


E
m um mercado pobre de estatís-
ticas como o editorial, em que os
dados sobre as finanças das edi-
toras e a vendagem exata de li-

vros são tratados como informação de
cocheira, é das listas de mais vendidos
que saem as dicas mais quentes do setor.
E justamente esse tipo de levantamento
que mostra como um grupo editorial
carioca, até então identificado apenas
com publicações de autoajuda, começa
a ganhar relevância na área de ficção, o
segmento de maior prestígio do merca-
do. Desde o início do ano. a editora
Sextante e sua coligada, a editora Intrín-
seca, conseguiram emplacar seis entre
os dez livros de ficção mais vendidos
no país (nas últimas listas disponíveis
até o fechamento desta edição, as duas
editoras respondiam pelos cinco livros
de ficção mais vendidos no mercado
brasileiro). O atual carro-chefe da Sex-

diz Marcos Pereira, sócio da Sextante
junto com o irmão, Tomás.

A Sextante tem sido particularmente
bem-sucedida em seu movimento para
se tornar uma editora relevante no setor
de ficção. Depois da descoberta de Dan
Brown — que rendeu, além de O Códi-
go da Vinci, outros dois sucessos. Anjos
e Demônios e Fortaleza Digital —, a
editora emplacou ainda O Monge e o
Executivo, do americano James Hunter,
até agora seu livro mais vendido, com
3 milhões de exemplares. Embalada
pela série de obras bem-sucedidas, a
Sextante comprou 50% da pequena In-
trínseca, fundada pelo economista ca-
rioca Jorge Oakim. Apesar de novata, a
Intrínseca se enquadrava perfeitamente
na nova filosofia da empresa e já trazia
um best-seller de peso em seu catálogo,
A Menina Que Roubava Livros, do aus-
traliano Markus Zusak. dono da respei-

tante, o livro A Cabana, do canadense
William Young, está em primeiro lugar
da lista, já vendeu 900 000 exemplares
desde que foi lançado, no ano passado,
e deve ultrapassar a vendagem do me-
gassucesso O Código da Vinci, do ame-
ricano Dan Brown, que chegou a 1,6
milhão de exemplares vendidos no Bra-
sil. Os números da editora comprovam
a guinada rumo à ficção: enquanto os
livros de autoajuda apresentaram uma
redução de 21 % nas vendas no primei-
ro semestre de 2009 em comparação
com o mesmo período de 2008, os li-
vros de ficção passaram a vender 85%
mais. "O mercado de autoajuda está
saturado pelo excesso de oferta de títu-
los, e percebemos que podemos ter um
desempenho muito melhor em ficção",

tável marca de 780 000 exemplares
vendidos. Poucos meses depois de fir-
mada a sociedade, em 2007, a Intrínse-
ca fechou a compra dos direitos da série
de livros sobre vampiros adolescentes
da escritora Stephanie Meyer — Cre-
púsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhe-
cer. Na última lista de mais vendidos,
os quatro estão distribuídos entre a se-
gunda e a quinta posição e, juntos, já
venderam 1,8 milhão de livros — nú-
mero que, segundo a editora, deve bater
em 2,5 milhões até o fim do ano.

Não existe uma fórmula para anteci-
par se um livro se tornará ou não um
sucesso comercial. Mas um editor expe-
riente, com a ajuda de alguns indicado-
res, consegue perceber quais livros têm
maiores ou menores chances de se tomar
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um bom negócio. É
exatamente isso que
fazem os editores da
Sextante e da Intrínse-
ca, Tome-se o exem-
plo da série de Stepha-
nie Meyer, Oakim
passou a prestar aten-
ção na autora por aca-
so. Em princípio, via
com desconfiança o
romance vampiresco,
mas a performance
dos livros no mercado
americano o levou a
analisar a obra com
maior cuidado. Son-
dou o agente respon-
sável pelos direitos e.
depois de ler os três primeiros títulos da
tetralogia. afirma não ter tido dúvidas.
"Imediatamente pensei: 'Isso vai ser um
sucesso'", diz Oakim, Os direitos dos
três primeiros livros custaram 60 000
dólares, e os do quarto, 30 000. O de-
sembolso foi alto para os padrões do
mercado. Mas, apenas no primeiro se-
mestre de 2009, as vendas da Intrínseca
cresceram 600% em relação ao mesmo
período do ano anterior. O mercado es-
tima que a empresa fechará o ano com
um lucro de 20 milhões de reais, dos
quais 50% serão repassados à Sextante,

OS SÓCIOS DA SEXTANTE, Marcos e
Tomás Pereira, vêm de uma espécie de
dinastia do mercado livreiro nacional, O
avô de ambos, José Olympio Pereira Fi-
lho, foi o fundador da Livraria José
Olympio Editora (hoje parte do Grupo
Editorial Record) e descobridor de escri-
tores como Guimarães Rosa, Graciliano
Ramos e José Lins do Rego. O pai, Ge-
raldo Jordão (que morreu no início do
ano passado), fundou a Sextante e criou
seu modelo centrado em autoajuda. Foi
ele quem descobriu, em 2003, o autor
Dan Brown por meio de uma resenha em
uma revista especializada. Os direitos do
livro, que rendeu um filme estrelado por
Tom Hanks e Audrey Tautou em 2006.
foram comprados por irrisórios 5 000
dólares. Com o tempo, o método usado
pela editora para identificar novas obras
se sofisticou. Para diminuir os riscos de

58

escolhas erradas, a Sextante estabeleceu
um processo pelo qual um original, para
ser considerado para a publicação, pre-
cisa receber, no mínimo, nota 8 de três
editores — além de Marcos e Tomás, o
diretor de aquisições Paul Christoff, tra-
zido da Campus Elsevier, também ajuda
os irmãos a garimpar títulos nas feiras
internacionais. A Intrínseca tem um pro-
cesso semelhante, só que sem notas. A
palavra final é de Oakim. As duas edito-
ras também contrataram recentemente o
agente literário americano Aram Fox.
Baseado em Nova York, foi Fox quem
indicou o livro O Guardião de Memó-
rias, de Kim Edwards, que já vendeu
300 000 exemplares. No entanto, há ain-
da abordagens heterodoxas na garimpa-
gem de novos títulos. O sucesso A Ca-
bana chegou à Sextante depois de uma
conversa com o autor James Hunter, de
O Monge e o Executivo, em um restau-
rante em São Paulo. Ao ser perguntado
pelos irmãos Pereira sobre o que estava
lendo no momento ele respondeu: "Um

Juntas, a Sextante
e a Intrínseca detêm
em seus catálogos
os cinco livros mais
vendidos do país

Tom Hanks e
Audrey Tautou
em O Código
da Vinci.
o best-seller
virou um
blockbuster

livro recém-lançado,
A Cabana, e acho que
vocês deviam dar uma
olhada. Vale a pena".
De fato, valeu.

A preocupação em
manter algum método
faz sentido, já que a
dupla Sextante-lntrín-
seca, com faturamento
de 90 milhões de reais
em 2008, hoje compe-
te diretamente com as
cinco maiores editoras
do país — Record.
Ediouro, Companhia
das Letras, Objetiva e
Rocco. Um sinal des-
sa agressividade é vi-
sível nas feiras e lei-
lões internacionais.
"Os valores subiram
muito. Já perdi vários
leilões oferecendo
120 000 dólares por
uma obra, valor bem
alto para o mercado

brasileiro", diz Tomás. A principal dife-
rença das duas editoras em relação às
concorrentes é sua estratégia de lança-
mentos, que foge à regra do mercado
— e depende muito do grau de acerto

das escolhas dos editores. Os catálogos
de Sextante e Intrínseca reúnem cerca de
500 títulos, muito pouco perto dos 8 000
títulos da Record, a maior do país. No
entanto, a tiragem inicial média de seus
livros varia de 10 000 a 15 000 exempla-
res, ante a média de 3 000 do mercado.
Assim, Sextante e Intrínseca garantem
espaço e atenção para seus lançamentos
nos pontos de venda. É claro, há momen-
tos em que essa lógica falha (e curiosa-
mente a editora tem se dado mal justa-
mente quando sai dos romances). Em
2007, a Sextante pagou 110 000 dólares
pelos direitos de publicação do livro Fo-
ra de Série, do americano Malcolm
Gladwell. Foi o maior valor já pago pe-
la empresa. No entanfò, a obra sobre as
razões do sucesso de gente como Bill
Gates, Mozart e os Beatles não agradou
e vendeu apenas 20 000 exemplares no
Brasil. No caso da Sextante, ao menos
até agora, a ficção venceu. •
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