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A sociedade paliativa é uma sociedade do curtir. Ela
degenera em uma mania de curtição. O like é o signo, o
analgésico do presente. Ele domina não apenas as mídias
sociais, mas todas as esferas da cultura. Nada deve provocar
dor. Não apenas a arte, mas também a própria vida tem de
ser instagramável; ou seja, livre de ângulos e cantos, de
conflitos e contradições que poderiam provocar dor.
Esquece-se que a dor purifica. Falta, à cultura da curtição, a
possibilidade da catarse.



Sobre o autor:

Byung-Chul Han nasceu na Coreia, mas fixou-se na Alemanha,
onde estudou Filosofia na Universidade de Friburgo e Literatura
Alemã e Teologia na Universidade de Munique. Em 1994,
doutorou-se em Friburgo com uma tese sobre Martin Heidegger.
É professor de Filosofia e Estudos Culturais na Universidade de
Berlim e autor de instigantes ensaios filosóficos sobre a
sociedade atual publicados no Brasil pela Editora Vozes.

Público-alvo:

- Leitores do autor;
- Leitores de filosofia acessível e contemporânea;
- Leitores em busca de respostas para questões contemporâneas, como o cansaço, a transparência e o tempo
– ou a falta dele;
- Psicólogos e psicanalistas;
- Educadores e líderes religiosos.



Argumentos de venda:

- O autor – fenômeno de vendas neste período da pandemia. As vendas dos livros de Byung dobraram nos
últimos anos;
- O tema da obra – muito atual e de interesse bem amplo, como, por exemplo, de leitores que cada vez
mais fazem uso de paliativos indiscriminadamente: médicos, psicólogos, religiosos e professores, entre
outros.

Ações de marketing:

- Vídeo de apresentação da obra;
- Resenha-crítica no site;
- Contato com especialistas para divulgação da obra;
- Curso: "A sociedade paliativa no pensamento de Byung-Chul Han";
- Apresentação dos lançamentos (Sociedade paliativa + Política para perplexos) para equipes de venda;
- 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.




