
N
ão, não é
porque diz
sentir falta
da “adrena-
lina da TV”
que o ex-re-
pórter ca-
rioca Rober-

to Feith, diretor-geral da Objetiva, uma
das maiores editoras de livros do País, po-
de ser considerado ainda jornalista, a des-
peito dos mais de 20 anos que deixou a
profissão. Ex-correspondente da TV Glo-
bo na Europa e ex-editor chefe do Globo Re-
pórter, Feith aceitou em 1991 a proposta de
dois conhecidos e comprou 60% de uma
editora inexpressiva – ela mesma, a Objeti-
va. Àquela altura, tocava uma produtora, a
Metavídeo, após ter estado com Walter
Salles na Intervídeo, que fazia trabalhos
para a extinta TV Manchete. Não entendia
nada de editora, mas como bom repórter
diante de um furo em potencial, decidiu ar-
riscar – seguindo critérios jornalísticos.

Começou mal. Apostou numa biografia
de Boris Ieltsin – política internacional
era sua especialidade –, que resultou num
enorme fracasso. Aos poucos, porém, foi
ajustando o foco. “Como correspondente
e depois no Globo Repórter, exercitei muito
a função do editor e o trabalho em equipe.
Nessas tarefas, você está sempre buscando
uma abordagem original para contar deter-
minada história. E o trabalho do editor de

livro, principalmente do livro de não fic-
ção, é muito próximo disso; as aptidões e
os talentos são muito parecidos. A Objetiva
evoluiu, principalmente na área da não fic-
ção, em função dessas características”, diz
ele na entrevista a seguir. Confortavelmen-
te instalado num hotel da região da Aveni-
da Paulista, Feith conversou com uma equi-
pe do Estado: Rinaldo Gama, editor do Sa-
bático; os repórteres Antonio Gonçalves Fi-
lho e Maria Fernanda Rodrigues, e Ubira-
tan Brasil, editor do Caderno 2.

Por três horas, seu raciocínio cristalino
e a fala assertiva – educada pelos sinais
elétricos dos microfones e uma longa
convivência com a escrita – atravessaram
um largo espectro de temas ligados ao li-
vro: o dia a dia do processo editorial, os
erros (Harry Porter lhe foi oferecido com
insistência e ele deixou passar), os acer-
tos (Inteligência Emocional, que vendeu
meio milhão de exemplares), pirataria on-
line (“o Google e o Yahoo são ‘sócios’ do
Megaupload”, alfineta), o futuro do
e-book no Brasil e da própria literatura
brasileira, para o qual, aliás, ele acenou
publicando novos talentos em um núme-
ro especial da revista Granta. Aos 60
anos, Roberto Feith não é mais majoritá-
rio na Objetiva: em 2005, vendeu 76% da
empresa para a Santillana, que participou
da criação do prestigioso jornal espanhol
El País. Sim – mesmo sem a adrenalina da
TV, Feith, de certo modo, está em casa.

● Que interesse o senhor tinha no mercado
editorial para entrar de sócio na Objetiva?
Um dos projetos importantes que fizemos
na Metavídeo foi uma série de seis docu-
mentários sobre a história do cinema no
Brasil. Produzimos tanto, que uma grande
parte desse material fotográfico e de entre-
vista ficou inédito. Então, surgiu a ideia de
fazer um livro usando esse conteúdo. A No-
va Fronteira coeditou. Lá, o Alfredo Gonçal-
ves e o Armando Campos tocaram o proje-
to comigo. Passou-se um tempo e nunca
mais os vi, mas soube que seis meses depois
eles saíram para criar uma editora, com o
apoio de um investidor. A editora não con-
seguiu evoluir. Anos depois, esse sócio saiu
e eles me procuraram. Foi assim que eu en-
trei no negócio. O meu sonho profissional
era ser jornalista de imprensa escrita; entrei
para a TV por mero acaso. Mas sempre fui
um leitor voraz, rato de livraria. Minha mu-
lher foi a única pessoa que me incentivou a
investir numa editora. Todo mundo me di-
zia que eu estava maluco, que televisão era
o veículo de maior poderio e projeção no
Brasil, que aqui ninguém lê. Depois que en-
trei, continuei anos com a produtora en-
quanto tentava entender como funcionava
o mercado e uma editora. (Gonçalves deixou
a editora em 2004 e Campos, em 2006)

● Quando o senhor fez o negócio, tinha um
modelo de editor na cabeça?
Não. E não tinha por ignorância.

● Alguma linha editoria em mente?
Hoje poderia falar sobre isso de um modo
mais coerente. Na época, foi uma mistura
de oportunidades que surgiam aleatoria-
mente com as minhas experiências pes-
soais. Eu me lembro de contratar direitos
de tradução de muitos títulos sobre política
internacional, um grave equívoco, nenhum
deles vendeu nada. Era o assunto que eu co-
nhecia e gostava. Um dos primeiros livros
que compramos foi uma biografia do Boris
Yeltsin. Imagine se alguém ia ler um livro
do Yeltsin! Aprendi isso a duras penas. E o
outro tipo de livro que a gente acabou traba-
lhando foram aqueles que surgiram por cir-
cunstâncias aleatórias. O Lair Ribeiro é um
bom exemplo disso. Não me lembro como
apareceu a oportunidade, mas aproveita-
mos e ele foi nosso primeiro best-seller.

● Qual sua participação ao entrar na editora?
Se não me engano comprei 60% da empresa
em 1991. O que veio a ser um investimento
mais substantivo não foi a compra das cotas,
mas sim a tentativa de fazer a editora decolar.

● Quanto pagou?
Não tenho a menor ideia. Mas foi pouco.
Talvez o valor de um carro usado.

● Muitos editores dizem que publicam best-
sellers para ter recursos que possibilitem
vencer o leilão de um título de qualidade lite-
rária indiscutível. Essa também foi a estraté-
gia da Objetiva a partir de sua entrada?
Havia a ideia de que publicando autores co-
mercialmente potentes teríamos condições
de desenvolver a editora na linha de um
projeto mais consistente.

● Ainda sobre best-sellers, o senhor criou a
Plenos Pecados, uma série com autores de
prestígio escrevendo a respeito de temas

}}}}

● No início mais focada em não ficção, a
Objetiva tem hoje um catálogo eclético, de
1.200 títulos. A reestruturação iniciada com a
chegada da espanhola Santillana, sócia majo-
ritária desde 2005, incrementou o portfólio –
no qual convivem agora o Nobel Mario Var-
gas Llosa, clássicos brasileiros e autoajuda.

CLAYTON DE SOUZA/AE

● Rio, Madri
Instalada num casa-
rão no bairro do Cos-
me Velho, no Rio, e
com uma equipe de
72 funcionários, a
editora foi criada em
1988, mas Roberto
Feith só entrou na
sociedade em 1991.
Hoje, o grupo Santil-
lana-Prisa tem 76%
e o diretor, 24%.

Ex-correspondente internacional de TV, Roberto Feith diz
que o viés jornalístico foi fundamental na trajetória da editora
que dirige, a Objetiva, aposta que o Brasil terá em 2012 o seu
primeiro Natal digital e alerta para o vale-tudo na era da web
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CATÁLOGO INCLUI
NOBEL, BRASILEIROS E
OBRAS DE AUTOAJUDA

Conforto,
desconforto.
Feith, à vontade
na entrevista:
“A palavra
publisher evoca
uma pessoa que
não edita. Não me
sinto encaixado
nesse conceito
porque não é esse
o meu cotidiano;
continuo avaliando
manuscritos, vou
a feiras, converso
com os agentes”

‘A PIRATARIA ONLINE PODE MINAR
A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO’

Capa

formam o grupo: Ob-
jetiva, Alfaguara, Su-
ma de Letras, Fonta-
nar e Ponto de Leitu-
ra. 60% dos autores
são estrangeiros.
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mais palatáveis. Como é a reação de
autores consagrados quando se ofere-
ce a eles a oportunidade de escrever
um livro para uma série como essa?
Uma das razões de montar esse proje-

to era atrair autores de renome para uma
editora ainda sem grande visibilidade ou
uma trajetória consolidada. Fiz o projeto
com Isa Pessoa, que trabalhava na editora.
Levou quase um ano para fecharmos a lista
dos sete autores. Convidamos o Mario Var-
gas Llosa, e ele disse que escreveria contan-
to que fosse sobre a luxúria. Mas a luxúria já
estava tomada pelo João Ubaldo. A coleção
deu certo, trouxe autores de grande qualida-
de e sucesso comercial, e pudemos começar
a montar a editora que sonhávamos.

● E qual era essa editora?
Como disse antes, eu não tinha um modelo
de editora – nem mesmo considerando as
estrangeiras. Se olharmos a trajetória da
Objetiva, veremos que ela não é igual a ne-
nhuma outra. Acho que é um pouco pela ex-
periência de vida das pessoas da equipe –
havia muito o viés jornalístico.

● De que modo ter atuado como jornalista
contribui para o trabalho da editora?
Como repórter e correspondente internacio-
nal e depois no Globo Repórter, exercitei mui-
to a função do editor e do trabalho em equi-
pe. Nessas tarefas, você está sempre buscan-
do uma abordagem original para um deter-
minado tema, procurando como contar de-
terminada história. Às vezes, você vê um as-
sunto que tem consistência, que tem interes-
se ou relevância, mas precisa encontrar uma
outra maneira de tratá-lo. E o trabalho do
editor de livro, principalmente do livro de
não ficção, é muito próximo disso; as apti-
dões e os talentos são muito parecidos. A
Objetiva evoluiu, principalmente na área da
não ficção, ou a da ficção dirigida, encomen-
dada, em função dessas características.

● O modelo do publisher americano parece
que vingou no Brasil – e o europeu ficou um
pouco esquecido. Filho de americano, o se-
nhor acabou unindo as duas pontas: o prag-
matismo de um publisher dos EUA, atento à
performance de vendas, e uma visão euro-
peia, marcada mais pela vontade de publicar
qualidade literária, independentemente dos
resultados financeiros. Como se deu isso?
Ser filho de americano não teve, na prática,
nenhuma influência. Como mencionei, acre-
dito que a vivência que mais marcou meu pa-
pel na editora foi a jornalística. Acho que há
pessoas que tocam editoras lendo e editan-
do e outras não. Sou editor-geral de uma edi-
tora que faz as duas coisas. Desde o início.

● Sua editora cresceu muito. O senhor ainda
consegue estar em todas as frentes?
Conciliar tudo tem sido um exercício. A pala-
vra publisher evoca uma pessoa que não edi-
ta. Não me sinto totalmente encaixado nes-
se conceito porque não é bem esse o meu co-
tidiano. Continuo avaliando manuscritos,
vou a feiras, converso com os agentes.

● O senhor edita algum autor que não vende,
mas dá prestígio ao catálogo da editora?
Naturalmente. Prestígio, prazer de publi-
car. Mas essa não é uma decisão puramen-
te romântica, porque poder publicar gran-
des autores, ainda que comercialmente
não sejam tão bem-sucedidos, é uma forma
de você qualificar o selo e atrair outros es-
critores. Tem outro componente relevante
no universo editorial brasileiro: esses gran-
des autores podem não vender muito, mas
periodicamente são adotados num vestibu-
lar ou entram numa compra pública. Lobo
Antunes é um exemplo disso. Os Cus de Ju-
das foi um livro dele que vendeu mais de 20
mil exemplares por causa de um vestibular.

● Qual foi o seu maior sucesso de vendas?
Comédias Para se Ler na Escola, do Verissi-
mo. Mais de 1 milhão de exemplares.

● Quando seguiu sua intuição na hora de ad-
quirir um livro, qual foi seu maior equívoco e
o maior êxito?
O maior equívoco é fácil. Tessie Barham,
hoje uma importante agente literária, nos
ajudava na avaliação de textos. Naquela
época, ela ainda estava tateando e me pro-

pôs uma série juvenil maravilhosa, a Fron-
teiras do Universo, de Philip Pullman. Com-
pramos, investimos pesado em marketing,
e nada aconteceu. Paradoxalmente, anos
depois vendeu mais de 100 mil exemplares.

● E o arrependimento?
Foi nos anos 90. Um dia, Tessie me mandou
um e-mail assim: “Roberto, tem aqui outro
livro juvenil para você comprar. Muito bom,
você tem de comprar. Chama-se Harry Pot-
ter.” E eu: “Olha, Tessie, me desculpe, mas
não vou comprar.” Ela ficava mandando
e-mail dizendo que eu iria me arrepender. E
eu: “Tessie, lembra o que aconteceu com o
Pullman?” Bem, ela estava certa, claro; eu
me arrependi amargamente. Errei e conti-
nuo errando. Mas se o editor ficar desanima-
do quando errar, ele vai mudar de profissão.

● Algum outro acerto?
Nessa linha um pouco anedótica da intui-
ção e do imponderável, comprei os direitos
de um livro que vendeu maravilhosamente
bem (meio milhão de exemplares), que foi
o Inteligência Emocional, do Daniel Gole-
man. Li o informe do nosso scout e intuiti-
vamente achei aquilo muito forte. Entrei
no leilão em Frankfurt, suei, mas consegui.

● Os grandes livros não são mais vendidos
em Frankfurt, são? Perdeu-se um pouco do
frenesi dos leilões?
Hoje, os agentes literários e as editoras que
têm uma grande oferta de direitos autorais
para tradução, deliberadamente, esperam
até a véspera da feira para distribuir alguns
de seus títulos mais potentes, porque eles
compreendem que a dinâmica da pré-feira
leva a uma disputa mais acirrada pelos edi-
tores de cada país por aqueles direitos.

● Os brasileiros estão pagando valores ir-
reais nos leilões?
Houve num passado recente e continua ha-
vendo uma exuberância irracional, para to-
mar emprestada uma
expressão do Alan
Greenspan, em rela-
ção à compra de direi-
tos de tradução. Adqui-
rir um livro que exija
torná-lo um mega best-
seller para recuperar
esse investimento é
um exercício perigoso.
Isso é realidade e tem
a ver com o aumento da concorrência.

● Enquanto as grandes editoras criam selos
para organizar melhor o catálogo, as de me-
nor porte têm se especializado em determina-
do segmento. Isso terá lugar no futuro ou
acha que as pequenas serão incorporadas
por grandes grupos?
Sempre houve e haverá espaço para peque-
nas editoras focadas em determinados ni-
chos. Isso não é novo. Novo são editoras
importantes buscando diversidade de li-
nhas de atuação criando novos selos, de
uma forma semelhante ao que adotamos
há cinco anos. Isso está acontecendo de for-
ma sistemática. A tendência é que nenhu-
ma editora se limite a atuar só num gênero.

● O que leva a isso?
Hoje, a diversidade é um bem em si no
mercado editorial, dado o grau de compe-
tição visto na última década.

● No início do ano, o senhor escreveu um arti-
go investindo contra a campanha das gigantes
da internet contra a lei antipirataria. Como vê o
futuro do mercado digital, as leis antipirataria?
Fico feliz que tenham levantado esse assun-
to, que é importante. Vivemos a era do co-
nhecimento. A produção do conhecimento
é fundamental para o avanço de qualquer
país. E esse tipo de produção tem de ser in-
centivada, e não minada. As empresas, ou
pessoas, que defendem a pirataria online,
ou a cópia irrestrita online, estão minando
a produção do conhecimento nos seus res-
pectivos países. Da mesma forma que não
existe o milagre da multiplicação dos pei-
xes, não existe o milagre da multiplicação
do conhecimento. Sua produção exige for-
mação, trabalho, investimento, e tudo isso
tem de ser remunerado. Ninguém imagina
que uma pessoa possa entrar numa livraria,

pegar uma dúzia de livros e sair sem pagar.
Mas algumas pessoas argumentam que na
internet você pode e deve fazer isso.

● A Objetiva sofre com a pirataria?
O Sindicato Nacional de Editores apoia um
grupo de trabalho que identifica a oferta de
conteúdo ilegal e pirata online. Em maio,
no caso da Objetiva, havia 1.600 títulos ofe-
recidos ilegalmente – 90% em um só site, o
Fourshared. Esse site americano está ga-
nhando dinheiro com escritores que publi-
camos, e alguns deles são brasileiros. Para
isso as pessoas não atentam. O Fourshared
e o Megaupload não têm estrutura para
vender publicidade pelos quatro cantos.
Eles usam estruturas criadas para esse fim
por grandes corporações da internet, como
o Google e o Yahoo. Então, o Google e o Ya-
hoo são “sócios” do Megaupload e, indireta-
mente, se apropriam de obras dos escrito-
res brasileiros para faturar milhões de dóla-
res. E faturam literalmente milhões de dóla-
res. Assim, quando uma grande corporação
da web defende a pirataria na internet, ar-
gumentando que é uma questão de liberda-
de de expressão, estamos diante do mais
puro oportunismo e demagogia. É preciso
que a sociedade se conscientize, porque se
a pirataria for consolidada como prática na
web, a produção de conhecimento vai atro-
fiar aqui, e o brasileiro será obrigado a con-
sumir conhecimento produzido nos países
onde essa atividade é estimulada.

● No momento em que o e-book se difundir
efetivamente, o que o livro impresso precisa-
rá ter para não perder vendas?
O e-book é coisa do futuro e será uma coisa
do presente. Mas eu não vejo o livro físico
sendo a parte menor do mercado. Não vejo
o digital ocupando a maior parte do merca-
do brasileiro no horizonte de uma década.

● A Objetiva tem uma equipe focada na ques-
tão do livro digital?

Não, acho isso um erro.
Todos têm de entender
do digital para fazer seu
trabalho. Mas uma das
coisas que fiz tendo em
vista essa transforma-
ção foi propor a criação
da Distribuidora de Li-
vros Digitais, que toma
grande parte do meu
tempo e tem como só-

cias as editoras Objetiva, Record, Sextante,
Rocco, Planeta, L&PM e Novo Conceito.

● Por que uma distribuidora?
Quando formamos a DLD, pretendíamos
participar da definição de como o livro digi-
tal iria se consolidar e se implantar no Bra-
sil. Essa preocupação se traduz em três ob-
jetivos. Primeiro, trazer para o consumidor
brasileiro o que existe de melhor no exte-
rior, em termos de experiência de consumo
de livro digital, sem que isso signifique que
empresas vindas de fora tenham condições
de concorrência, no relacionamento com
as editoras, superiores àquelas disputadas
pelas empresas brasileiras que atuam no en-
torno digital. Segundo, garantir uma oferta
diversificada e ampla de conteúdo. E tercei-
ro, trabalhar com preços que sejam atraen-
tes para o consumidor, mais baratos que o
livro impresso, mas que remunerem o tra-
balho do escritor, da editora e da livraria.

● De quanto é o desconto da DLD?
Nosso e-book tende a ser de 30% a 40%
mais barato que o livro impresso; em julho,
o preço médio do livro vendido pela DLD foi
de cerca de R$ 16. Ou seja, menos que US$ 9.

● Como estão as negociações com as empre-
sas estrangeiras que querem atuar no País?
Estamos conversando com cinco empresas
e muito perto de fechar acordos – acho que
até o fim do ano teremos novidades. Para
que o livro digital dê corda no Brasil, preci-
samos de três coisas: dispositivos de leitu-
ra bons e baratos, livrarias virtuais com fa-
cilidade de uso e oferta ampla e diversifica-
da de títulos pelas editoras. A conclusão
desse tripé é que teremos, ainda este ano,
dispositivos de leitura lançados aqui, de
primeira geração, a preços acessíveis. Pen-
so que teremos o primeiro Natal digital.

● Quais são as cinco estrangeiras que estão
negociando para atuar aqui?
Amazon, Apple, Google, Kobo e nós, na
Objetiva, estamos negociando com a Bar-
nes & Noble, mas não para o Brasil.

● Falamos em concorrência, em e-book, mas
existe também a questão da territorialidade.
Até pouco tempo atrás, era possível comprar
um e-book de um autor português editado no
Brasil pela Alfaguara diretamente da editora
portuguesa desse autor.
Você está se referindo a um livro de Antó-
nio Lobo Antunes. Foi uma falha da editora
portuguesa, já foi sanada. Isso se chama ter-
ritorialidade. Hoje, quando você faz o
upload de um título, tem de indicar para
que países tem os direitos de venda.

● Como fazer para que as pessoas leiam inde-
pendentemente de obrigações escolares ou
profissionais? Há, de modo recorrente, a quei-
xa de que o livro no Brasil é caro.
O Snel e a Câmara Brasileira do Livro
vêm contratando pesquisa de mercado há
mais de uma década, que é feita pela Fipe.
A última pesquisa, de 2011, identificou
que no setor de obras gerais o número de
lançamentos aumentou 8,6%, o número
de exemplares vendidos aumentou 0,2%,
e o faturamento, em reais, caiu 11%. Se
considerar o acumulado de 2004 até 2011,
em obras gerais, em valores nominais, a
queda no preço médio foi de 26%. Em va-
lores reais, compensados a inflação, 45%
de redução. Eu pergunto: que outro pro-
duto teve uma queda de 45% no seu preço
médio, real, nos últimos sete anos?

● Por que o preço caiu?
Competição, competição. Há outros fato-
res: Avon, com vendas de porta em porta,
os selos de bolso, a desoneração, no caso
de livros de obras gerais.

● Essa queda está chegando ao limite?
Sim. A criatividade dos editores está sen-
do cada vez mais exigida. Acredito que as
margens têm sido comprimidas por esses
processos. O que aconteceu de 2007 para
2011 não pode se repetir. A tendência é de-
sacelerar, mas não posso afirmar que não
haverá mais uma queda de preço.

● A Alfaguara Brasil lançou recentemente
uma edição da Granta com novos talentos do
País. Essa seleção consolidou alguns auto-
res que, nos últimos anos, começaram a se
posicionar como promessas. O que sua edito-
ra, dentro ou não da Granta, faz para desco-
brir, de fato, novos valores na ficção?
A maioria das editoras que publicam ficção
está sempre louca para encontrar jovens ta-
lentos. Eu sei que muita gente comenta que
é difícil conseguir ser publicado, mas é difí-
cil encontrar talento também. Temos conse-
guido atrair grandes autores da literatura
brasileira, nomes como João Ubaldo, João
Cabral de Melo Neto, e agora o Mário Quin-
tana. Mas fiquei preocupado que o selo se
tornasse clássico demais, com pouca vitali-
dade e criatividade. Por isso, temos feito
grande esforço para encontrar e trazer jo-
vens autores. Hoje em dia, temos quatro ou
cinco novos escritores com muito poten-
cial. Laura Erber é uma jovem que tem mui-
to a dizer, domina a técnica da escrita. O Ri-
cardo Lísias nem se fala, ele é completamen-
te original, uma coisa difícil de encontrar.

● Fazer uma seleção como a da Granta é
uma experiência de risco.
Sim, dá dor de cabeça. Mas olhando em re-
trospecto, posso dizer que deu tudo certo.
Estávamos preocupados. Quando anuncia-
mos o projeto, não sabíamos se seria bem-
sucedido. Era efetivamente um risco. A pri-
meira coisa que nos tranquilizou foi a
quantidade e a qualidade de textos subme-
tidos. Depois, conseguimos montar um
grupo de jurados de inegável qualidade e
qualificação. O resultado da revista foi mui-
to bom. Há desigualdades, diversidade. Al-
guns textos são melhores que os outros e
nunca tive expectativa de achar que os 20
seriam extraordinários, isso não acontece
em coletânea nenhuma. O resultado tem
quantidade suficiente – na minha opinião
pessoal – de escritores de talento para que
se possa dizer: está justificado o esforço.

“Em valores reais, o
preço do livro caiu 45%
de 2004 até 2011. Que

outro produto teve queda
assim em sete anos?”

**
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● Best-seller
Luis Fernando Verissi-
mo é o autor do maior
sucesso da Objetiva:
Comédias Para Se
Ler na Escola, que
vendeu mais 1 mi-
lhão de exemplares.
Dele, a editora já pu-
blicou 32 livros. Em
outubro, sai a coletâ-
nea de crônicas Diá-
logos Impossíveis.

● Granta
Depois de dez anos
publicando a revista
inglesa, surgiu a
ideia de fazer a Gran-
ta – Os Melhores Jo-
vens Autores Brasilei-
ros. A edição foi apre-
sentada em julho por
John Freeman, da
Granta britânica (à
esq.), Feith e Marcelo
Ferroni (Alfaguara).

**

127
livros
serão lançados em
2012; para 2013, a
expectativa é man-
dar para as livrarias
135 títulos de brasi-
leiros e estrangeiros.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 ago. 2012, sabático, p. S4-S5.




