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Diretor da CoscacNaify conta como faz para manter um projeto intelectual intacto, apesar das 
forças do mercado.                     

Augusto Massi, hoje diretor-presidente da Editora CosacNaify, sempre teve um projeto 
intelectual claro quando o assunto é publicar livros. Quase 20 anos depois de iniciar a carreira 
como editor em seu próprio selo, a Claro Enigma, o paulista afirma que o mercado não 
conseguiu esvaziar suas convicções sobre a arte de criar histórias.              

À frente de uma editora conhecida pelo luxo de suas publicações, Massi acredita que sua 
função dentro da CosacNaify o permite explorar ainda mais os princípios intelectuais que o 
levaram a essa posição de destaque. "Por incrível que pareça, o mercado não me fez 
abandonar nenhum princípio. Eu criei uma coleção de poesia na Cosac chamada Ás de Colete, 
na qual eu publico vários autores que já havia publicado na Claro Enigma e também abro 
espaço para poetas novos. Eu acho que, na verdade, eu potencializei coisas ousadas que eu já 
fazia na Claro Enigma e o mercado aceitou", garante o diretor.                  

Embora suas paixões antigas continuem sendo o centro de seus projetos, Augusto Massi revela 
uma nova preocupação com este mesmo mercado. Sentindo a necessidade de expandir suas 
publicações para o nicho da literatura, a CosacNaify deixou um pouco de lado sua vertente de 
ostentação e passou a editar coleções de romances importantes. No entanto, essa busca por 
novidades precisa ser cuidadosa, já que o perigo de esbarrar em fórmulas já existentes é 
grande.                 

"Eu acho que existem muitos lugares comuns que o livreiro repete, o editor repete e o tradutor 
repete. Nós estamos buscando esse mercado de literatura, no qual outras já são fortes, com 
outro olhar. Como a CosacNaify não precisa depender do setor de literatura, nós podemos 
publicar aquilo que achamos que é o melhor para ser publicado. O leitor que vem de outras 
áreas acaba também  buscando novas saídas nessa área de literatura," explica Massi.                    

Mesmo assim, o diretor ainda enfrenta o estigma de pertencer a uma editora sobre a qual 
partes da indústria do livro acreditam que seja apenas destinada a produtos de ostentação. Ele 
revela: "Hoje nós recusamos muitos livros que chegam com patrocínio e, por isso, sem 
nenhum custo para nós. Seria só colocar o selo. Esse livro até traria retorno ao selo CosacNaif 
y, mas eu perderia aquele leitor que gosta do meu estilo. Existe uma fidelidade".                    

Questionado sobre o que havia de mais abominável no mercado editorial, Augusto Massi ficou 
pensativo. Depois de quase um minuto em silêncio, a sentença: "A lista dos mais vendidos 
presta um desserviço ao público que está começando a ler". Um homem apaixonado pela arte 
de editar livros e fiel aos seus princípios também pode ser ácido nas críticas. 
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