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“Se eu tivesse que sintetizar o caráter do mundo em que
vivemos, diria que estamos numa época de incerteza. Os
seres humanos de sociedades anteriores a nossa viveram
com um futuro talvez mais sombrio, mas a estabilidade de
suas condições de vida – por mais negativas que fossem –
permitia-lhes pensar que o futuro não lhes traria muitas
surpresas. Eles podiam passar fome e sofrer opressão, mas
não estavam perplexos. A perplexidade é uma situação
típica das sociedades em que o horizonte do possível se
abriu de tal maneira que nossos cálculos sobre o futuro são
especialmente incertos”. (Trecho da obra)
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Sobre o autor:

Daniel Innerarity é catedrático em Filosofia Política e Social, pesquisador na Universidade do País Basco
e diretor do Instituto de Gobernanza Democrática. Doutor em Filosofia, ampliou os estudos na Alemanha,
como bolsista da Fundação Alexander von Humboldt, na Suíça e na Itália. Foi professor-convidado em
diversas universidades europeias e americanas e, recentemente, no Centro Robert Schuman de Estudos
Avançados do Instituto Europeu de Florença e na London School of Economics. Atualmente é diretor de
estudos associados na Fondation Maison des Sciences de l’Homme, em Paris. É colaborador do jornal El
País, com artigos de opinião. Foi considerado um dos 25 grandes pensadores do mundo pela revista
francesa Le Nouvel Observateur.

Público-alvo:

-Leitores que buscam literatura para seu autodesenvolvimento e ampliação do seu conhecimento sobre
temas da atualidade;
- Leitores que querem entender a política atual, que também leem obras como: Políticas para mentes
inquietas (Dorling Kindersley), Política para não ser idiota (Editora Papirus – 7 Mares), Política, nós
também sabemos fazer (Vozes) e Como as democracias morrem (Zahar), entre outros;
- Leitores de outros autores do gênero, como Mario Sergio Cortella, Clóvis de Barros Filho, Viviane Mosé,
Byung-Chul Han, Eduardo Giannetti, Jessé de Souza, Renato Janine Ribeiro, Eduardo Moreira, entre outros. 



Argumentos de venda:

- Os livros sobre o tema política estão sendo bastante procurados em função dos acalorados debates nas
redes sociais;
- A abordagem do autor, assim como Byung-Chul Han, detecta um mal-estar nas pessoas em relação ao
mundo atual. Neste caso, em relação à política, mas que não sabemos bem a razão;
- A linguagem, fluente e envolvente para um leitor bem amplo;
- Um livro fundamental para quem quer entender o novo jeito de fazer política usando as mídias sociais e
as armadilhas por trás disso.

Ações de marketing:

- Apresentação da obra para livreiros;
- Pilha de destaque nas livrarias;
- Marcador;
- Enviar exemplares para influenciadores (booktubers/youtubers, políticos, jornalistas);
- Envio de e-mail marketing para toda base de e-mails;
- Envio do release para toda imprensa;
- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de WhatsApp;
- Banner para os sites.




