
Livros

Cresce no mercado o nicho editorial que abriga
jornalistas e, em menor número, publicitários

Com mais de 500 mil cópias vendidas, livro de Laurentino Gomes é um fenômeno editorial

POR JULIANA KUNC DANTAS

Não são muitos jornalistas que atin-
gem altas marcas de vendas, mas a maior
parte deles preenche as prateleiras das
livrarias corn qualidade. Seja com gran-
des reportagens, produções técnicas de
comunicação ou ficção. Há casos de pro-
fissionais que se dedicam paralelamente
aos livros, como Eliane Brum, Carlos
Heitor Cony, Carlos Moraes e Caco Bar-
cellos, por exemplo. Outros, como Ruy
Castro, dedicam-se exclusivamente à.
literatura. Ele, em particular, ao rentável
nicho das biografias.

E há quem tenha optado por aban-
donar a correria dos fechamentos. O
escritor Paulo Coelho, que na juventude
foi repórter de jornal no Rio de Janei-
ro, já vendeu mais de 100 milhões de
exemplares de suas publicações, com
livros na lista dos dez mais. no Brasil e

em diversos cantos do mundo. Autor da
biografia de Paulo Coelho - "O Mago"
(Planeta) - de "Olga" e "Chato" (ambos
pela Companhia das Letras), Fernando
Morais já foi traduzido em 21 países e
já passou dos 3 milhões de exemplares
vendidos. Laurentino Gomes, com um
único livro, já está perto de alcançar a
marca dos 600 mil exemplares vendidos.
Diante da aceitação maciça do público,
as editoras reconhecem a importância
desse segmento.

Cada vez mais, o fato de jornalistas
se aventurarem no mundo dos livros se
consolida fundamental para a sociedade.
Em 2001. a Geração Editorial publicou o
livro "Memória das trevas - uma devassa
na vida de Antônio Carlos Magalhães",
do jornalista baiano João Carlos Teixei-
ra Gomes. A aposta virou best-seller e
serviu de alerta ao país sobre a figura
de ACM, Para a diretora editorial da Ge-

ração, Fernanda Emediato. a proposta
de dar espaço para assuntos polêmicos
foi essencial para a editora se tornar
conhecida no mercado. "O livro 'A re-
pública na lama', de José Nêumanne
Pinto, tratava do impeachment do pre-
sidente Fernando Collor e foi um dos
primeiros instant books produzidos no
Brasil, ainda durante o calor dos fatos",
explica Fernanda. "Logo em seguida, a
Geração publicou o explosivo "MU dias
de solidão", do ex-porta-voz de Collor,
Cláudio Humberto Rosa e Silva."

O livro "Sem vestígios - revelações de
um agente secreto da ditadura militar",
da jornalista Tais Morais, teve a primeira
edição com 30 mil exemplares. Seu outro
título "Operação Araguaia" ganhou o
Prêmio Jabuti. "Livros-reportagem são
o nosso carro-chefe", pontua.

O jornalista e tradutor de grandes
escritores - como o colombiano Gabriel
Garcia Márquez - Eric Nepomuceno atri-
bui esse fluxo migratório à diminuição
do espaço das grandes reportagens nos

Olivetto, da W/Brasil: nos livros, a relação
entre seu trabalho e a cultura pop
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As biografias
assinadas por
jornalistas, como
Ruy Castro, são
gênero o mais
rentável

veículos de comunicação. "Algum jornal
brasileiro toparia bancar - e publicar, em
série de reportagens - "Corações sujos",
de Fernando Morais, ou "O massacre",
que eu escrevi sobre o que aconteceu em
abril de 1996 em Eldorado do Carajás?",
questiona. "Fernando e eu publicamos
essas reportagens em livro. Sequer pro-
curamos algum jornal ou revista, porque
evidentemente seria inútil."

Nepomuceno observa uma vantagem
para os jornalistas que transformam o dia
a. dia da reportagem em literatura. "Livros
de não ficção (reportagens, ensaios jor-
nalísticos, perfis, biografias) costumam
vender mais que de ficção. Das vezes em
que apareci em listas de best sellers. foi
com esse tipo de livro", aponta.

Reportagens literárias
Livros que contam a História sob um

viés de grande reportagem têm conquis-
tado o público. "1808" (até a 16a edição
pela editora Planeta), escrito por Lau-
rentino Gomes na ocasião dos 200 anos
da vinda da corte portuguesa ao Brasil, é
um fenômeno editorial. Já bateu a marca
das 500 mil cópias vendidas e segue bem
cotado nos rankings. Para a divulgação
do livro. Laurentino viajou por mais de
50 cidades e deu cerca de 200 pales-
tras. Ele considera que a participação
do escritor no processo de vendas do
produto é fundamental. "O mais impor-
tante garoto propaganda de um livro é o
próprio autor. É com o autor que o leitor
quer conversar. Não é com o distribui-
dor, não é com o agente literário, não
é com o assessor de imprensa", expõe.
"A repercussão do livro é proporcional
ao envolvimento que o autor tem com
a sua divulgação", completa. Mas, para
se dedicar de corpo e alma ao primeiro

livro, Laurentino arriscou. Abandonou
o cargo de diretor superintendente da
editora Abril, quando faltavam dois anos
para se aposentar. Ele afirma que não
sente falta da rotina de redação, ambien-
te em que trabalhou durante os 32 anos
de carreira. O escritor se diz incomodado
pela pressão do fechamento e assegura
que os livros lhe dão mais tempo para
o aprofundamento na pesquisa. No
momento, ele se dedica à continuação
de "1808". A nova produção tratará da
Independência do Brasil. Deve chegar
às livrarias em setembro de 2010, às
vésperas da eleição presidencial.

O jornalista e ex-padre Carlos Mora-
es, que largou a batina e foi à luta nas re-
dações (da revista Realidade, por exem-
plo) na década de 1970, pondera que
viver só de livros é para poucos. Suas
duas últimas produções "Agora Deus

vai te pegar lá fora" e "Desculpem, sou
novo aqui", ambas da editora Record, são
livres memórias do tempo em que esteve
preso em sua terra natal. Rio Grande
do Sul, na época da ditadura brasileira.
Para conseguir tempo para escrever um
livro, precisa conciliar com a rotina do
jornalismo. "Quando me perguntam pe-
las minhas influências literárias, eu digo:
Barão, Madrugada e Saphira." O escritor
se refere, na verdade, às três marcas de
erva de chimarrão que saboreia enquan-
to escreve. "Descobri que a Barão resulta
num estilo mais clássico, machadiano; a
Madrugada num texto assim mais mati-
nal, vivaldiano; e a Saphira num pique
assim mais vaporoso", brinca.

Histórias reais como aquelas conta-
das sob o olhar atento e minucioso de
Eliane Bmm. No final do ano passado foi
lançado "O olho da rua - uma repórter
em busca da literatura da vida real" (Glo-
bo). É a compilação de dez reportagens
publicadas na revista Época, seguidas
de reflexões da jornalista sobre erros e
acertos diante de cada cenário retratado.
São 420 páginas de intensa produção
jornalística, que traz à superfície ques-
tões desconfortáveis para a sociedade,
que acostumou o olhar a não se indignar.
"A realidade supera em muito a ficção
na capacidade de nos surpreender. As
coisas que acontecem às vezes são tão
malucas que as pessoas duvidam que
possam ser verdade. Por isso, o nosso ri-
gor é ainda mais importante. É o que faz
toda a diferença." A repórter esclarece
que não só o que é falado é passível de
apuração, e, sim, tudo que é dito. "Isso
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Livros

significa que, quando a pessoa para de
falar, ela não parou de dizer algo. Ela fala
por silêncios, vaciles, soluços, gestos,
olhares." A reportagem envolve os cinco
sentidos de quem a produz. "Os chei-
ros, as texturas, as cores do ambiente,
as pequenas mudanças, tudo o que se
passa nessa incrível complexidade do
real deve ser observado e apurado com
muita precisão", ensina Eliane.

Sern dúvida, a apuração cautelosa, a
abordagem e a relevância do tema são
fatores cruciais para fisgar o leitor. Publi-
cado no Brasil em 2002, pela Companhia
das Letras, "Hiroshima'', do jornalista

norte-americano John Hersey, é conside-
rado um marco no jornalismo literário do
século 20. O livro, que narra as tragédias
geradas pelo clarão silencioso, seguido
da torre de poeira que abalou o céu da
cidade japonesa de Hiroshima, em 1945,
é um dos que compõem a série que trou-
xe ao leitor brasileiro outros clássicos do
gênero, corno "A sangue Mo", de Truman
Capote e "Fama & Anonimato", de Gay
Talese. ícones do new journalism, que
revolucionou o modo de escrever e pen-
sar jornalismo, iniciado por Tom Wolfe,
nos anos 1960. Antes deles, tivemos no

Brasil alguns jornalistas que freqüen-
tavam as redações e produziam livros
de qualidade, entre eles, Joel Silveira e
Rubem Braga.

Jornalismo didático
A coleção de comunicação da Edi-

tora Contexto é uma ótima opção para
o público universitário de comunicação.
Entre os livros mais vendidos da editora
destacam-se: "A arte de escrever bem",
de Aríete Salvador e Dad Squarisi, e "A
arte de fazer um jornal diário", de Ricar-
do Noblat. Franklin Martins, Milton Jung,
Heródoto Barbeiro e Paulo Vinícius Co-
elho (PVC) são ainda alguns nomes que
completam o time de peso dessa série. A
maior parte das publicações segue a linha
didática. Livros que se propõem a ensinar
o jornalismo investigativo. literário, de
televisão, de rádio, entre outros.

De fato, o público universitário é o
mais citado pelas editoras como alvo da
produção jornalística. A clientela deste
nicho também é composta por profis-
sionais da área e por uma importante
parcela da sociedade disposta a entender
mais sobre os fatos e histórias marcantes
do Brasil e do mundo.

Mas o mar não está para muitos
peixes. De acordo com a sócia-diretora
da editora Terceiro Nome - que publi-
ca jornalistas como Marta Góes e João
Lara Mesquita -, apesar do interesse

A CURIOSIDADE COMO MATÉRIA-PRIMA

Embora em menor escala,

os publicitários também

ocupam espaço nas prateleiras

das livrarias. A gana de

contar histórias atinge um

dos maiores publicitários

do Brasil e reconhecido

internacionalmente,

Washington Olivetto, diretor

de criação e presidente da

agência W/Brasil. Seu livro,

lançado no ano passado,

agrega a importância de

Olivetto no universo da criação.

"O primeiro a gente nunca

esquece" (Editora Planeta)

registra a repercussão e os

bastidores do famoso comercial

televisivo da Valisère, no final

dos anos 80. Nas páginas da

publicação, o leitor encontra

uma coletânea de artigos,

citações e entrevistas de

personalidades que usaram

o conceito do título do livro

em algum momento, em

diversos contextos. Pele,

Antônio Fagundes, Zuenir

Ventura, Ayrton Senna e

Elio Gaspari estão na lista.

A primeira edição, com 15

mil exemplares, se esgotou

rapidamente. Entretanto,

ainda não há previsão para a

próxima leva chegar às livrarias,

já que, segundo Olivetto, o

custo da produção é muito

elevado - detalhes, como

uma alça de sutiã adaptada

para ser marcador de páginas,

encarecem a publicação. (Vias o

autor garante que será achada

uma saída para que o livro volte

às prateleiras.

Publicitário há 18 anos,

Olivetto se diz um curioso

profissional: "Curiosidade é a

minha matéria-prima". Tanta

sede por conhecimento faz com

que um sonho antigo martele

a cabeça do publicitário há

anos. A partir dessa e de outras

campanhas que obtiveram

ampla receptividade do público

brasileiro (o garoto Bombril,

interpretado por Carlos

Moreno, por exemplo), Olivetto

pretende escrever um livro

que aborde a relação de seu

trabalho com a cultura pop.

"Abordarei'a busca obsessiva

que sempre tive por fazer mais

do que publicidade pura e

simples. Tenho uma ambição

mais nobre do que vender:

entrar no imaginário popular

da cultura do país", explica o

publicitário, que está longe
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em investir no mercado de jornalistas
escritores, vender livros tem sido uma
atividade difícil, a não ser dos autores
consagrados. Luciana Pinsky, responsá-
vel pelo editorial da Contexto, dá a dica
para os jornalistas: "Gostamos quando
o autor faz um projeto especialmente
para nós. Nesse caso, íiã mais chance
de o livro ser publicado."

No hall de vendas da Editora Se-
nac, jornalistas escritores não ocupam
muito espaço. De 1997 até hoje. foram
publicados cerca de 50 livros dos pro-
fissionais de redação. No topo da lista,
iniciada pelo best-seller "Chie", de
Glória Kalil, dos que fizeram sucesso
está "Pelo mundo da moda", de Lílian
Pacce. Outros títulos, como "Jornalis-
mo e desinformação", de Leão Serva,
e "Enviado especial - 25 anos ao redor
do mundo", de Clovis Rossi, também
se destacam.

Diariamente, a Geração Editorial re-
cebe, em média, 30 originais, que entram
na fila para avaliação. Entretanto, o lugar
ao sol nesse mercado, novamente, se de-
monstra apertado. "Seria impossível da
nossa parte ou de qualquer outra editora
no planeta publicar a metade", alerta
Fernanda Emediato. Ao todo, nos 17
anos da editora, foram publicados cerca
de 50 livros de jornalistas escritores.

O jornalista José Néumanne Pinto
avalia o recrudescimcnto da venda de

livros e afirma que é até arriscado falar
em mercado editorial para jornalistas
escritores. Segundo ele, há um círculo
vicioso geral observado no mercado de
todos os tipos de livro. "Não tem público
porque o livro é caro e o livro é caro por-
que não tem público.'1 Néumanne se diz
incapaz de decidir entre as redações e
os livros. Ele enxerga o jornalismo diário
como um exercício de lógica, que lida
diretamente com a razão. Mas a produ-
ção literária é diferente. Na sua opinião,
a poesia surge de maneira inesperada;
já a ficção é mais uma necessidade.

Seu último romance, "O silêncio
do delator'1 (A Girafa), rendeu-lhe um
de seus inúmeros prêmios: o título de
melhor livro de 2004, pela Academia
Brasileira de Letras. Reconhecimento à
custa de muita angústia e dor durante o
processo de produção da obra. "Escrevi

sob acompanhamento psiquiátrico, sob
profunda emoção. Eu esbravejava, cho-
rava", confidencia.

Antes de mais nada, os jornalistas são
criaturas apaixonadas, de maneira nata,
pela boa literatura. O mercado editorial
de jornalistas escritores é, portanto, fru-
to daqueles que, diante da inquietude
dos olhos, deixam que a mão desande a
escrever, gerando filhos com capa e con-
tracapa. "Eu fico acompanhando o cami-
nho dos meus livros, que é determinado
pelos leitores. Se tocaram os leitores,
eles ganham vida própria, vendendo às
vezes devagar, às vezes mais rápido, mas
sempre. Isso acontece quando os livros
continuam fazendo sentido para as pesso-
as, ecoando nelas. Quando não são livros
de ocasião'1, aponta Eliane Brurn. "Isso
é o que eu sonho para os meus livros",
conclui a jornalista escritora.

de se afastar das contas da

W/Brasil.

Já Fernando Morais, que

abandonou a rotina do

jornalismo, fez mais uma

aposta certeira no mercado

editorial. Em 2004, publicou

"Na toca dos leões" (Editora

Planeta), que fala da vida,

da carreira e do seqüestro

de Olivetto, com detalhes

inéditos. Uma trajetória

brilhante, narrada sob a visão

de um dos mestres da literatura

contemporânea brasileira, não

poderia fracassar. O livro foi um

dos dez rnais vendidos em seu

ano de lançamento.

Outra sumidade publicitária

brasileira, Roberto Duailibi

- um dos fundadores da

agência DPZ-, conta que

seus livros publicados não

trazem resultados financeiros

imediatos. Econômico nas

palavras, ele afirma que

começou a escrever pelo

simples prazer de ler e anotar,

aliado à vontade de prestar

um serviço ao leitor. Apesar da

rotina incansável na direção

de uma das maiores agências

do país, Duailibi é pragmático:

"Acho que todo mundo tem

tempo para escrever. É uma

forma de comunicação em

massa", resume.

Só pelo livro "Duailibi

essencial" (Campus), dá para

notara paciência aliada à

criatividade do publicitário.

A publicação reúne mais de

4.500 frases de temas variados,

entre eles, arte, cultura e

comunicação. O autor afirma

que foi um trabalho exaustivo,

mas ressalta: "É evidente que

eu não trabalho sozinho".

Diante do atual cenário de

procura nos vestibulares do

país, que apontam a publicidade

como um dos dez cursos mais

procurados, o livro "Cartas

a um jovem publicitário" se

propõe a retratar, de maneira

reveladora e coerente, o mundo

da publicidade. "Acredito que

todo relato de experiências é de

ajuda", enfatiza Duailibi.
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