
editor gaúcho 
Gustavo Faraon 
levantou o tele
fone e fez uma 
chamada de 
Porto Alegre para 

uma grande livraria do centro do País. 
Queria conversar com o setor de com
pras de livros para repor o estoque de 
alguns de seus títulos e oferecer novas 
obras. Sócio da Dublinense, editora 
gaúcha fundada em maio de 2009, Fa
raon foi transferido para o responsável 
pelas importações da loja. 

O episódio reside na fronteira en
tre a anedota e o retrato fiel de uma 
angústia própria do mercado editorial 
do Rio Grande do Sul. Afastados do 
grande centro consumidor do Brasil, 
editores do estado convivem com um 
dilema sobre suas origens regionais. 

Por vezes, o mercado local, que 
possui bom número de leitores, au
tores, livrarias e editoras, ajuda nos 
negócios. No entanto, o rótulo gaúcho 
pode levantar barreiras para a expansão 
das vendas no centro do País, o grande 
mercado de livros. Editores sentem-se 
apartados do Brasil quando ganham a 
alcunha de "gaúchos", como se a ori
gem indicasse uma literatura em outra 
língua, ou, como no caso do telefonema 
da Dublinense, de outro país. Em qual
quer caso, uma literatura não indicada 
para brasileiros não gaúchos. 

Pouco importa se o sentimento 
dos editores seja apenas uma leitu-

Alexandre de Santi 

ra equivocada 
do tratamento 
dispensado ao 
mercado brasi
leiro. O dilema 
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regional está orientando estratégias comerciais - seja 
para evitar a origem gaúcha ou para reforçá-la. "O ró
tulo de editora gaúcha é a pior coisa", reclama Gustavo 
Faraon. "O que todo mundo busca é ser uma editora 
brasileira", resume. Faraon esperava conversar com 
o mesmo funcionário encarregado de encomendar 
obras de Minas Gerais, Espírito Santo e Amazonas, por 
exemplo, mas, por algum motivo, a ligação foi parar no 
ramal do responsável pelas compras do exterior. 

O editor sabe que pode ter sido um erro e sabe 
que, talvez, o setor de importações fosse o único dis
ponível para atender a ligação no momento - um sinal 
de gentileza e não de discriminação. Mesmo acidental, 
a história ilustra as dificuldades da Dublinense para 
cruzar o rio Mampituba, curso que delimita a divisa do 
estado com Santa Catarina. "É uma anedota totalmente 
representativa", relembra Faraon. 

Temáticas universais 
Cerca de metade das vendas da Dublinense ocorre 

em livrarias localizadas no Rio Grande do Sul - a con
tabilidade não é precisa porque boa parte dos livros 
são encaminhados para distribuidoras e livrarias com 
presença nacional, e a editora não tem formas de saber 
em qual estado a obra está sendo vendida. 

Faraon está no grupo de editores que não acredita 
no foco regional. "A hipótese de sobreviver somente 
com a venda daqui é uma mentira", sentencia. A editora 
está preocupada em lançar títulos que, embora sejam 
escritos por autores locais, tenham temáticas universais, 
acessíveis a todos os brasileiros. O plano é expandir as 
vendas para o restante do País, mas esbarra em custos 
de frete e, por vezes, no indesejado rótulo gaúcho. 

Em Porto Alegre, numa filial de uma grande livraria 
do País, os títulos de autores locais ganham uma estante 
especial. O que teria de ser um destaque para os escri

tores acaba ganhando outras interpre
tações. "É como estar de castigo dentro 
da loja", diz Faraon. Para o editor, um 
romance de um autor gaúcho deve con
viver no setor de literatura brasileira 
ao lado de similares do gênero. 

O argumento de Faraon é repetido 
por outros editores: a obra de Jorge 
Amado está intimamente relacionada 
com a Bahia, mas Gabriela, Cravo e 
Canela não está catalogado como lite
ratura baiana. Guimarães Rosa narrou 
a saga de sertanejos em Grande Sertão: 
Veredas e o romance é considerado 
um marco nacional, e não uma obra 
sertaneja ou nordestina - até porque 
o autor é mineiro. 

A necessidade de cruzar o Mam
pituba foi uma das razões que levou 
à criação do Clube dos Editores do 
Rio Grande do Sul, uma entidade as
sociativa surgida há 11 anos que hoje 
reúne 22 empresas. De acordo com 
a presidente do clube, Annete Baldi, 
a concepção de um mercado gaúcho 
autossuficiente surge pela proximidade 
geográfica entre editoras e autores. 

Escritores gaúchos acabam sendo 
editados com maior frequência, mas 
a opção não chega a ser uma decisão 
estratégica das empresas. "Por estar
mos mais perto, conhecemos mais os 
autores gaúchos, por isso editamos 
mais esses autores, já que temos mais 
contato com o trabalho dos escritores 
daqui. Mas não é uma escolha cons-
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ciente das empresas, é uma questão de leis de mercado", 
explica. 

Trabalho coletivo 
Annete acredita que o desejo de emplacar as obras 

em todo o País é geral entre os editores do Rio Grande 
do Sul e o sentimento acaba por fortalecer o clube, 
focado na discussão de saídas para desenvolver o setor. 
Entre 14 e 16 de junho, por exemplo, a entidade pro
moveu o terceiro seminário "O negócio do livro", uma 
forma de capacitar os associados para perseverar rumo 
ao norte do País. "Queremos estar presentes em todo 
o Brasil como qualquer editora, e o trabalho coletivo 
ajuda", afirma. 

O dilema regional, no entanto, também ataca editoras 
de outros estados. Annete, que também é sócia da Edito
ra Projeto, acredita que os custos de logística para enviar 
livros e desbravar novos mercados facilitam negócios 
com compradores locais, não apenas no Rio Grande do 
Sul, mas em todos os estados distantes do Sudeste - mais 
uma razão que fortalece a aparente opção pelo mercado 
autossuficiente. "Todo o mercado editorial tem disso, 
aqui no Rio Grande do Sul não é diferente. A dificuldade 
de distribuição ocorre em todos os estados porque há 
o transporte, armazenamento e outras questões", diz. 
De acordo com dados da pesquisa "Diagnóstico do setor 
livreiro", feita pela Associação Nacional de Livrarias 
(ANL) com dados de 2009, o Rio Grande do Sul é o 
quarto em número de livrarias, com 238 estabeleci
mentos. Em habitantes, o estado fica em quinto, mas 
não está distante de Minas Gerais no mercado livreiro, 
por exemplo, que tem quase o dobro da população e 
apenas 30 livrarias a mais - 12,6% sobre o número de 
estabelecimentos gaúchos. 

Embora o índice não reflita, necessariamente, 
maior venda de livros, mostra que a cultura do livro 

está presente no Rio Grande do Sul, 
segundo diz o presidente da Câmara 
Rio-Grandense do Livro, João Mano
el Maldaner Carneiro. A boa relação 
dos gaúchos com a literatura, afirma, 
explica parte da profusão de editoras, 
autores, livrarias e leitores no estado. 

Uma ponta do Brasil 
Outra parte das razões está nos tra

dicionais eventos literários, como a Fei
ra do Livro de Porto Alegre e a Jornada 
Nacional de Literatura de Passo Fundo. 
Boa parte das vendas e dos lançamentos 
costuma ocorrer no evento da capital 
gaúcha, considerado a maior feira 
de livros a céu aberto das Américas. 
Em 2010, na 56 a edição, foram ven
didos 411 mil exemplares na Feira. 
Os eventos, segundo o presidente 
da Câmara, ajudam na exposição de 
editoras e autores, por vezes ofuscados 
pelo poder de mídia das grandes 
editoras e dos best-sellers. "Nós somos 
uma ponta do Brasil. A dificuldade que 
se teve, em determinados momentos, 
de fazer com que os nossos autores 
e nossas produções conseguissem 
ganhar o espaço do restante do Brasil 
fez com que se reforçasse o merca
do local em cima da literatura local 
também", diz. 

Mas não há qualquer xenofo
bia, ou separatismo l i terário, no 
espírito do mercado editorai gaú
cho, garante. "Pelo contrário, o Rio 
Grande acolhe muito os autores de 
fora. Mas, sim, há uma valorização 
das coisas que são nossas", completa. 
Embora o Rio Grande do Sul tenha 
posição privilegiada quanto a número 
de livrarias, a falta de estabelecimentos 
em outros estados atrapalha os pla
nos de expansão das editoras gaúchas, 
destaca Carneiro. 

Sem o ponto de venda que dá 
espaço a obras diferentes, que fogem 
ao estoque das grandes livrarias, au
tores ainda desconhecidos do grande 
público perdem espaço nas prateleiras 
de todo o País. "O Brasil tem menos 
livrarias do que precisaria. Então, a 
possibilidade de se mostrar ao público 
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toda essa produção variada é muito pequena, e as leis 
de mercado acabam desfavorecendo justamente essa 
magnitude de amostra", conclui. 

Carneiro destaca, no entanto, que essa dificuldade 
é sentida em todos os estados: "Há, no Brasil, uma 
variedade regional cultural muito grande, e uma difi
culdade de haver um intercâmbio entre as diferentes 
regiões. Manaus, por exemplo, tem editoras que pro
duzem obras fantásticas, e é muito difícil consegui-las 
fora daquele estado". 

Cruzar o rio 
A Câmara Rio-Grandense do Livro trabalha 

para cruzar o rio Mampituba facilitando a partici
pação dos gaúchos em feiras nacionais, reunindo 
pequenas editoras em estandes coletivos subsidiados 
com patrocínios, o que inclui incentivo do próprio 
governo estadual. "Sem ajuda, é muito difícil", afirma. 
A estratégia de sobrevivência das editoras, segun
do Carneiro, é o investimento em mercados e temas 
específicos. "O nicho permite também que se trabalhe 
com long-sellers, que, diferentemente dos best sellers, 
têm vendagem mais demorada. Como o Rio Grande do 
Sul é um dos estados com mais livrarias por habitante no 
Brasil, acaba favorecendo esse mercado especializado". 

Além de ajudar as editoras, os nichos trazem be
nefícios ao leitor. "Isso favorece o que chamamos 
de bibliodiversidade, a perspectiva de se oferecer 
para o leitor uma quantidade muito maior de títu
los, assuntos, temas, abordagens. Isso faz com que 
o leitor tenha a possibilidade de escolha", explica o 
presidente da Câmara. 

A própria Editora Projeto, de Annete Baldi, focada 
em literatura infanto-juvenil e livros didáticos, é um 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



exemplo de como a necessidade de expansão acaba por 
determinar uma estratégia de negócio - e de fuga do 
rótulo gaúcho. A empresa vendeu 504 mil em 2010 e 
tem 87 títulos em catálogo, números que a colocam no 
patamar de editoras nacionais. 

O nicho ajudou a consolidar a presença nacio
nal de outras duas grandes editoras gaúchas: Gru
po A e L&PM. A primeira cresceu ao apostar em 
publicações científicas, técnicas e profissionais (CTP) 
e se tornou uma das maiores do País. A segunda tem 
grande presença no Brasil com clássicos da litera
tura em versão pocket, além de editar nomes con
sagrados como Luis Fernando Verissimo e Moacyr 
Scliar, gaúchos que ganharam projeção nacional. 
O diretor de marketing do Grupo A, Michael Menta, 
define a empresa, proprietária dos selos Artmed, 
Artes Médicas, Bookman, Penso, Tekne e McGraw-
Hill Brasil, como uma "editora nacional com sede no 
Rio Grande do Sul". Apesar da presença que rompe 
fronteiras, resta uma preocupação em afastar o rótulo 
do gauchismo. "A questão de ser gaúcho ou não é 
meio irrelevante". 

O importante é a reputação e conhecimento do autor 
sobre o tema a que ele se propõe escrever. Temos autores 
gaúchos, excelentes livros de médicos do Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre, por exemplo, que são adotados 
em universidades do País todo. A medicina gaúcha é 
referência no País, e esse é o critério", afirma. O foco 
nas publicações CTP funcionou para deixar o mercado 
local em segundo (ou terceiro) plano: São Paulo e Rio 
de Janeiro lideram as vendas, enquanto o Rio Grande 
do Sul aparece em terceiro lugar. 

Um nicho regional 
Ainda resta um nicho que pode ala

vancar os negócios: o próprio bairris
mo. A Libretos Editora, por exemplo, 
se orgulha de publicar autores gaú
chos, que contam histórias gaúchas 
para leitores gaúchos. Nos últimos 
dois anos, as obras mais vendidas do 
selo são histórias com forte apelo lo
cal. Em 2010, o campeão foi Rua da 
Praia - Um passeio no tempo, de Rafael 
Guimaraens, que conta casos da rua 
mais famosa de Porto Alegre. O líder 
de 2011 está sendo Coojornal - Um 
jornal de jornalistas sob o regime mi
litar, de Rafael Guimaraens, Ayrton 
Centeno e Elmar Bones, um relato do 
jornal gaúcho fundado pelos próprios 
profissionais de imprensa em formato 
de cooperativa. 

Raro caso de editora satisfeita com 
a suposta autossuficiência do mercado 
local, Clô Barcellos, sócia da Libre
tos, credita os resultados crescentes 
às bases do mercado gaúcho. Para Clô, 
o Rio Grande do Sul possui o tripé 
necessário: a produção (os autores), o 
mercado consumidor e a linha indus
trial. "Às vezes vemos em palestras a 
frase o gaúcho tem um problema: ele 
se basta'. Eu não acho que isso seja um 
problema. Temos quem escreve, quem 
lê, quem vende, quem produz, quem 
edita, quem imprime, nós temos tudo 
aqui", analisa. 

Na Libretos, 90% do catálogo é 
composto por autores nascidos no es
tado. "Contamos histórias que o Brasil 
não conta. Se não contamos, o Brasil 
não vai contar a nossa história. Estamos 
sempre fora dos registros nacionais, a 
não ser quando tem, claro, um presi
dente", conta Clô. 

Mas a editora admite que, antes de 
ser uma estratégia de negócio, a fron
teira com o resto do País é imposta de 
fora para dentro, e não ao contrário. Ou 
seja, quando a editora tenta apresen
tar títulos com apelo nacional, logo as 
obras são rotulados de "gaúchas", ainda 
que sejam histórias universais. Como 
no telefonema de Gustavo Faraon, o 
DDD se transforma em DDI. 
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Text Box
Fonte: Panorama Editorial, São Paulo, ano 7, n. 60, p. 40-44, jul./ ago. 2011




