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COMPRANDO LIVRO PELA CAPA
(Ou seja, pelo nome do autor)
Por questão de segurança em relação à veracidade do conteúdo dos livros, é sabido
que os leitores costumam comprar o livro pelo nome do autor que lhes passa
credibilidade, baseado em um trabalho do mesmo já existente. Essa credibilidade é
criada e conquistada ao longo dos anos. Um trabalho árduo, porque enquanto o autor
não conquista de fato o leitor com a importância do que escreve, seu trabalho que
muita das vezes é importante não tem êxito, fazendo que nos tenhamos inúmeros
escritores de 1 e 2 livros e param de escrever, não conseguindo conquistar seu espaço
no mercado.
São muitos os anos de trabalho e dificuldades profissionais até que o trabalho de um
escritor seja solidificado pelos seus leitores. Acredito que só supera essas dificuldades
aqueles que de fato vieram designados a superar todas as dificuldades e se tornar de
fato um escritor profissional. Após toda essa batalha e persistência em cada escritor,
até tornar-se vitorioso através da literatura, é quando se vê que um país se faz com
homens e livros.
Quando o escritor conquista o publico é sinal de sucesso em tudo aquilo que escreve,
pois o leitor já conquistado muita das vezes nem procura folhear antes de adquiri essa
obra ao ser lançada ele procura adquirir pelo nome do autor, passando a ser um leitor
assíduo, daquele autor.
É quando se diz que se compra o livro pela capa.

Batista D’Obaluayê é babalorixá, pesquisador e escritor, com 38 livros publicados sobre a
cultura afro-brasileira, astrologia, numerologia, esoterismo, simpatias, auto-ajuda, romance e
poesias, com mais de 3 milhões de exemplares vendidos em 16 anos de carreira, sendo indicado
duas vezes a Academia Braslieira de Letras.
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