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Com a pandemia COVID-19 se espalhalhando globalmente, a
indústria do livro se uniu, a fim de apoiar suas comunidades.
Os editores ajudaram milhões de crianças na mudança para o
estudo em casa, publicaram pesquisas críticas para acelerar
o desenvolvimento de vacinas e articularam com seus
governos por medidas de ajuda ao setor, para continuar
atendendo à demanda dos leitores durante o confinamento.
Com isso, ajudaram na manutenção do sustento de milhões
de autores, ilustradores, impressores, distribuidores,
editores, tradutores e livreiros.

Apesar da resiliência inerente da indústria, a pandemia expôs
vulnerabilidades que, se não enfrentadas, impactarão negativamente
o mercado global por muito tempo. A aceleração da transformação
digital, em particular, levou a uma recuperação desigual. A adoção de
novas tecnologias, a mudança para a aprendizagem online e o aumento
da demanda por formatos digitais apresentam desafios específicos para
a publicação em mercados emergentes, com economias digitais menos
desenvolvidas ou forte dependência de vendas institucionais, bem como
mercados mais desenvolvidos com acesso desigual à aprendizagem
online. A evolução da competitividade também revelou lacunas nas
habilidades digitais em alguns mercados e colocou a sustentabilidade
operacional e a resiliência no topo da agenda do setor.
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A solidariedade uniu as indústrias do livro em seus países durante
a pandemia. Para reforçar essas alianças após a pandemia por uma
indústria editorial global mais sustentável e resiliente, afirmamos que:
A indústria do livro é uma indústria essencial e crucial para o

desenvolvimento socioeconômico global e nacional e a compreensão
intercultural;
O
 mercado editorial contribui significativamente para alcançar os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas; ajuda a fornecer educação
de alta qualidade para todos, cria empregos, estimula o empreendedorismo e
promove a inclusão de comunidades sub-representadas;
E
 ducação e alfabetização são bases para a aprendizagem ao longo da vida e
são essenciais para empoderar as pessoas;
D
 ireitos autorais permitem a expressão, desenvolvimento e difusão global de
diversos conhecimentos e ideias;
A
 liberdade de publicação é um pré-requisito para a diversidade, criatividade,
prosperidade, tolerância e progresso;
D
 ireitos autorais e liberdade de publicação reforçam mutuamente direitos
fundamentais essenciais para a prática e preservação da cultura política,
educação, bolsa de estudos e desenvolvimento socioeconômico
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Reconhecendo a necessidade de solidariedade contínua para
aumentar a sustentabilidade e resiliência do mercado editorial
global, nós concordamos colaborar em:
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Afirmar a importância do mercado editorial para os legisladores como
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Advogar por apoios governamentais específicos para o mercado editorial,
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um setor essencial. A publicação deve ser reconhecida por seu papel vital
na educação e aprimoramento das gerações futuras, difundindo pesquisas
científicas transformadoras, promovendo o pensamento crítico e abrindo novos
mundos para todos;

a fim de construir uma indústria editorial global mais sustentável e resiliente
que se adapte continuamente às mudanças nas dinâmicas competitivas
e de consumo;

Estimular o diálogo entre os diferentes integrantes da cadeia produtiva

do livro, a fim de gerar resiliência, expandir parcerias, mitigar riscos de
interrupções de abastecimento na cadeia global;

Expôr os efeitos prejudiciais da pirataria e defender a proteção, o

desenvolvimento e a aplicação de dispositivos de direitos autorais adequados,
que garantam a concorrência justa e protejam os direitos dos editores e
criadores de conteúdo;

Identificar objetivos em comum entre a indústria do livro, organizações de

Nome:

Função:

direitos humanos e governos para combater a censura e promover a liberdade
de publicação;
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Eliminar lacunas de habilidades da força de trabalho por meio de capacitação,
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Explorar parcerias e programas que enfatizem o papel do mercado
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Dar voz às minorias, a fim de assegurar a diversidade e inclusão no
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Apoiar a publicação em línguas nativas por meio de iniciativas e parcerias
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Assinatura:

Empresa:

orientação e parcerias;

na promoção do acesso ao conhecimento, continuidade da educação e
aprendizagem ao longo da vida para todas as crianças e jovens, com igualdade
de oportunidades para meninas e meninos;
ecossistema editorial;

direcionadas;

Destacar o papel das pequenas e médias editoras, das editoras independentes
e dos livreiros, que constituem a grande maioria da indústria editorial global,
para garantir a bibliodiversidade e apoiar as medidas necessárias para preparar
seus negócios para o futuro.
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