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Depois de 20 anos, a editora pertencente à gigante americana McGraw-Hill está de volta ao 
mercado brasileiro. Pertencente ao mesmo grupo da agência classificadora de crédito Standard 
& Poor´s e da revista "Business Week", a editora está investindo aproximadamente US$ 60 
milhões entre 2007 e 2012.  
 
"Retomamos com força ao Brasil. Há muito interesse da corporação no mercado brasileiro. 
Neste ano vamos lançar 129 títulos e queremos chegar em 2012 com cerca de 600 livros 
universitários e 200 obras médicas", disse Andres Rodriguez, presidente da editora McGraw-
Hill para América Latina.  
 
A maior parte do investimento, entre US$ 40 milhões e US$ 50 milhões, será usada para 
aquisição de outras editoras, expansão do catálogo, contratação de pessoas e expansão em 
outras praças. Hoje, a empresa tem atuação em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul. "Nos próximos dois anos queremos crescer de forma orgânica, sem aquisições. 
A partir de 2010 planejamos entrar nos segmentos de didáticos e livros científicos", afirmou 
Rodriguez, ex-executivo da Thomson e contratado em 2006 pela McGraw-Hill.  
 
Segundo fontes ouvidas pelo Valor, a McGraw Hill é uma das 12 empresas que participaram, 
neste ano, da primeira fase da concorrência para aquisição das editoras Ática e Scipione, da 
Abril Educação, que ainda não anunciou o resultado desse processo. "Nossa idéia é entrar no 
mercado de didáticos somente a partir de 2010. Não posso comentar sobre essa negociação. 
Esse tipo de aquisição é feita diretamente pelo escritório de Nova York", diz Rodriguez. Nos 
Estados Unidos e México, a McGraw-Hill tem forte atuação no segmento de livros escolares.  
 
Rodriguez afirma que o Brasil tem potencial para se tornar líder na América Latina, 
ultrapassando o México, onde a McGraw-Hill tem 40% do mercado de livros didáticos. Hoje, a 
unidade brasileira se reporta à subsidiária do México, onde o executivo mora.  
 
"Atualmente, estamos fazendo um trabalho de formiguinha. Montando a estrutura brasileira, 
retomando os contatos e conversando também com universidades. No futuro, pensamos em 
também oferecer livros customizados para faculdades como fazem as outras editoras de obras 
universitárias", disse Marcela Canizo, supervisora de Promoção da McGraw-Hill e uma das 
responsáveis pela retomada, iniciada em 2006, no Brasil.  
 
Outro trabalho realizado nessa nova fase é a recompra de títulos, cujos direitos autorais 
pertencem à própria McGraw-Hill, mas que vinham sendo publicados por outras empresas. 
"Estamos resgatando vários clássicos que estavam sendo editados aqui no Brasil pela 
concorrência para reafirmar nossa posição no mercado brasileiro", explicou Guacira Simonelli, 
coordenadora editorial da McGraw-Hill.  
 
É comum encontrar no varejo títulos da McGraw-Hill publicados por outras editoras como, por 
exemplo, Pearson e Atlas, o que gera muita confusão até hoje. Com a saída da McGraw-Hill do 
Brasil em 1985, o dono da editora brasileira Makron Books passou a representar as obras da 
editora americana no país. Um mesmo livro estampava a logomarca das duas editoras. Isso 
mudou no ano 2000, quando a editora inglesa Pearson entrou no país e adquiriu a brasileira 
Makron Books.  
 
Fundada em 1884, a companhia McGraw Hill é dona de um grande grupo de empresas como a 
McGraw Hill Education (livros), Standard & Poors (agência de classificação de risco), Platts 
(energia), JDPower (consultoria), além da "Business Week", "Aviation Week", McGraw Hill 
Construction e McGraw Hill Broadcasting (mídia). No segundo trimestre, a companhia registrou 
lucro líquido de US$ 212,3 milhões. 
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