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Noite de autógrafos

Quando Luiz Schwarcz fundou
a Companhia das Letras em
outubro de 1986, recém-saído
da Brasiliense, ainda não pensa-
va em abrir a editora de seus
sonhos. Levou um tempo anali-
sando as propostas do merca-
do até que resolveu encarar o
desafio: criar uma casa edito-
rial que se manteria pequena,
mas estável, que teria pouco
encalhe e que seria repleta de
livros que ele gostaria de ler.
Começou com Rumo à Estação
Finlândia, de Edmund Wilson,
não parou mais e teve sucesso.

No primeiro ano, foram 48
títulos. Depois de 25 anos, já
contava com mais de 1,3 mil
autores – os mais concorridos
do mercado – em seu catálogo.
Jorge Amado, Lygia Fagundes
Telles, Sérgio Buarque de Ho-

landa, Chico Buarque e, mais
recentemente, Carlos Drum-
mond de Andrade são apenas
alguns dos ilustres brasileiros
editados por ela. Do lado dos
estrangeiros estão nomes co-
mo Philip Roth, J.M. Coetzee,
Nadine Gordimer, Orhan Pa-
muk, Gay Talese, George Or-
well, Truman Capote, Roberto
Bolaño e tantos outros.

Em 1992, já com sua editora
consolidada, Schwarcz come-
çou a editar obras infantis. Pa-
ra comemorar os 25 anos, a edi-
tora fez uma série de eventos
este ano, com presenças de pe-
so em debates concorridos, co-
mo o do israelense Amós Oz.
Com o anúncio, ontem, da as-
sociação com a Penguin, a edi-
tora paulista começa um novo
capítulo em sua história.

Glauber Gonçalves / RIO

O clima parecia de
lançamento de li-
vro de ator-escri-
tor celebridade,

mas o responsável por atrair
centenas de pessoas para uma
livraria do Leblon, na zona sul
do Rio, ontem à noite, foi o
empresário Eike Batista. O bi-
lionário lançou o livro O X da
questão, uma referência à le-
tra presente no nome de to-
das as companhias que com-
põem seu grupo, o EBX.

Em tom de manuais de au-
toajuda voltados para em-
preendedores, a obra de Eike,
escrita pelo jornalista Rober-

to D’Ávila a partir de conversas
com o empresário, traz um apa-
nhado de episódios da vida do
autor, desde a venda de seguros
de porta em porta na Alemanha,
passando pela jornada em busca
de ouro na Amazônia.

À espera de um autógrafo de
Eike, entre empresários engrava-
tados, estudantes de engenharia
e administração que buscavam a
receita de sucesso de empresá-
rio, estavam figuras conhecidas,
como o jornalista Zuenir Ventu-
ra. O empresário Olavo Montei-
ro de Carvalho também esteve
lá, mas não encarou a fila que se
perdia por entre as prateleiras.

Praticamente sem desfazer o
sorriso, Eike enfrentou a longa

fila à sua espera com simpatia e
não se cansou de se inclinar so-
bre a mesa para atender aos pedi-
dos de foto dos leitores, que
saíam, muitas vezes, com dois
ou três exemplares.

Governo. Capitaneado pelo go-
vernador Sérgio Cabral, o gover-
no do Rio desembarcou em peso
no evento de Eike. O secretário
de Segurança, José Mariano Bel-
trame, também esteve por lá e
ressaltou a importância da ajuda
do empresariado ao projeto das
Unidades de Polícia Pacificado-
ra (UPPs).

Cabral esbanjou elogios a Ei-
ke e rebateu as críticas sobre sua
proximidade com o empresário.
“O Eike não tem nenhum subsí-
dio do governo, nunca prestou
serviços ao governo. Ele é um
empresário como outro qual-
quer, que tem seus negócios pri-
vados e nunca dependeu de um
tostão do governo para nada”,
disse.

Também presente ao lança-

mento, o filho mais velho de Ei-
ke, Thor Batista, que revelou es-
te ano em uma entrevista nunca
ter lido um livro até o fim, con-
tou que quebrou o jejum no fim
de semana com a primeira obra
do pai. “Ele embolsou US$ 6 bi-
lhões e não foi para a praia. Sim-
plesmente continuou investin-
do e chegou onde está hoje”, diz
Thor sobre uma das primeiras
realizações do pai.

Perguntado se o livro de Eike
o fez tomar gosto pela leitura,
Thor disse ter ficado com vonta-
de de ler biografias, mas de exe-
cutivos que estejam “à altura do
pai”. “Biografias de empresários
de sucesso do porte do meu pai
eu acho que vale a pena ler. Gos-
to de coisas mais objetivas.
Aquelas histórias que embolam
muito eu perco a vontade rapidi-
nho”, afirmou.

Até o fechamento desta edi-
ção, o empresário Eike Batista
ainda não havia interrompido a
sessão de autógrafos para falar
com a imprensa.

Negócios

Perfil

Tecnologia. iPad ainda não tem
data de produção no País

Fundada há 25 anos, editora tem
em seu catálogo 1,3 mil autores
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Luiz Schwarcz, fundador da Companhia das Letras

Maria Fernanda Rodrigues

Maior grupo editorial do mun-
do, o britânico Pearson acaba
de incluir em seu portfólio a
Companhia das Letras. Por
meio da editora Penguin, uma
das empresas do grupo, a em-
presa anunciou ontem a com-
pra de 45% da editora brasilei-
ra, por um valor não revelado.

Os outros 55% continuam nas
mãos de Luiz Schwarcz, o funda-
dor, e da família Moreira Salles,
que já era e continuará sendo só-
cia minoritária. Uma holding se-
rá formada para comandar a no-
va empresa e um conselho, for-
mado pelos sócios brasileiros e
ainda por John Makinson e Co-
ram Williams, diretores da Pen-
guin, se reunirá anualmente no
Brasil para acompanhar os resul-
tados.

“Sou CEO da Penguin há 10
anos e esta é a primeira vez que
fazemos um investimento desse
tamanho. Nossa preferência é
sempre mais por investir interna-
mente para melhorar nossos se-
los do que por diversificar nossa
atuação, mas o Brasil é uma enor-
me oportunidade de negócios”,
comentou Makinson.

Para ele, Índia e a China tam-
bém são, mas a empresa já está
nesses países editando livros em
inglês. Esta é, aliás, a primeira
vez que a Penguin se arrisca em
um país de língua não inglesa.

Makinson, que é também li-
vreiro independente na Inglater-
ra, país que junto, com os Esta-
dos Unidos, lidera as estatísticas
de fechamento de livrarias de
rua, disse que o grupo tem muito
a aprender com o Brasil.

Em plena crise econômica
mundial e num momento em
que o mercado editorial e livrei-
ro tenta encontrar um ponto de
equilíbrio entre o livro impresso
e o digital, o Brasil continua
abrindo grandes lojas país afora.
“O Brasil pode indicar ao resto
do grupo como enfrentar e se be-
neficiar de oportunidades em
mercados emergentes.”

Para Luiz Schwarcz, a parceria
vai abrir muitas portas. “Esta-
mos nos associando à empresa
mais tradicional em termos de
publicação cultural e literária e à
mais moderna em termos de ad-
ministração, conceitos e tecnolo-
gia editorial.” Duas outras carac-
terísticas da britânica, no entan-
to, chamam a atenção.

Com o Pearson – dono tam-
bém do jornal Financial Times e
da revista The Economist –, pre-

sente no Brasil por meio do siste-
ma de ensino SEB (COC, Dom
Bosco, Pueri Domus e Name), ad-
quirido em 2010, a editora paulis-
tana terá ainda mais força para
ingressar no lucrativo mercado
de vendas para o governo e para
escolas particulares. Segundo a
pesquisa Produção e Venda do
Setor Editorial Brasileiro, reali-
zada pela Fipe, editoras de livros
didáticos faturaram R$ 2,1 bi-
lhões em 2010, aumento de 17%
se comparado ao ano anterior.

Interação. “Nosso alcance no
mercado possibilitará outro ní-
vel de interação à Companhia
das Letras e seus autores”, disse
Guy Gerlach, presidente do Pear-
son no Brasil. Além de facilitar o
acesso da Companhia das Letras
à sua rede de contatos, Gerlach
comentou que os títulos da edito-
ra integrarão a biblioteca digital
do Pearson, disponível para
mais de dois milhões de estudan-
tes do ensino superior.

A experiência da Penguin na
edição, venda e promoção de li-
vros digitais também está na mi-
ra da Companhia das Letras,
que, assim como as outras edito-
ras brasileiras, começa a engati-
nhar nesta área. Só no primeiro

semestre, as vendas digitais da
Penguin cresceram 128% em rela-
ção ao mesmo período de 2010, e
já representam 14% do total de
livros vendidos da editora, que
opera no Reino Unido, EUA, Aus-
trália, Irlanda, Nova Zelândia,
África do Sul, Índia e China.

“Chegar a ser sócio da Pen-
guin é um momento de grande
realização para mim e um mo-
mento que aconteceu natural-
mente”, contou Schwarcz, que
fundou a Companhia das Letras
há 25 anos e a transformou em
uma das mais respeitadas edito-
ras do País. Em 2010, ele anun-

ciou a primeira parceria com a
empresa britânica – o selo Pen-
guin-Companhia, exclusivo pa-
ra a edição de obras clássicas do
catálogo das duas editoras.

“Para a Penguin, isto não pare-
ce um investimento para o de-
senvolvimento do grupo”, co-
mentou Makinson, que foi quem
sugeriu a sociedade. “Temos
uma parceria de anos, dividimos
os mesmos valores, compromis-
sos e qualidade editorial. Há
uma afinidade muito grande, o
que torna esse anúncio uma evo-
lução muito natural.”

Com a nova formação, a Com-
panhia das Letras passa a ter
maior acesso às editoras do gru-
po e maior visibilidade entre
elas, o que não significa necessa-
riamente que terá privilégios
nas negociações ou na venda de
seus títulos para o mercado inter-
nacional. Mas o contato já é um
bom caminho andado e pode ge-
rar bons resultados para a litera-
tura brasileira. Schwarcz garan-
te que a linha editorial não muda
por ora, mas livros mais baratos
serão editados pelo selo Boa
Companhia. “No futuro, pode
ser que venhamos a desenvolver
uma nova linha editorial em con-
ceito, mas, hoje, nada muda.”

Editora britânica Penguin compra
45% da Companhia das Letras

economia.estadão.com.br

HISTÓRIA DE EIKE
BATISTA VIRA LIVRO
Obra, em tom de autoajuda, foi lançada ontem

Sócios. Luiz Schwarcz (E), da Companhia das Letras, e John Makinson, da editora Penguin, anunciaram ontem em São Paulo o acordo entre as empresas

Lançamento. Eike Batista autografou seu livro no Rio

● Parceria

LUIZ SCHWARCZ
FUNDADOR DA COMPANHIA DAS
LETRAS
“Estamos nos associando à
empresa mais tradicional em
termos de publicação cultural e
literária e à mais moderna em
termos de administração,
conceitos e tecnologia editorial.”

“Chegar a ser sócio da Penguin
é um momento de grande
realização para mim.”

Associação. Pelo acordo anunciado ontem, cujos valores não foram revelados, será criada uma holding para comandar a nova
empresa, que terá 55% nas mãos de Luiz Schwarcz, fundador da editora brasileiras, e da família Moreira Salles, sócia minoritária

estadão.com.br
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 dez. 2011, Economia & Negócios, p. B16.




