
Edições que custam em torno de

60% menos que os demais livros,

portabilidade e variedade de títulos

são alguns dos trunfos dos livros

de bolso para ganhar espaço no

mercado editorial brasileiro.

[ Ada Caperuto]

os Estados Unidos e na Europa o
segmento de livros de bolso é um
mercado consolidado há mais de
meio século. Iniciado no Brasil na

década de 1950, o formato teve boa reper-
cussão, mas somente a partir dos anos
1990 esse nicho começou a ganhar o me-
recido espaço. A Editora Martin Claret,
ao lado de outras que se destacam atual-
mente nesse segmento de mercado, é
uma das que apostam no formato, até
mesmo deixando de lado as edições con-
vencionais. "As, experiências no passado
não deram muito certo por vários moti-
vos. Um deles é que os textos não eram
publicados na íntegra", diz o jornalista e
editor gaúcho Martin Claret, fundador da
editora que leva seu nome.

Em nova abordagem, as editoras bra-
sileiras movimentam-se para oferecer
variedade e qualidade, reunindo clássi-
cos, best-sellers e obras de autores ainda
pouco conhecidos, para formar coleções
que, aliadas ao baixo custo, atendem to-
dos os tipos de leitores. Outro diferen-
cial é que, no Brasil, esse tipo de livro
é produzido com papel offset. Segunde
Claret, o papel jornal nacional para essa
finalidade não tem a mesma qualidade
que o de outros países, oxidando com
a incidência de luz ou de umidade. "É
um material que oxida facilmente, dei-
xando o livro com aspecto envelhecido
e reduzindo seu tempo de vida, que é,
em média, de cinco anos."

Outra editora que apostou no nicho
foi a Ediouro, ao lançar, em 18 de julho,
a Série Pocket Ouro. De acordo com a ge-
rente de produto Cristina Albuquerque,
trata-se de um projeto inovador, apoia-

do no tripé "preço, grandes títulos e qua-
lidade gráfica". Com formato de 12 x 18
cm, valorizando o aspecto da portabili-
dade, capa em papel couché 230 g/m2 —
projetos diferenciados criados pelo desig-
ner Victor Burton — e miolo offset 63 g/
m2, a editora pretende lançar seis títu-
los a cada dois meses. Os primeiros 15
incluem clássicos como O Pequeno Prín-
cipe, de Antoine de Saint-Exupéry; anto-
logias e "fatiamento" de grandes obras,
como o Discurso de Zamtustra, de Frie-
drich Nietzsche; best-sellers como Marleij
e Eu, de John Grogan; inéditos de autores
nacionais, como Auto da Compadecida,
de Ariano Suassuna; e obras ainda pouco
conhecidas de nomes célebres, como O
Marido Humilhado, Histórias Inéditas da
Vida como Ela Ê, de Nelson Rodrigues. "O
livro de bolso renasceu no Brasil. Nossa
proposta é oferecer não apenas os clás-
sicos, mas também as grandes venda-
gens atuais, com preços de RS 14,90 a
R$ 24,90", explica Cristina.

Aproveitando a força do evento, na
XIII Bienal Internacional do Livro do Rio
de Janeiro, em agosto do ano passado,
o Grupo Editorial Record lançou o selo
BestBolso. Com preços entre R$ 14,90 e
R$ 19,90 e formato de 12 x 18 cm, a pri-
meira coleção saiu com 24 títulos, tra-
zendo nomes como o de Umberto Eco,
Isabel Allende e F. Scott Fitzgerald. Po-
rém, não faltou à editora a percepção da
importância de lançar best-sellers como
O Diário de Bndget Jones, de Helen Fiel-
ding, e brasileiros não muito identifica-
dos pelo grande público, como Alfredo
Sirkis e Carlos Eugênio Paz.

Nesse segmento, a Editora Martin Cla-
ret conta com a coleção "A Obra-Prima
de Cada Autor", cuja meta é chegar aos
800 títulos, dos quais mais de 370 já fo-
ram publicados. "Suprimos uma lacu-
na ao lançar clássicos que não existiam
mais em padrão normal. Nossa meta ini-
cial, de 400 títulos, foi dobrada", revela o
fundador. Com tiragem média de 4.000
exemplares por título e vendas de cer-
ca de 100 mil livros/mês, adotou o pá-



drão 11,5 x 18 cm e preços fixados em
R$ 10,50 e R$ 18,90, de acordo com o nú-
mero de páginas. "Usamos papel offset
de 70 g/m2, acabamento colado e costu-
rado e capa com orelhas." Em 10 anos, a
editora já vendeu cerca de 5 milhões de
livros, entre eles o carro-chefe, O Prín-
cipe, de Maquiavel, com 5.000 exem-
plares/mês aproximadamente, e ou-
tros verdadeiros líderes de preferência,
como Dom Casmurro, de Machado de
Assis, Os Sertões, de Euclides da Cunha,
e Os Miseráveis, de Victor Hugo.

A LP&M Editora entrou para o seg-
mento em 1997, em busca de uma al-
ternativa estratégica à ação das multi-
nacionais que começavam a tomar o
mercado editorial. A coleção LP&M Po-
cket pode ser encontrada em livrarias e
também em bancas de revistas, farmá-
cias e supermercados. Com a publica-
ção de cerca de 100 títulos ao ano, entre
10 e 15 por mês, o selo registra o total
de 710 títulos lançados até o final de ju-
nho último. Em formato 11 x 18 cm, os
livros recebem acabamento costurado,
capa em papel-cartão e laminação fos-
ca. São obras de grandes escritores clás-
sicos e modernos, brasileiros e estrangei-
ros. Entre os títulos mais vendidos estão
Arte da Guerra, de Sun Tzu; Cem Sone-
tos de Amor, de Pablo Neruda; A Arte âe
Amar, de Ovídio; e os quadrinhos de Gar-
field, de Jim Davis. A coleção LP&M Po-
cket cresceu tanto que se tornou a prin-
cipal divisão da editora, dando margem
à criação de um segundo selo, LPÔ-M
Pocket Plus, com grandes textos clássi-
cos e modernos ao preço fixo de R$ 8,00.
Em 2007 a editora registrou a venda de
8 milhões de livros de bolso.

A Editora Rocco é outra que está en-
trando no segmento de livros de bolso
este ano, mas em parceria com a LP&M.
De acordo com a gerente de comunicação
Adriana Sardinha, o lançamento está pre-
visto para o início do segundo semestre,
com a publicação de três títulos: Devora-
dores de Mortos, de Michael Crichton; Sob o
Sol da Toscaria, de Francês Mayes; e Aícro-
polis, de Valerio Massimo Manfredi. Até
o fim do ano, autores como Daniel Pen-
nac e Tom Wolfe chegarão às prateleiras
e bancas de todo o País.



NOVOS LEITORES

A pesquisa "Retratos da Leitura no Bra-
sil", realizada pelo Instituto Pró-Livro,
com um universo de 172 milhões de pes-
soas de 311 municípios brasileiros, traz
um interessante estudo comparativo.
Na amostra de pessoas com mais de 15
anos, com pelo menos três anos de esco-
laridade, que leram no mínimo um livro
nos últimos três meses, o número de lei-
tores em 2007 foi de 66,5 milhões de pes-
soas com um índice de 3,7 livros/ano. Em
2000 eram 26 milhões de pessoas e apro-
ximadamente 1,8 livro/ano. Ainda assim,
a média de compra de livros é de 1,2 li-
vro/ano por habitante. Esses dados mos-
tram também que, entre os motivos para
comprar um livro, 19% das pessoas apon-
taram o preço mais barato como o prin-
cipal deles. Em segundo lugar, com 18%
dos entrevistados, o motivo foi a comodi-
dade. A variedade de títulos foi a terceira
razão, apontada por 14% das pessoas.

A pesquisa revela ain-
da que o canal de mercado
mais freqüente para com-
pra ainda é a livraria, com
35% da preferência, mas as
bancas de jornais são apon-
tadas como segunda opção
por 19% dos leitores. Tex-

tualmente, o levantamen-
to aponta que o brasileiro

sente a necessidade de ler,
mas não o faz por falta de
acesso aos livros. O que con-
firma que estimular esse seg-

mento pode ser uma forma
de democratizar o merca-
do editorial. "Hoje vende-
mos muito mais em pon-
tos alternativos do que em
livrarias", revela o diretor
da Martin Claret.

Cristina, da Ediouro,
declara que o grande pa-

pel do selo Pocket Ouro é atingir
um público que acredita que o li-
vro é um produto para a elite. Por
isso mesmo, além das 700 livra-
rias existentes no País, o principal
canal de vendas escolhido pela
editora é a rede de 28 mil ban-
cas em todo o País. "Por meio

desses pontos atingiremos os leitores
de cidades onde não existem livrarias."

Na opinião de Martin Claret, estes li-
vros podem contribuir para ampliar o nú-
mero de leitores no País. "Não há dúvi-
das. Como se trata de uni texto integral,
com preço baixo, isso aumenta a possi-
bilidade." Para a gerente de marketing
da LP&'M, Vera Regina Shida, "a aceita-
ção dos leitores por esse formato aumen-
ta gradativamente. O poder de compra
da população é muito pequeno. A obra
de bolso tem esse diferencial: são bons
títulos, de qualidade, com bom preço e
são encontrados em locais alternativos,
o que facilita a compra".

PARA LER NO TREM

A bem-sucedida idéia de um empresário
paulistano remete a uma das denomina-
ções dadas aos livros de bolso: mihvecy no-
vel, algo como "leitura para o trem", A in-
tenção foi nobre: encontrar um canal de
distribuição para livros de baixo custo,
não necessariamente no formato de bol-
so. Os resultados de tal iniciativa para o
dono dessa idéia e fundador da 24x7 Cul-
tural, o empresário Fábio Bueno Nctto,
mostram-se acima das expectativas. Ele
mantém em funcionamento 20 máquinas
automáticas para venda de livros em pon-
tos estratégicos — 18 das mais movimen-
tadas paradas do metrô paulistano, uma
no clube A Hebraica e outra na estação
Carioca do metrô do Rio de Janeiro.

O primeiro protótipo foi urna adapta-
ção de uma máquina de salgadinhos, mas
hoje, desenvolvidas especificamente para
essa finalidade, elas têm funcionamento
simples. Basta selecionar na vitrine um
dos títulos expostos, colocar a quantida-
de necessária de moedas ou cédulas —
os livros têm preços a partir de R$ 5,00
- e, pronto, leitura garantida durante a
viagem no trem subterrâneo.

Nesse sistema, a 24x7 vende entre 12
mil e 15 mil livros por mês, dentro de
uma variedade superior a 500 títulos, de
assuntos diversos, como informática, fi-
losofia, culinária e direito, entre outros.
Sem concorrência direta, a 24x7 passou
a franquear o sistema. Os interessados
pagam uma taxa, recebem treinamento,
livros para comercializar e orientação so-

bre onde instalar a máquina recebida em
regime de comodato. "Uma coisa é cer-
ta: livrarias e editoras são beneficiadas
por nosso serviço, pois estamos criando
mercado, ou seja, leitores", avalia Bueno
Netto, cuja empresa foi selecionada pela
revista Exame e pela consultoria Moni-
tor Group como uma das 10 inovações
brasileiras mais significativas da última
década, além de se tornar case do livro
Innovation Break.throughs, publicado nos
Estados Unidos em 2007.

CANÇÃO DOS BEATLES

Eles nasceram com o nome á& paperback,
na Alemanha de 1931, graças ao pionei-
rismo do editor Kurt Enoch, da Alba-
tross Books. Porém, a experiência não foi
adiante. Na Inglaterra, a partir de 1935, a
Penguin Books teve sucesso na empreita-
da, instituindo a revolução do paperback
em língua inglesa. Nos Estados Unidos,
o formato mudaria de nome parapoc/cd
boóks, o selo pelo qual a Simon & Schus-
ter publicou, em 1938, o livro The Gooã
Earil-i, de Pearl Buck. Enfim, tornaram-
se até mesmo tema de uma canção dos
Beatles: Paperback Wnter.

A verdade é que os livros de baixo
custo existem pelo menos desde o século
19 em vários formatos e com diferentes
nomes: pamphlets (panfletos), cheap edi-
tions (edições baratas), yellowbacks (ver-
dadeiro fenômeno naquele período, eram
livros populares com litografias coloridas
nas capas), dime novéis (algo como "livros
vendidos em lojas de quinquilharias"), ou
o já citado railway novels.

O tamanho é, na verdade, o que me-
nos se leva em conta em um l ivro de
bolso, que recebe este nome muito mais
em função da encadernação, em brochu-
ras, que são normalmente coladas e re-
cebem capas em papel-cartão. Também
em outros países, esse tipo de livro é vis-
to como uma publicação de baixo custo,
destinada tanto às reimpressões de clás-
sicos como também para títulos novos
dos quais a editora não espera um gran-
de retorno comercial. As surpresas, no
entanto, podem acontecer. Autores céle-
bres como Arthur Miller, John Steinbeck
e Dashiel Hammet lançaram algumas de
suas obras em paperback. (?
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