
A lguém seria capaz de con-
tar nos dedos o número de
obras literárias que chega-

ram às" livrarias nas últimas sema-
nas? De acordo com os números
do mercado editorial, a tarefa é
mesmo difícil. A última Pesquisa de
Produção e Vendas do Setor Edito-
rial Brasileiro - CBL/Snel, indica
que em 2005 foram lançados por
mês, em média, 3,4 mil títulos, en-
tre novos e reedições. Nem todos,,
obviamente, podem ser dispostos
nas estantes das livrarias, o princi-
pal canal de comercialização.

Se é assim, então de que ma-
neira os aficcionados por literatura

conseguem informações a respeito
de tantas obras? Para muita gente, os
jornais e revistas são a primeira op-
ção. Certo? Mais ou menos, porque,
justiça seja feita, mesmo que quises-.
sem não seria possível dar conta do
volume diário de lançamentos. Re-
sumo da história: a mídia impressa,
inclusive a especializada em litera-
tura e cultura, não consegue cobrir
um' décimo das obras que chegam
ao mercado todos os anos.

Editora do caderno Prosa & Ver-
so, suplemento semanal do jornal
O Globo criado há mais de dez anos,
a jornalista Manya Millen costuma
ter sobre sua mesa pelo menos 60

livros que ela recebe toda semana
—. e muitos têm como destino uma
segunda pilha, que não pára de cres-
cer. "Nosso caderno sai aos sábados,
com seis páginas - mais do que isso
só em ocasiões específicas, como na
época das Bienais. O próprio leitor
acaba reclamando do pouco espaço
para o assunto. Mas não haveria es-
paço suficiente nem considerando o
jornal inteiro", lamenta Manya.

Na revista Entrelivros, da Duetto
Editorial, nas bancas desde maio do
ano passado, embora a literatura seja
personagem principal, a publicação
não tem a pretensão de abarcar tudo
o que o mercado editorial coloca



nas lojas, garante seu editor, Oscar
Pilagallo. "Citamos por edição mais
de 100 livros. A grande maioria é de
lançamentos, mas títulos clássicos e
esgotados também entram na pauta.
Parece muito, mas só conseguimos
dar vazão para uma parcela pequena
deste universo", aponta Pilagallo.

Também especializado em litera-
tura e já com sete anos de existência,
ojornal Rascunho, de Curitiba, chega
às bancas todo mês com 32 páginas
em formato standard. "Dedicamos
24 delas exclusivamente a notícias
sobre livros, com resenhas, críticas,
entrevistas e ensaios. O quarto
caderno é voltado à publicação de
inéditos", detalha seu editor, Rogé-
rio Pereira. "Ojornal acompanha o
mercado, mas não é refém dele."

Para Antônio Gonçalves Filho,
repórter especial do Caderno 2,
de O Estado de S.Paulo - um dos

. - " f

mais antigos e importantes do'País
- é mesmo impossível acompanhar
todos os lançamentos. "Recebo em
média cerca de 20 livros por sema-
na e temos um espaço dedicado ao
tema no sábado e no domingo. Aos
sábados, destacamos mais as entre-
vistas e reportagens sobre Q mercado
livreiro. Aos domingos, o espaço
abre-se para as resenhas", explica.
Lá, a tarefa de selecionar o que será
noticiado é dividida entre Gonçal-
ves e outros colegas da editoria, que
trocam impressões e buscam dicas
com os colaboradores e mesmo
entre escritores e profissionais da
área editorial.

Peneira contra o sol

Essa rotina é repetida de maneira
semelhante nos demais veículos.
Na Entrelivros, a decisão da cober-
tura também é de responsabilidade :
exclusiva da redação. "A triagem
principal é feita por mim. O que há
de mais interessante é encaminhado
para nossos colaboradores. Troco
idéias com eles e mesmo com os
autores, para saber se vale a pena
oferecer espaço è obra. A partir daí,
grande parte do que recebemos é
descartada", revela Pilagallo.

No Rascunho é grande o núme-
ro de lançamentos resenhados a



cada edição, mas esse não é o fator
determinante para pautar uma re-
portagem. "Ao contrário da grande
mídia, não estamos interessados
em dar em primeira mão resenhas
ou críticas de determinado livro.
Muitos ficam meses aguardando
uma avaliação", assume Pereira, para
quem, desta forma, o jornal acaba
ganhando em qualidade. "É natural
que a novidade chame a atenção
dê alguns colaboradores. Mas ser
lançamento' não é premissa para
sair no Rascunho."

Este critério tampouco é o mais
importante para a cobertura do su-
plemento Prosa & Verso, do Globo.
"Nas reuniões de pauta discutimos
o que é mais interessante e nossa
capa não necessariamente precisa
estar ligada a uma nova obra. Ten-
tamos ir além, mas os critérios são
sempre subjetivos, como a maioria
das escolhas da vida", reflete a edi-
tora Manya.

Mesmo assim, a decisão daquilo
que é ou não publicado pela imprensa
depende em primeiro lugar do acesso
às informações do mercado editorial.
Nessa hora, entram em cena as edi-
toras, peça principal na cadeia de

divulgação dos,livros. "O primeiro
critério é saber o 'gancho' que a
obra permite. Depois, é preciso
encontrar maneiras de diferenciá-la
dos demais para conquistar espaço
nos jornais e revistas", acredita To-s

más da Veiga Pereira, sócio-editor
da editora Sextante. Para ele, é
imprescindível contar com profis-
sionais de comunicação nas editoras
para encontrar entre as jornalistas
aquele que pode se interessar pelo
lançamento, "Tem de saber bater nas
portas certas."

Brenò Lerner, diretor-geral da
Editora Melhoramentos, também
considera o trabalho do assessor de
imprensa fundamental para fazer
com que as novidades cheguem
aos jornalistas. "Temcfftuma área de
comunicação que envolve a divul-
gação para a imprensa, além de um
departamento de marketing. São
os caminhos para o livro alcançar o
público", diz Lerner, segundo quem,
além dos formadores de opinião,
é preciso comunicar também os
intermediários da própria cadeia
produtiva do livro, como livreiros e
distribuidores.

Assessor de imprensa há mais de
15 anos, e com passagens por veícu-
los da mídia, o jornalista Antoune
Nakkhle sabe que a comunicação
social tem papel estratégico dentro
de qualquer empresa interessada em
levar seu produto ao consumidor
- neste caso, o livro ao leitor Em-
bora a opinião seja dividida com os
editores, Nakkhle acredita que falta
a eles apostar em estratégias mais
adequadas para ver seus lançamen-
tos emjornais e revistas.

Pós-graduado em Ciências da
Comunicação pela Escola de Comu-
nicação e Artes da Universidade de
São Paulo (ECA/USP), o jornalista
escreveu uma monografia intitula-
da Assessoria de Imprensa e Relações
Públicas: Uma Parceria Fundamental
no Processo Organizacional do Mercado
Editorial de Livros. "Muitos dos en-
volvidos nessa história, de editores
ajornalistas, dizem que nosso traba-

* lho é importante, mas ria prática não
sabem como ele funciona",' relata.

Segundo Nakkhle, que hoje está
à frente da Parceria 6, agência espe-

Divulgar é planejar



cializada em literatura e cultura, um
dos motivos dessa confusão está no
fato de os assessores de imprensa,
normalmente, ficarem alojados
dentro do departamento de
marketing. "Acho que isso
dificulta o trabalho da
assessoria. Também falta
planejamento para que
o jornalista tenha como
suporte um setor de co-
municação institucional
independente", acredita.

Consultora nas áreas
de Relações Públicas e Co-
municação Organizacional
Integrada e professora-titular
da ECA/USP, Margarida Kunsch
também aponta falhas nessa relação
entre as empresas e a imprensa. "As

'editoras deveriam, antes de buscar
a mídia, preparar estratégias de di-
vulgação e desenvolver um trabalho
mais planejado, para despertar nas
pessoas o interesse não apenas de
ter um livro, mas o desejo de ler
sempre", diz a professora.

Ela destaca dois fatores externos
à questão, mas que integram o rol
de dificuldades para estimular a
leitura. Em primeiro lugar, está a
distribuição dos livros, que a profes-
sora considera muito concentrada
nas grandes livrarias e nas lojas
virtuais. "Hoje, com as megastores
dentro dos shopping centers, para *
comprar um livro o cidadão pre-
cisa se deslocar até um ambiente
da indústria de consumo, onde a
concorrência com qualquer outro
produto é imensa." Além disso, ela
lamenta que assuntos de cunho
educativo e cultural fiquem no
segundo plano da cobertura jorna-
lística. "Infelizmente, a mídia ainda
é pautada pela política e pelo poder
econômico. Ações positivas para a
melhoria da sociedade, inclusive a

produção cultural, encaram uma
tarefa difícil para virar notícia. Os
espaços são poucos e parece não ha-
ver muita prioridade para os livros,
neste caso."

Lugar para poucos

Os Editores também reclamam
dessa luta desigual por um lugar
na mídia impressa. Lerner, da Me-
lhoramentos, faz uma rápida conta
para dizer o que acha da situação.
"Há três grandes revistas semanais
em circulação. Isso quer dizer que
há lugar para, no máximo, 12 rese-
nhas por mês. O Brasil é o oitavo
maior mercado editorial do mundo,
mas o espaço que a mídia dedica
ao assunto não parece suficiente
para todos."

Sócia-diretora da agência HMC,
a assessora Heloísa Sobral não vê
essa dificuldade como específica
do setor editorial. Para ela, a dispa-
ridade entre o volume de produtos
lançados e o espaço oferecido pela

imprensa para a cobertura é
comum a qualquer empresa.

"A mídia não cobre todos os
lançamentos de produtos
ou serviços", enfatiza. Di-
retora da DFreire Comu-
nicação e Negócios, a
jornalista Débora Frei-
re faz coro. "O espaço é
concorrido sim, assim
como em qualquer
outro segmento."

Eventualmente, fe-
nômenos de vendas
despontam e são ca-
pazes de desequilibrar

a balança em favor das
editoras. Mesmo sem se

dedicar aos livros de ficção,
a Sextante passou a receber

rnais atenção dos veículos em 2004,
quando publicou a tradução de O
Código Da Vinci, best-sellerdo escritor
norte-americano Dan Brown. "O
livro abriu um espaço imenso para
nós e colocou a editora em evidên-
cia. Isso faz com que você se torne
alguém que as pessoas desejam ouvir,
mas essa proeminência não garante a
visibilidade a outros títulos", observa
Pereira, da Sextante. Por outro
lado, saber usar as informações da
maneira mais adequada ajuda a
manter-se em evidência. "Hoje nos
vemos bem representados na disputa
de espaço na mídia, pois aprendemos
que nossa divulgação deve ser pro-
porcional ao peso dos lançamentos",
afirma o editor da Sextante.

O diretor-geral da Melhoramen-
tos defende a necessidade de um
entendimento entre as editoras
para conquistar uma cobertura mais
condizente com o tamanho do se-
tor. "Temos de brigar por isso, pois
ninguém está disposto a abrir mão
do quejá conquistou. Mas sabemos
que a decisão de aumentar esse



espaço não cabe a nós", assume Ler-
ner. A professora Margarida confere
parte da responsabilidade aos meios
de comunicação. "Deveria haver
uma política, por parte dos veículos,
que contemplasse a dimensão real
da cultura e dos livros na formação
das pessoas. Isso só se daria por um
trabalho conjunto, o que inclui a
disposição da mídia."

Além do papel

Para Heloísa Sobral, é curioso
o fato de as editoras trabalharem
a divulgação de novos títulos jus-
tamente em canais impressos de

comunicação. "Ou seja, se temos
poucos leitores, deveríamos levar
a mensagem sobre o livro a outros
veículos não-impressos. Isso contri-
buiria para estimular o hábito da
leitura." A opinião é compartilhada
pela professora Margarida Kunsch.
"Como as empresas estão centradas
pura e simplesmente na divulgação,
a mídia é fundamental. Mas o que
é feito para levar a informação a
quem não tem acesso a jornais e
revistas?", questiona.

E nesse ponto que a professora
apresenta um panorama geral daqui-
lo que deveria ser feito pelas edito-
ras. "Enquanto as outras empresas
estão organizadas como fontes de
informação, as editoras parecem
padecer pelo não profissionalismo.

Falta ao setor um planejamento es-
tratégico. Para começar, seria preciso
contratar profissionais como assesso-
res de imprensa e relações públicas,
capazes de lidar simultaneamente
com vários públicos", recomenda
Margarida, para quem é preciso se
conscientizar da situação. "O fato
concreto é que as editoras não têm
uma visão clara da -importância da
área de comunicação."

A assessora Débora Freire en-
tende que poucas empresas se dis-
põem a incrementar ou terceirizar
seus departamentos de imprensa.
"No entanto, os canais de mídia
se multiplicaram com o avanço da
internet, as redações dos jornais e
revistas encolheram e se utilizam
cada vez mais de jornalistas free-
lancers. A quantidade de empresas
fornecedoras de conteúdo cresceu
muito e, infelizmente, as editoras
não investiram para acompanhar
essa movimentação", avalia.

Por isso, Àntoune Nakkhle re-
força a necessidade de se contratar
profissionais bem formados para
dar conta de todo o trabalho que a
área de comunicação de uma editora
demanda. Para ele, acima de tudo,
o assessor deve ter conhecimento
da rotina nas redações para saber a
quem procurar e a quem oferecer
exemplares é provas de livros, entre
outros materiais. "Conta-se nos dedos
quem estuda o mercado antes de
divulgar um lançamento. Cultural-
mente, ainda se dá pouca importân-
cia para a relação profissional entre
assessor e jornalista", acentua.

Quando trabalhava diretamente
com as editoras, Nakkhle costumava
visitar as principais redações da Ca-
pital paulista e ainda viajava a cada
dois ou três meses para conhecer os
profissionais de outras regiões. "Mas
a visita pessoal precisa ser planejada,-



feita no dia certo, sem atrapalhar a
rotina dos colegas", ressalvará para
Débora Freire, ainda que editores
e repórteres critiquem a postura
geral dos assessores nas redações,
admitem que seria impossível atuar
sem a ajuda deles. "Essa relação está
cada vez mais profissional, madura
e responsável", afirma ela.

Apesar da situação aparentemen-
te estável» Débora ainda enxerga obs-
táculos no caminho percorrido pelos
departamentos de comunicação. "E
preciso identificar as novas comuni-
dades de interesse do mercado edi-
torial, principalmente na Web, mas
também em informativos de entida-
des de classe, periódicos acadêmicos
etc. Para se ter uma idéia de como
as editoras não acompanharam essa
evolução, algumas assessorias ainda
enviam apenas as capas dos livros
para as redações", aponta.

No entanto, é justamente aquilo
que está no miolo dos livros que
mais interessa aos jornalistas que co-
brem literatura. Rogério Pereira, do
Rascunho, é enfático. "Não acredito
que os releases, por exemplo, sejam
importantes. O grande canal de di-
vulgação é mesmo o envio dos livros
para os veículos. O bom jornalista
literário é aquele que analisa, avalia,
folheia cada exemplar recebido. E
claro que é impossível ler tudo, mas
o editor deve saber identificar os
livros que valem a pena", sentencia.

Ajuda mútua

Em resumo, o relacionamento
entre a equipe de redação e os as-
sessores deve servir como uma ponte
para que todos possam cruzar com
segurança o rio de notícias que corre
pelo mercado editorial. "Hoje, não

consigo lembrar de tudo que recebo.
Nessas horas é interessante a troqa
de informações com os assessores",
diz Manya Millen, do Globo. Na Êntre-
livros, Oscar Pilagallo trata o contato
com as assessorias como decisivo
para antecipar a leitura de provas
de livros que estão a caminho e até
para coincidir com os lançamentos.
"É um relacionamento logístico.
Na medida em que os assessores
entendem isso, o trabalho fica mais
azeitado", acredita o editor.

A insistência de Margarida Kunsch
pela profissionalização dessa relação
está diretamente ligada ao aperfeiço-
amento do trabalho das assessorias.
"Ele não pode ficar restrito à distri-
buição de livros e releases, inclusive
para não abandonar o jornalista no
meio da avalanche de informações.
Só assim é possível atingir os diver-
sos meios e seus públicos, senão a
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Text Box
              ANÚNCIO



editora fica muito dependente do
relacionamento que os assessores
de imprensa desenvolvem com os
jornalistas", pondera. Essa inde-
pendência é exigida inclusive por
quem está dentro das redações. "A
assessoria é apenas um dos canais",
antecipa Antônio Gonçalves, do
Caderno 2, do Estado de S. Paulo.

Nesse embate que envolve edi-
tores, assessores, acadêmicos e
jornalistas, é possível encontrar um
foco comum quando se discute o
empenho de cada um desses perso-
nagens no trabalho de incentivo à
leitura. "O papel de formar leitores
é cumprido em partes. Ainda é um
trabalhosa ser perseguido, pois só
uma minoria tem acesso efetivo
aos lançamentos importantes. A
mídia teria de fazer muito mais para
ajudar a ampliar esse público",
declara a professora Mar-
garida.

O diretor da Melho-
ramentos considera a
cobertura da mídia es-
sencial para que este
objetivo comum
seja alcançado.
"A notícia de uni
novo livro é uma
porta aberta para
o hábito da leitura.
Mas digo que um cidadão, se come-
çou a ler um jornal, é porque já deu
seus primeiros passos no universo
literário", imagina Breno Lerner.
Ele chega a fazer uma autocrítica
quando a questão é conquistar
leitores. "Acho até que existe algu-
ma uma falha entre nós,, editores,
já que sozinhos não conseguimos
despertar o interesse nas pessoas
pelos livros."

Função social

Por outro lado, os jornalistas não
abrem mão de parte da responsabili-
dade nessa tarefa. "Mesmo sabendo
que o leitor do jornal é uma figura
um pouco anônima, que representa
pessoas de diversos níveis sociais,
somos um elo indispensável entre
ele e o criador da obra", assume
o repórter Antônio Gonçalves. A
jornalista Manya Millen ressalta
que este trabalho não se resume
à cobertura pontual do tema. "E
possível descobrir leitores desde
que os veículos se apoiem em novas
ferramentas. Criamos o 'Prosa nas
Livrarias', um encontro realizado

mensalmente, que reúne escritores
para conversar diretamente com
0 público, e vemos que isso dá re-
sultado", recomenda a editora do
Prosa & yerso.
1 Da parte dos veículos especia-
lizados, a cobrança pela formação
de leitores é ainda maior. Oscar
Pilagallo, da Entrelivros, acredita
que a vantagem,da revista é poder
se dedicar só aos livros, oferecen-

do ao leitor uma quantidade de
informações mais consistentes.
"Cobrimos ó assunto sob diferentes
ângulos e com uma análise mais
aprofundada, o que acaba nos
diferenciando. Acho que formar
leitores é até a idéia principal dos
veículos especializados", diz.

Para Rogério Pereira, é preciso
empenho de todos os envolvidos
para evitar o fenômeno que o crí-
tico Davi Arrigucci Júnior chama
de 'a morte prematura dos livros'.
"Ou seja, logo após o lançamento,
muitos livros simplesmente caem
no esquecimento da imprensa e
nunca mais voltam a ser discutidos.
Os veículos estão preocupados em
publicar em primeira mão determi-

nada resenha.
Esta opção é
ridícula num

país tão frágil li-
terariamente como

o Brasil", critica o editor do
Rascunho.

Ciente da impor-
tância do livro e do

leitor tanto para as
editoras quanto
para a imprensa,
Pereira chega
a apontar uma

contradição da mídia na hora de
peneirar o trabalho das assessorias.
"Mesmo com um mercado capaz de
nos sufocar com uma avalanche de
lançamentos, os cadernos literários
estão cada vez mais parecidos. Não
há muita pluralidade e os espaços
para discutir o livro estão ficando
cada vez mais reduzidos. Mas aí é
outra questão, que merece uma
discussão mais aprofundada";
conclui o jornalista.

Text Box
Fonte: Panorama Editorial, ano 3, n. 25, p. 20-26, nov. 2006.




