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A Secretaria de Publicações será coordenada por um/a 
secretário/a, que terá as seguintes atribuições: 

* I – coordenar, articular e acompanhar a execução das 
atividades de publicação e distribuição do material 
produzido pelo CEBI ou por pessoas e entidades 
parceiras. 

* II - zelar pelo caráter ecumênico das publicações do 
CEBI, seja em seu conteúdo, seja em relação ao 
conjunto de autores/as; 

* III – coordenar a política de comunicação do CEBI, por 
meios impressos, radiofônicos e eletrônicos; 

* IV – implementar as decisões do Conselho Nacional; 
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*A Secretaria de Publicações sempre esteve e 

deverá estar a serviço do CEBI e da Leitura 

Popular da Bíblia. Seu objetivo é viabilizar a 

divulgação e distribuição de literatura de boa 

qualidade e baixo custo. Além disso, a área de 

publicações responde às demandas de 

literatura sobre temáticas relativas aos eixos 

definidos em assembleia geral.  



 

* Ampliar o faturamento; 

* Recuperar e ampliar n° 

assinantes do PTP; 

* Publicar materiais mais 

populares; 

* Publicar materiais com 

custo mais baixo; 

* Alcançar novos públicos; 

*

* Melhoria na qualidade das 
publicações (apresentação, 
impressão, conteúdo); 

* Melhoria nos canais de 
comunicação; 

* Maior controle de estoque, 
finanças e administrativo; 

* Ampliação de parcerias nas 
vendas (presença em eventos 
e congressos); 
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2014 2015 2016 

1212 962 847 

R$ 68,00 R$ 72,00 R$ 77,00 
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Site, informativo eletrônico e página do Facebook 



 

*

 

Em abril de 2014 foi ao ar o novo site do 

CEBI com destaque para a livraria, mas 

com o caráter institucional, apresentando 

as reflexões do evangelho e últimas 

notícias de interesse político, bem como 

as atividades do CEBI nos estados. 

 

Nesta ocasião foi implementado o 

pagamento com cartão de crédito. 
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2014 2015 2016

166.567 

207.701 

300.823 

250.965 

291.941 

440.067 

Acessos ao site 

Visitantes Número de visitas

Observa-se que em 2016 

houve aumento tanto no 

número de visitantes 

quanto no número de 

visitas. Atribui-se este 

aumento ao trabalho 

realizado na área de 

comunicação.  
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Canal direto de comunicação 

com o público. A periodicidade 

é de 03 vezes por semana com: 

• Reflexão do evangelho, 

orações/liturgias;  

• Notícias gerais; 

• Notícias dos estados; 

• Divulgação dos livros. 

2014

2015

2016

14.570 

3.594 

3.667 

E-mails Cadastrados 
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Este tem sido um canal 

alternativo de 

comunicação, com a 

vantagem de ser direto. 

Muitas pessoas reagem com 

comentários, 

compartilhamentos e 

indagações. 

2014

2015

2016

5053 

7153 

8.689 

Seguidores  
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2014 2015 2016

Venda de livros 496.897,12         427.793,14          401.988,61R$     

Assinatura de boletins 58.619,64           54.687,66             53.943,71R$        

Total 555.516,76         482.480,80          455.932,32          

#REF! #REF!

Variação de 2014 para 2015 foi de 13,15% para menos.

Variação de 2015 para 2016 foi de 5,50% para menos

Comparativo Faturamento 2014 - 2016 em Reais
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* Além da preocupação com a divulgação da Leitura Popular da 

Bíblia, a política de vendas do CEBI visa colaborar com os 

estados em sua sustentabilidade financeira. Por isso, destina-

se um percentual das vendas praticadas nos estados ao CEBI 

local. O percentual varia de acordo com a região, de forma 

que as regiões mais empobrecidas (Centro-Oeste, Norte e 

Nordeste) tenham uma cota maior. Assim, os estados mais 

distantes da sede podem ter condições semelhantes para 

angariar recursos com a venda de livros e subsidiar suas 

atividades. O desconto mínimo é de 30% e o máximo, de 45%. 

Somado ao desconto, os Estados têm prazo para pagamento 

de até 180 dias. 
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*Novo site; 

*Loja no Facebook; 

*Livros E-book em PDF; 


