto de 2018 e o início da pandemia.
Orelha de Livro, programa de rádio realizado pelo jornalista
Jeverson Barbieri, que  entrevista autores de livros em
momento próximo ao seu lançamento. Transmitido pela
Rádio Unicamp e pelo Spotify, foi suspenso em 2020.
Drops de Leitura, áudios de 1 minuto com apresentação dos
livros, gravados inicialmente por Jeverson Barbieri e atualmente
por Juliana Franco. São divulgados na programação ao vivo, no
YouTube e no  site da Rádio e TV Unicamp.
O Jornal da Unicamp publica entrevistas com autores e
matérias sobre lançamentos de livros preparadas pela
equipe de divulgação da Editora.
A Agência Bori é um serviço de divulgação de estudos
científicos para a imprensa de todo o país. A partir do final
de 2020, passou a incluir livros da Editora em sua base de
dados. Até o momento, seis livros foram divulgados.
Vários blogs e influenciadores são parceiros da Editora e
divulgam resenhas, notas e comentários. 



O programa de gestão do reitor Marcelo
Knobel propunha a aproximação da editora
de atividades de ensino. Não foi possível
desenvolver o projeto de uma Editora-escola,
como imaginado, mas várias iniciativas de
formação foram tomadas. 
Em parceria com o IEL, foi realizado um
minicurso de editoração, por ocasião do
lançamento do livro Manual de Editoração,
em 2017. Em parceria com o IFCH, foi
realizada uma Jornada sobre Livros
Eletrônicos, em novembro do mesmo ano. 
Também em 2017, em parceria com o
Cecult e com o Labjor, obtivemos 2
bolsistas de Mídia Ciência da Fapesp. Em
janeiro de 2018,  recebemos 3 estudantes
do ensino médio, pelo programa Ciência e
Arte nas Férias, da PRP, que trabalharam
com 2 monitores, estudantes de
graduação, na criação do blog.  
A partir de 2018, a Editora contou com
bolsistas SAE (BAS, BAEF e PAPI), dos
cursos de Letras, Estudos Literários,
Linguística, Artes, Multimídia, História,
Filosofia, Economia e Ciências Sociais,
que desenvolveram atividades sob
orientação da Diretora da Editora e da
responsável pelo marketing. Contamos
também com alunos estagiários na
produção editorial.
Em parceria com o curso de Estudos
Literários, do IEL, foi criada uma dis-
ciplina de estágio em editoração, que
recebe 5 alunos no segundo semestre e
outros 5 nas férias de verão, para
iniciação à vida editorial.

Foto A. Scarpinetti



Projeto #dicadasrevisoras - Coleção com 10
cartões-postais com dicas de gramática e
ortografia, enviados como presente nas
compras de final de ano de 2019.
Dicas de Lúcia Morelli e desenhos de
Raphaela Souza. 

Sorteios de livros entre seguidores das
mídias sociais da Editora em datas como Dia
dos Professores ou Dia da Mulher.

Participação na UPA - Universidade de
Portas Abertas - em 2018 e 2019, com
lançamento do livro Vestibular Unicamp
Redações, com presença dos autores e
sessão de autógrafos.

Sorteio de livros e de vouchers em calou-
radas para levar os alunos às livrarias. 



Guerra pela Eternidade, de Benjamin
Teitelbaum, recebeu grande destaque
na mídia e entre personalidades.

A obra apresenta o contexto histórico
de ascensão da extrema direita global a
partir de entrevistas com personagens-
chave como O. de Carvalho e S. Banon.

O livro, divulgado nas mídias sociais da
Editora e noticiado para a grande
imprensa, em parceria com a Agência
Bori, recebeu comentários nos seguin-
tes órgãos de imprensa: El País, BBC
Brasil, Estadão,  Opera Mundi, O
Globo, Folha de S. Paulo, Carta Capital,
Veja, Revista Quatro Cinco Um.

Foi comentado, entre outros, por
Caetano Veloso, Jean Wyllys, Leandro
Karnal e Glenn Greenwald.

Vendeu 3 mil exemplares em 4 meses,
desempenho nunca antes alcançado
por um título da Editora da Unicamp. 



CRESCIMENTO - FATURAMENTO

Aumento das vendas entre 2016 e 2020

43,3%

CRESCIMENTO - EXEMPLARES VENDIDOS

Aumento das vendas entre 2016 e 2020

74,3%

De R$ 1.201.948,10 para R$ 2.094.848,13

De 40.660 para 58.288 ao ano



A Editora da Unicamp cresceu acima
da média nacional. Entre 2017 e
2020, o mercado editorial cresceu
11,20% em volume de exemplares
vendidos, enquanto a Editora da
Unicamp cresceu 12,48%. Em
faturamento, no mesmo período, o
mercado cresceu 9,13%, enquanto a
Editora atingiu 10,51%.
A venda de e-books, no entanto, não
apresentou bons resultados,
acompanhando a tendência observada
no mercado. Foram vendidos 2.483
exemplares, com um faturamento de
R$ 28.732,87 em quatro anos.

Ao contrário do que se poderia supor,
a pandemia favoreceu as vendas e,
consequentemente, o faturamento.
Em 2020 foram comercializados
58.229 exemplares, maior quantidade
vendida na série histórica, iniciada em
2013, um crescimento de 11,5% em
relação ao ano anterior. Com livrarias
fechadas e vendas apenas on-line,
houve um aumento no faturamento,
em 2020, da ordem de 23,4%, em
relação ao ano de 2019. Essa
tendência acentuou-se no primeiro
trimestre de 2021, em que houve um
crescimento de 161% em relação a
2020 e de 169% em faturamento.



O bom desempenho de vendas é ainda mais expressivo considerando as dificuldades do
período. Book Partners, a maior distribuidora dos nossos livros, faliu em 2018; a Livraria
Cultura entrou em recuperação judicial, seguida pela Livraria Saraiva, causando prejuízo
financeiro à Editora e eliminando alguns de seus principais canais de distribuição.
A partir de 2017, os livros passaram a ser vendidos diretamente pela Amazon e também em
seu market place por meio da Livraria 35, criada para vender nossos livros e os de terceiros.
Feiras universitárias e eventos (presenciais até 2019 e virtuais a partir de então) também
são excelentes oportunidades de venda. Sirva como exemplo a participação no programa
Universidade de Portas Abertas (UPA), que levou à venda de 259 exemplares do livro
Redações 2018 em um único dia. Criamos também a promoção "Toda quarta tem saldão",
com venda de livros da Editora e de parceiras no Ciclo Básico, com preços fixos (alternando
entre 5, 10, 15 e 20 reais a cada semana). A política de descontos está sendo mantida
durante a pandemia, com promoções no site (de 50% a 80% do preço de capa). 
Com preços mais baixos, o aumento do faturamento veio do incremento no número de
exemplares vendidos - situação ideal, pois permite que os leitores tenham acesso facilitado
aos livros ao mesmo tempo que a Editora se mantém equilibrada financeiramente.
O crescimento nas vendas foi possível sem aumento no número de funcionários, devido à
integração do site com o Sistema Versa, base de dados que gerencia todo o processo de
comercialização.  Atualmente, 40% do faturamento da Editora vem da venda direta no site e
19% da Amazon.

Aprimoramento do catálogo
 

Maior divulgação dos títulos 
 

Intensa participação em
eventos

 
Realização de promoções

 
Ingresso na plataforma

Amazon
 

Aprimoramento do site da
Editora da Unicamp 

Fatores de incremento das vendas



Redações do vestibular 2016

Sermões de quarta-feira de cinza
História e memória
Fund. teór. prát. análise de alimentos
Capitalismo e colapso ambiental
As formas do silêncio
Introdução à análise do discurso

Semântica e discurso
Geometria euclidiana plana
Introd. a sistemas de energia elétrica

Sermões de quarta-feira de cinza
História e memória

 Redações do vestibular 2018
 Reforma e crise política no Brasil

 Fund. teór. prát. análise de alimentos
A memória, a história, o esquecimento

As formas do silêncio
Introdução à análise do discurso
Fundamentos de cromatografia

Espaços da recordação 

Sermões de quarta-feira de cinza
Redações do vestibular 2019
A memória, a história, o esquecimento
Escritos de liberdade
20 sonetos
A redação no vestibular Unicamp
História e memória 
A falência
O espelho
A arte da memória

Sermões de quarta-feira de cinza
 O espelho

 20 sonetos
A memória, a história, o esquecimento

 A falência
História e memória 

 O marinheiro
Emily Dickinson: não sou ninguém

 Guerra pela eternidade 
A arte da memória

 

Guerra pela eternidade  /  Bons dias! / O marinheiro / A falência /  Poesia completa, Emily
Dickinson / A arte da memória / 20 sonetos / Sermões de quarta-feira de cinza / 
A memória, a história, o esquecimento / História e memória

2017 2018 2019 2020

2021

Livros lançado durante a gestão.



A Editora da Unicamp manteve três livra-
rias no campus até o início da pandemia:
na Biblioteca Central, no IEL e na Casa do
Professor Visitante.  
Devido à pandemia, elas foram fechadas
em março de 2020, o que teve impacto
fortemente negativo sobre a venda de
livros de terceiros.
Apesar de terem sido criadas campanhas,
como "Nossos livros na sua casa" (que
previa a entrega em domicílio de livros
próprios e de terceiros disponíveis em
estoque), os custos de manutenção das
livrarias tornaram-se inviáveis. Assim, a
livraria do IEL foi fechada no final de 2020,
e a Funcamp decidiu encerrar o ponto de
venda que mantinha na CPV.
A queda nas vendas de livros de terceiros
deveu-se também à suspensão total de
todos os eventos presenciais desde março
de 2020. 
Assim, o movimento ascendente obser-
vado entre 2017 e 2019, tanto em número
de exemplares quanto em faturamento, foi
interrompido, com um decréscimo de 70%
em ambos os casos, na comparação com o
ano anterior. O faturamento geral e a
quantidade total de livros vendidos tiveram
uma queda respectivamente de 5,45% e
7,36% em relação a 2019.



Os livros recomendados como
leitura obrigatória para os
candidatos ao vestibular
Unicamp ocuparam posição de
destaque nas vendas, estando
sempre entre os 10 mais
vendidos em todos os anos.

A Editora publicou os títulos que
se encontram em domínio
público, precedidos por densa
apresentação elaborada por
especialistas. 

Além deles, destaca-se o livro A
Redação no vestibular Unicamp
- o que e como se avalia,
organizado por Márcia
Mendonça e Cynthia Agra.
Lançado em 2019, o livro
apresenta os critérios usados
pela ComVest para avaliar as
redações dos candidatos e tem
tido grande procura.

A publicação anual de redações
exemplares do vestibular,
acompanhadas de apresentação
das expectativas da banca,
também tem despertado muito
interesse.



A Editora da Unicamp estabeleceu parceria com a Funcamp,
por meio da qual a Loja da Casa na CPV passou a vender
livros da Editora, e nossas livrarias passaram a
comercializar os produtos da Casa. Por meio desse acordo,
a Funcamp cedia um funcionário para cobrir o horário de
almoço nas livrarias, que, anteriormente, ficavam fechadas
nesse período. A parceria foi interrompida com a pandemia.
Foram realizadas várias campanhas de doação de livros
para eventos, dentre os quais se destacam a Olimpíada de
História da Unicamp e Pint of Science Brasil.
Mantemos um programa regular de doação de lançamentos
para o Sistema de Bibliotecas da Unicamp, feitas a partir de
solicitação das unidades.
Por meio de um Edital divulgado no final de 2019, conjuntos
de livros de várias áreas e graus de especialização foram
organizados em lotes e oferecidos para bibliotecas públicas
e organizações não governamentais do Estado de São
Paulo. Como resultado, foram doados 5.000 exemplares.
No começo da pandemia, estabelecemos uma parceria com
o Projeto Comemos, programa para arrecadação de fundos
para a campanha Unicamp Solidária. O livro interativo O
Espelho fez parte do Kit Comemos, que reverteu os recursos
para a Unicamp adquirir cestas básicas para população
carente de Campinas. 



R$
2.137.534

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unicamp 2021

R$
1.299.288

SALDO FUNCAMP

Dezembro 2020



A Editora é regulada pelo inciso VII
do artigo 56 dos Estatutos da
Universidade e pelo artigo 100 do
Regimento Geral, e é órgão
subordinado à Reitoria. 

Os livros publicados são
comercializados por meio da
Distribuidora da Editora da Unicamp,
nome fantasia de filial da Funcamp
aberta com CNPJ próprio. As
atribuições da filial consistem na
comercialização dos livros em
livrarias físicas e em plataformas
digitais, na administração dos
recursos provenientes da venda
desses livros e na assistência
administrativa à Editora da Unicamp.
Essa gestão é regida pelo Termo
Aditivo nº 26 ao Convênio de
Cooperação Técnica, Científica e
Cultural de Assistência
Administrativa, formalizado entre a
Funcamp e a Unicamp em 2018.

Os livros impressos com recursos
da Unicamp são consignados à
Distribuidora Funcamp para venda.
Uma vez vendidos, faz-se a
reversão de receita para a Unicamp
do valor correspondente aos gastos
de impressão.  Após o pagamento, é
dada baixa na consignação pela
DGA, e  a Unicamp aporta o valor 
 na conta orçamentária da Editora.

Os recursos são utilizados para
publicação de novos livros. 

C.O. 0042
Editora da Unicamp

Consigna para
Distribuidora Funcamp

Paga despesas de
impressão de livros

 (-) 
R$

Ressarce despesas de
impressão de livros

Conta 0.260
Distribuidora Funcamp

Distribuidora Funcamp
vende os livros

    (+) 
R$  



Os valores disponíveis na conta
Unicamp destinam-se a pagamento de
pessoal e reflexos (55%), contratos e
manutenção (14%), Correios (12%) e
despesas centralizadas (19%).

Os valores disponíveis na conta
Funcamp destinam-se a paga-
mentos diversos. Em 2020, a
receita foi de R$ 2.158.307,00, dos
quais 45% foram destinados a
despesas de pessoal (incluindo
encargos e fundo de reserva
trabalhista), 20%, a reversão de
receita para a Unicamp,  9%, a
acerto de consignação de livros de
terceiros vendidos em nossas
livrarias, 8%, a taxas Funcamp e
Faepex, 6%, a direitos autorais, 4%,
a gráfica, 3%, a Correios, restando
5% para reserva financeira.

Em 2020, houve contingenciamento
de 25% do orçamento pela Unicamp
(R$ 166.951,25). Houve aumento da
cobrança de taxa da Funcamp, de
3,5 para 6,5%. Foram desligados
três funcionários Funcamp, resul-
tando em redução de R$ 8.000,00
mensais na folha de pagamento.
Houve queda de aproximadamente
65% no rendimento das aplicações
financeiras feitas com verba da
conta Funcamp.



Regularização de todas as pendências
deixadas pela gestão anterior.

Redução de custos (corte de 25% no valor do
contrato do serviço de logística para
gerenciamento do estoque; diminuição nas
taxas da operadora de cartão de crédito e
nos gastos com celulares).

Implantação da assinatura em plataforma
digital, o que agiliza a tramitação de docu-
mentos, especialmente contratos inter-
nacionais, e elimina despesas de postagens. 

Formalização de contrato dos Correios com a
Funcamp, regularizando a fonte de recursos
empregada para postagens pagas pelos
clientes, anteriormente subsidiadas pela
Unicamp indevidamente.

Realização de compras diretas até o valor de
dispensa de licitação (R$ 17.600,00),
otimizando o prazo de contratação de
gráficas, revisores externos e tradutores.



Entre 2017 e 2021, a equipe de funcionários sofreu redução, sobretudo devido à pandemia.

Atualmente, são 16 pessoas: 9 contratadas pela Unicamp e 7 pela Funcamp.
Entre os funcionários Unicamp, estão a Assistente Técnica da Direção, 2 funcionárias em
atividades administrativas (1 delas respondendo também pela secretaria e pelo RH), 1
responsável pelos contratos, 1 diagramador, 1 auxiliar de diagramação e 3 revisoras. Duas
dessas funcionárias encontram-se afastadas por motivo de saúde (1 revisora e 1
administrativa).

Entre os contratados pela Funcamp, há 5 vendedores, 1 produtor editorial e 1 profissional 
de marketing. 

Os funcionários Unicamp são remunerados diretamente pela Universidade. Já os salários e
encargos dos vinculados à Funcamp dependem dos recursos originados da venda de livros.

A equipe da Editora tem contado com a participação de alunos, bolsistas e estagiários.
Houve estagiários pagos com verba Unicamp em diferentes setores ao longo do tempo, mas
sua contratação foi suspensa em  2020. Atualmente, há 2 estagiários pagos com recursos
próprios na Funcamp em atuação no setor de marketing e no apoio à produção editorial.

A Editora contou com importante contribuição do Serviço de Apoio ao Estudante, que tem
aprovado, desde 2018, o Projeto Divulgação Científica e Cultural dos Livros da Editora da
Unicamp, por meio do qual recebemos 3 bolsas anualmente (2 Bolsas Auxílio Social 
e 1 Bolsa Auxílio Estudo e Formação).
 
Desde 2019, a Editora da Unicamp passou a contar com maior participação de profissionais
terceirizados na produção dos livros. Preparadores e revisores de texto, indicados por
editoras parceiras como Edusp e Editora Unesp, passaram por testes e começaram a prestar
serviços; diagramadores terceirizados aumentaram sua colaboração. Dessa forma, foi
possível ampliar a quantidade de livros publicados a cada ano.

Foto A. Perri



Em março de 2020, a Editora suspendeu as atividades presenciais.

A maior parte dos funcionários passou a desenvolver suas atividades em teletrabalho. A
Editora disponibilizou computadores e cadeiras ergonômicas e custeou a internet para os
que não tinham acesso em casa. 

Cinco funcionários da Editora não tiveram como desenvolver suas atividades em
teletrabalho: 3 das livrarias e 2 dos eventos, além da patrulheira. Eles são funcionários
Funcamp e seu salário é pago com recursos obtidos com a venda de livros. Várias iniciativas
foram tomadas a fim de mantê-los em atividade, mas com a ampliação da fase de
isolamento, a suspensão por período indeterminado das atividades presenciais na Unicamp
e o cancelamento de todos os eventos, foi necessário desligar 3 funcionários Funcamp 
(2 das livrarias e 1 de eventos). Um dos funcionários de livraria passou a fazer venda on-line
pela Livraria 35 (venda de livros próprios e de terceiros pela Amazon) e 1 de eventos passou
a auxiliar a equipe de vendas. 

O setor de eventos e a parceria com a Loja da Casa foram desativados, e a livraria do IEL foi
fechada. Ao longo de vários anos, tanto o setor de eventos quanto a livraria do IEL tiveram
mau desempenho financeiro, chegando a apresentar déficit em alguns períodos. Dessa
forma, a venda de livros de terceiros passou a consumir recursos obtidos com a comercia-
lização dos livros da Editora. Assim, não se justificaria a manutenção de duas livrarias em
locais muito próximos (BC e IEL), e o funcionamento dos eventos deveria ser revisto a fim de
buscar o equilíbrio financeiro. 

Os eventos virtuais surgidos durante a pandemia deram excelente resultado financeiro,
com vendas elevadas e sem custos de participação, como frete, aluguel de estandes etc.
As vendas pelo site da Editora e em plataformas digitais também têm vantagens em
relação à consignação para livrarias, pois geram pagamento com prazo mais curto e
menor inadimplência.
 
A intensa atividade digital durante a pandemia levou a uma maior visibilidade da Editora da
Unicamp entre os leitores. 



Com apoio da Funcamp, a Editora
desenvolveu o Sistema Integrado
de Tramitação de Obras (SITO),
destinado a receber e avaliar as
propostas de publicação.

Sua implantação tornou mais
simples a submissão de propostas,
evitando a impressão dos originais
e a necessidade de enviá-los à
Editora. Tornou-se também
desnecessário enviar manuscritos
pelo correio, seja para avaliação da
assessoria, seja para análise dos
conselheiros, resultando em
agilidade e economia.

O sistema prevê a inserção de estudo
de viabilidade financeira da
publicação, bem como dos pareceres
do Conselho e da assessoria.
Permite, ainda, que os interessados
tenham acesso às decisões do
Conselho e aos pareceres de mérito,
garantindo a transparência do
processo.

A implantação do SITO eliminou
um grave problema da Editora: a
falta de registro do processo de
seleção de obras e o desapare-
cimento de documentos. E diminuiu
grandemente o trabalho de secre-
taria, permitindo que a funcionária
responsável passasse a atuar
também no setor administrativo.



Ausência de Reversão de Receita no
valor de R$ 1.041.323,16. 

Direitos autorais não pagos desde 2016,
com valor de R$ 250.000,00. 
A Editora não reservava parte do valor
recebido pela venda dos livros para
pagamento dos direitos dos autores. Os
recursos eram destinados a outros
gastos (especialmente com a folha de
pagamentos). 

Em 2017, criou-se um correntista na
conta da Funcamp com nome “Direitos
Autorais”. Mensalmente, faz-se uma
provisão equivalente a 8% das vendas,
o que é suficiente, já que parte dos
autores recebe em pecúnia (10% sobre
o preço de capa) e parte em exemplares
(10% da tiragem)
Neste momento, os direitos autorais
estão integralmente pagos.

A DGA entendeu que não houve desvio
de função no uso dos recursos, uma vez
que os valores não transferidos da
Funcamp para a Unicamp foram usados
para a mesma finalidade (produção de
livros e custeio da Editora). A PG teve a
mesma compreensão. Assim, a DGA
encaminhou à Reitoria pedido de
autorização de baixa de débito e obteve
anuência, não restando mais qualquer
pendência.
Para que essa situação não volte a
ocorrer, o setor de vendas foi orientado a
emitir, mensalmente, relatório das vendas
dos livros, encaminhando-o ao setor
administrativo, que solicita à Funcamp a
realização do pagamento. Neste mo-
mento, não há nenhum valor em aberto.

Situação atualSituação inicial                            



Fundo de Reserva Trabalhista (FRT)
com déficit de R$ 159.898,08.

Contratos com agências literárias
estrangeiras vencidos, com pendência
de pagamento de direitos autorais. 
Havia 21 contratos irregulares pela
Unicamp e 25 pela Funcamp. Valor dos
direitos a pagar no exterior pela
Unicamp: R$ 44.560,00 + 30% de taxas
de remessa. Funcamp: R$ 22.005,48 +
70% de taxas. Valor dos livros já
impressos que não podiam ser vendidos
por falta de contrato: R$ 581.067,00

Livros consignados sem contrato com
distribuidoras ou livrarias: 13.808
exemplares no valor de R$ 336.697,16.
Havia clientes inadimplentes, livrarias
fechadas ou que não respondiam aos
contatos.

A partir de 2017, o valor previsto é
debitado automaticamente da conta da
Editora da Unicamp na Funcamp todos
os meses.
O FRT foi recomposto e neste momento
não há déficit algum.

Todos os contratos foram regularizados,
exceto em dois casos em que não houve
acordo com as agências estrangeiras.
Todos os contratos foram digitalizados e
criou-se uma planilha para acompa-
nhamento de vigência. 
Os direitos autorais foram quitados.

O setor de vendas solicitou devolução dos
livros e deu baixa nos livros perdidos, com
autorização da DGA/ARCC.
Nos casos viáveis, os contratos foram
regularizados.
Foram estabelecidos critérios para envio
de consignação: consulta ao Serasa, limite
de valor, verificação da vigência do
contrato.

Situação atualSituação inicial                            



Impressão de livros sem contrato
vigente. 

104 obras aprovadas sem estudo de
viabilidade econômica e, em alguns
casos, sem parecer de mérito ou com
parecer com restrições. 

Programas de editoração sem licença.

O setor de contratos passou a ser
obrigatoriamente consultado a cada
solicitação de impressão para verificar
se há contrato válido.

As obras que estavam em preparação
foram concluídas. As demais foram
reavaliadas segundo as normas do
Conselho Editorial: realização de estudo
de viabilidade econômica e avaliação de
mérito acadêmico por dois especialistas.
Para evitar que tal acúmulo volte a
acontecer, o Conselho passou a
considerar a capacidade de produção
editorial (30 títulos novos por ano) ao
deliberar sobre as propostas submetidas
à Editora. 

Todas as licenças de todos os softwares
utilizados na Editora foram adquiridas e
são periodicamente renovadas.
  

Situação atualSituação inicial                            



Instalações físicas inadequadas, com
risco para os funcionários: instalações
elétricas e sanitárias deficientes,
rachaduras no piso, paredes com
umidade, apodrecimento de vigas e
beirais do telhado etc.

Aproximadamente 300 mil exemplares
de livros em estoque.
Todos os livros eram impressos em
tiragem mínima de 1.000 exemplares.
Boa parte do catálogo tinha mau
desempenho de vendas. Acumulou-se,
assim, um estoque armazenado em três
locais: no Almoxarifado Central; em
depósito especialmente construído para
esse fim e em um cômodo no prédio da
Editora. O depósito de livros no
Almoxarifado Central, junto com
produtos químicos, impedia a obtenção
de Atestado de Segurança.

Gastos irregulares ou incompatíveis com
a situação financeira, tais como paga-
mento de pró-labore Funcamp ao
Diretor, em duplicidade com a grati-
ficação por exercício de cargo.

A sede foi transferida para o 3º andar da
Biblioteca Central. Com recursos da
própria Editora, o espaço foi inteiramente
reformado, com instalação de divisórias e
piso, bem como de móveis  adequados
às necessidades da equipe.

A melhora nas vendas fez com que a
quantidade de livros em estoque caísse
para 237 mil, mesmo com o ingresso de  
190 mil exemplares (títulos novos e
reimpressões).
Foi realizado um programa de doação
de livros para entidades públicas e
OSCIPs do Estado de São Paulo, que
resultou na doação de 6.500
exemplares.
Os livros que estavam no Almoxarifado
Central foram alocados na sede antiga e
em contêineres alugados.

A Diretora cancelou o pagamento de
pró-labore no valor de R$ 3.831,09
mensais. Foram cortados os gastos
excessivos, por exemplo, 6 celulares
que estavam com Diretor e gerentes.

Situação atualSituação inicial                            



Site

Há solicitações de ajustes no site da
Editora da Unicamp que ainda não
foram implementados pela empresa
Versa Shop, tais como destacar os
livros digitais e oferecer novas
opções de frete.

Doações

Estoque

A manutenção do estoque custa,
atualmente, R$ 268.456,56 (em 2016
custava ainda mais:  R$ 312.200,28).
Importa reduzir o estoque, excluindo
livros de venda muito baixa ou
inexistente, a fim de reduzir os
custos de manutenção e eliminar
contêineres como forma de
armazenamento de livros. O custo
anual do aluguel das 4 estruturas é
de R$ 16.080,00. 

Insistir no programa de doações de
livros com vendagem muito baixa ou
inexistente seria uma forma de
colocá-los à disposição dos leitores e
reduzir o tamanho do estoque.

Sede

O ar-condicionado central deixou de
funcionar durante a pandemia. É
inviável solucionar o problema
apenas localmente, no espaço da
Editora. Será necessário fazer uma
ação conjunta com a BC.

Regimento

O Regimento da Editora da Unicamp
foi aprovado  pela CAD em 7 de abril
de 2021. Seguindo as determinações
da comissão de sindicância e do
regimento, é necessário constituir
um Conselho Financeiro para a
Editora.

SITO

Há solicitações de ajustes no
sistema que ainda não foram
implementados pela Funcamp, tais
como controle de vigência dos
contratos e possibilidade de editar o
estudo de viabilidade depois de
concluído.


