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L I V RO

Best-sellers acirram
disputa e leilões
entre editoras
Direito de publicação de obra adulta da autora de ‘Harry Potter’
agita mercado. Por Mariane Morisawa , para o Valor, de São Paulo

Adiantamento pela publicação de “Morte Súbita”, de J.K. Rowling, no Brasil ficou entre US$ 1 milhão e US$ 2 milhões

A estreia da inglesa J.K.
Rowling, autora de “Harry Pot-
ter ”, no romance adulto já é um
fenômeno. Tragicomédia am-
bientada em uma pequena cida-
de inglesa, “Morte Súbita” (512
págs.; R$ 49,90) chega às livrarias
brasileiras nesta semana após ter
sido disputado por ao menos
cinco editoras — Rocco (casa da
série infantojuvenil da escritora,
que vendeu 450 milhões de có-
pias mundialmente), Record, In -
trínseca, Novo Conceito e a ven-
cedora Nova Fronteira, parte do
grupo E d i o u r o. Fontes ligadas ao
mercado estimam que o adianta-
mento pela publicação tenha fi-
cado entre US$ 1 milhão e US$ 2
milhões, números que a ganha-
dora não confirma.

Alguns meses antes da dispu-
ta, a série erótica “Cinquenta
Tons de Cinza”, da britânica E.L.
James, também foi motivo de um
leilão com participação de diver-
sas editoras, incluindo a Record e
a Intrínseca (sócia da Sextante,
mas pertencente a grupo edito-
rial distinto), que levou o direito
de publicação por US$ 780 mil.

Cerca de um ano atrás, o ame-
ricano Nicholas Sparks deixou a
Novo Conceito para ser editado
pelo selo Arqueiro, da Sextante,
em disputa que contou com pe-
lo menos cinco concorrentes e
teria passado do US$ 1 milhão,
segundo fontes da área — foram
oito livros inéditos. Em 2012, a
Novo Conceito deu o troco e ad-
quiriu quatro obras da série
“Witch & Wizard” e oito da saga
“Maximum Ride”, ambas infan-
to-juvenis e escritas por James
Patterson, autor publicado até
então exclusivamente pela Ar-
queiro — que, no entanto, vai
lançar quatro romances adultos
do escritor até o fim de 2013.

Os leilões são antigos. A novi-
dade é sua frequência quase se-
manal e a disputa mais acirrada
das editoras. “Atualmente, todos
os títulos com grande vocação
comercial recebem a atenção de
ao menos cinco editoras impor-
tantes, provocando leilões, tanto
na área adulta como na infan-

to-juvenil”, afirma Vivian Wyler,
gerente editorial da Rocco. Jorge
Oakim, fundador da Intrínseca,
diz que, hoje, o país deixou a po-
sição de mercado periférico para
ocupar o centro.

“Cinco, seis anos atrás, um li-
vro era vendido na Inglaterra,
nos Estados Unidos, na Itália, na
Alemanha, na França, na Espa-
nha, na Suécia. Bem depois era
vendido no Brasil. Hoje, há livros
que são comercializados para
Inglaterra, EUA e Brasil. É prova
de maturidade e rapidez do
m e r c a d o”, diz Oakim.

Para Fernando Baracchini, pre-
sidente da Novo Conceito, o ne-
gócio está saindo da fase amado-
ra “e ficando mais profissionali-
zado a cada dia, com empresas,
editoras novas, que estão ga-
nhando destaque importante no
mercado com um trabalho dife-
rente das editoras antigas, que
também estão se movimentan-
d o”. A entrada de grandes grupos
editoriais — como a compra da
Objetiva pela Prisa-Santillana e
de 45% da Companhia das Letras
pela Penguin — deve mexer ainda
mais nesse mercado em ebulição.

Além da atenção que o Brasil
tem despertado em todas as
áreas, as vendas aquecidas con-
tribuem para o aumento da com-
petição, com crescimento de 25%
na venda de exemplares entre
2004 e 2010. “O fato de o país ser
considerado um mercado fervi-
lhante, se comparado aos merca-
dos atualmente mais recessivos
da Espanha e da Itália, por exem-
plo, influencia na expectativa
dos agentes e nos patamares es-
tabelecidos para a compra de de-
terminados títulos”, diz Vivian
Wyler, gerente editorial da Roc-
co. Ou seja, os preços foram lá pa-
ra cima. Para Marcos Pereira, só-
cio da Sextante, é difícil quantifi-
car quão mais caros ficaram os
direitos por conta de tanta dis-
puta. “Meu chute seria que um li-
vro em leilão normalmente pode
chegar ao dobro da negociação
esperada pelo agente.”

As modalidades de leilões são
diversas. No caso de J.K. Rowling,

as editoras convidadas entrega-
ram envelopes com valor, plano
de marketing e lançamento, sem
saber quanto era oferecido pelas
concorrentes. “O plano teve um
peso enorme e inédito na decisão.
Os agentes da autora deixaram
essas regras claras desde o início”,
diz Antônio Araújo, executivo de
livros da Nova Fronteira.

O aspecto financeiro seria ape-
nas uma das partes do acordo. “J.
K. Rowling não quis que a editora
que vai cuidar do primeiro livro
adulto dela, num dos maiores e
crescentes mercados mundiais,
fosse selecionada simplesmente
porque deu um adiantamento
maior. Por isso apresentamos um
plano de trabalho que nos orgu-
lhou fazer e que a encantou.
Quando nos escolheu, ela ime-
diatamente nos escreveu dizendo
i s s o.” Segundo Araújo, a proposta
financeira era apenas uma das 33
páginas do plano enviado.

O investimento em presença
nas livrarias e na divulgação é
grande. “Vamos imprimir 50 ve-
zes mais do que um lançamento
padrão, investir 20 vezes mais em
marketing e esperamos vender
cem vezes mais do que o normal”,
diz o executivo de livros, sem di-
vulgar números precisos. Sua
campanha de mídia engloba TV
por assinatura, rádio, jornais, re-
vistas e portais, além de mídias
sociais. Lançado originalmente
no exterior no final de setembro,
“Morte Súbita” teve 1 milhão de
cópias vendidas em inglês, em
todos os formatos, durante suas
primeiras três semanas.

Todo o lançamento foi acom-
panhado pela agência da autora,
The Blair Partnership, e os origi-
nais só foram liberados para tra-
dução na maior parte dos países
(Brasil inclusive) bem perto do
início das vendas nos EUA e Rei-
no Unido. “Isso não nos atrapa-
lha em nada, pelo contrário. To-
das as editoras precisarão, cada
vez mais, trabalhar com gestão
de marcas mundiais”, diz Araújo.

Já a disputa por “Cinquenta
Tons de Cinza” começou como
um leilão normal, em que as edi-

toras participantes foram fazen-
do suas ofertas, via e-mail, divul-
gadas pelos agentes para os ou-
tros integrantes, até chegar a um
ponto de pedir uma “best offer”
— a melhor oferta possível de ca-
da editora restante. “Não tem na-
da diferente de uma jogatina. Vo-
cê faz uma aposta e ganha ou
p e r d e”, diz Sergio Machado, pre-
sidente da Record.

As editoras tentam driblar os
leilões sendo mais rápidas que as
concorrentes e fazendo ofertas
“p r e e m p t i v e”, tão boas que aca-
bam evitando o leilão. Foi assim
que a Record levou “The Rosie Pro-
ject ”, de Graeme Simson, pouco
antes da Feira de Frankfurt — que,
hoje, perdeu espaço em termos de
compras. O romance, que conta a
história de um homem que sofre
de síndrome de Asperger, vem sen-
do comparado ao best-seller “Um
D i a”, de David Nicholls.

“As negociações e os leilões
acontecem a qualquer momen-
t o”, diz Pascoal Soto, diretor edi-
torial da L e ya . Jorge Oakim diz

que as feiras são ótimas para ver
as pessoas cara a cara. “Em vez de
falar por e-mail ou por telefone,
você encontra 50, 60 pessoas com
quem fala o ano inteiro. Hoje ain-
da tem leilão na feira, mas aquela
coisa de ir para a salinha para ler
o livro acabou um pouco.”

Ainda assim, foi em Frankfurt
que ele fechou a compra do livro
de Lena Dunham, criadora, produ-
tora e atriz da série “Girls”, que
nem foi publicado nos EUA ainda.
Às vezes, uma editora dá sorte, co-
mo foi o caso da série “As Crônicas
de Gelo e Fogo”, de George R.R.
Martin, adquirida pela Leya quan-
do “ninguém estava prestando
a t e n ç ã o”, segundo Soto, por “mui -
to menos do que US$ 100 mil”.
Pouco depois, foi anunciada a série
de TV da H B O. Os quatro volumes
chegaram à marca de 1,2 milhão
de cópias vendidas no Brasil.

Mas são exceções. “O negócio
está feio. É briga de faca”, diz Ser-
gio Machado, da Record. “Está va-
lendo tudo.” Por exemplo, ofertas
não solicitadas, que jogam os va-

lores para cima, principalmente
para autores que já são de outra
editora, obrigando-a a concorrer
por seu próprio escritor.

Por mais que as editoras afir-
mem tentar procurar novos au-
tores, hoje é imprescindível con-
tar com best-sellers no catálogo.
E, aí, a disputa torna-se inevitá-
vel. “O que se vê é uma corrida
frenética pelos best-sellers. Na
verdade, é um mercado orienta-
do para os best-sellers. As livra-
rias todas estão voltadas para
eles”, diz Pascoal Soto, da Leya.
“Se uma editora quer um best-
seller, em algum momento vai
ter de entrar num leilão.”

É como no cinema, em que os
“blockbusters” contam muito no
faturamento de uma empresa.
“As editoras vão comprar menos
livros gastando mais”, diz Sergio
Machado. Com os altos custos dos
adiantamentos, o risco aumen-
tou. “Vamos ter muitas editoras
arcando com prejuízos, que antes
não existia. É a nova realidade”,
diz o presidente da Record.

MÍDIA

Emissoras de TV públicas europeias enfrentam crise
Ana Paula Sousa
Para o Valor, de Londres

Nunca houve, na história da
BBC, mês tão trágico quanto no-
vembro de 2012. Também por is-
so, nenhum novo diretor geral ti-
nha recebido carga tão pesada
quanto a que foi colocada nas
costas de Lord Hall, nomeado pa-
ra o posto na semana retrasada.
Hall, diretor executivo da Royal
Opera House de Londres, assu-
mirá o cargo apenas em março.
Mas a mídia inglesa já começou a
perguntar: ele será capaz de res-
taurar a confiança na emissora e
de levar adiante as mudanças
que se fazem necessárias?

Enquanto a BBC tenta recupe-
rar-se da crise de credibilidade ini-
ciada com um escândalo de pedo-
filia — envolvendo seu mais famo-
so apresentador, Jimmy Savile,
morto em 2011 —, a TV francesa
anda às voltas com corte orçamen-
tário, a portuguesa RTP é alvo de
tentativa de privatização e a rede
pública espanhola debate-se con-
tra interferência política.

Apesar de terem naturezas dis-
tintas, os quatro casos, vistos em
conjunto, conduzem a uma per-
gunta: a ideia de TV pública pas-
sa por uma crise na Europa? Al-
guns dizem que, em tempos de
vacas magras na zona do euro e

de Yo u Tu b e , o sistema público
deixou de ser prioritário; outros
argumentam que, justamente
neste momento, é fundamental.

Ao contrário do que acontece
no Brasil, a TV pública, em vários
países da Europa, tem grande au-
diência, atrai anunciantes e
ameaça comercialmente os ca-
nais privados. Exceção feita a Lu-
xemburgo, todos os membros da
Comunidade Europeia possuem
ao menos dois canais públicos na
TV aberta — na Bélgica, por
exemplo, são cinco. De país para
país, varia muito o tamanho do
orçamento, a fonte dos recursos e
a natureza estatutária. O que os
une é uma definição básica: tra-
ta-se de serviço universal, marca-
do pela diversidade, capaz de in-
formar e educar, e independente
do governo e do mercado.

De acordo com o Observatório
Europeu do Audiovisual, o Reino
Unido, a Alemanha, a França e os
países nórdicos têm o financia-
mento mais sólido, baseado em
taxa paga pelos habitantes que
possuem um aparelho de TV; no
leste europeu, tende a ser grande
a dependência do Estado; mais
ao sul, e também na Polônia, os
canais sobrevivem, sobretudo,
com verba publicitária. O nó é sa-
ber como — e se — esticar o finan-
ciamento para as mídias digitais.

“A Europa ainda reconhece a
legitimidade e a necessidade dos
serviços públicos de mídia. Não
há uma crise ideológica”, diz An-
dré Lange, diretor de Informação
e Mercado do Observatório. “O
que a Comissão Europeia tem fei-
to é definir regras para o financia-
mento público dos canais para
que não haja distorções de mer-
c a d o.” Nos anos recentes, grupos
privados de mídia têm protocola-
do queixas contra o sistema pú-
blico, defendendo que o serviço
se mantenha como TV, sem direi-
to de explorar novas mídias.

“Isso resultará na marginaliza-
ção e na lenta morte do sistema”,
escreveu o cientista político Karol
Jakubowicz, conselheiro da Unes-
co. Após admitir que, na era da
convergência digital, a viabilida-
de e a relevância da TV pública
passaram a ser questionadas, Ja-
kubowicz atestou: “Se a televisão
pública tem algum futuro, uma
coisa é certa: ela deve manter suas
características e, ao mesmo tem-
po, mudar significativamente”.

Pesquisas têm mostrado que
os jovens, mesmo quando as
emissoras disponibilizam o con-
teúdo em seus sites, preferem ver
os programas no YouTube. “Isso
cria um dilema: a TV deve manter
a exclusividade dos programas
no website ou negociar com o

YouTube, mesmo que isso acarre-
te perdas financeiras?”, pergunta
Lange. BBC e France Télévisions
foram autorizadas a entrar na era
“on demand”, mas, na Alemanha,
a lei ainda não permitiu que esse
passo fosse dado.

“Uma das grandes questões
em jogo é saber de que maneira a
digitalização vai mudar nossa
percepção sobre o sistema públi-
c o”, diz Hye-Kyung Lee, pesquisa-
dora do King’s College, de Lon-
dres. “Vamos querer que as novas
mídias sejam incluídas no siste-
ma público? Neste momento, a
BBC opera tanto no sistema tra-
dicional quanto no digital, mas
isso implica em enormes gastos.
Os jovens que não assistem a TV e
têm acesso a informação gratuita
na internet vão querer continuar
pagando a licença?”

É nesse ponto que residem par-
te das preocupações sobre os efei-
tos dos escândalos atuais no futu-
ro da BBC. Dentro de dois anos, a
taxa, de 145,50 libras anuais (cer-
ca de R$ 490), será renegociada. O
“custo Jimmy Savile” poderá, en-
tão, entrar na aritmética.

Foi também quando o “b o l s o”
entrou em campo que a França viu
seu sistema cambalear. A diminui-
ção do tamanho do cofre dos Esta-
dos é, ao lado da queda na audiên-
cia gerada pela internet, o princi-

pal argumento levantado pelos
que acham que o sistema público
chegou a uma encruzilhada.

“Sou um amante da televisão
pública, mas é preciso ser realis-
ta. Se não passar por grandes mu-
danças, ela vai morrer”, escreveu,
na revista “Nouvelle Observa-
teur ”, Francis Guthleben, autor
de livros sobre o tema, depois de
o governo francês ter anunciado
um corte de 3% a 4% no grupo
France Télévisions para 2013 —
dois meses antes, tinha sido defi-
nida a fusão dos canais France 2 e
3. Ao lado do Reino Unido e da
Alemanha, a França sempre teve
um dos maiores orçamentos do
sistema público europeu.

Em Portugal, a crise serviu de
empurrão para o governo colo-
car sobre a mesa, neste segundo
semestre, a proposta de privati-
zação ou concessão da RTP. “As
dificuldades pelas quais passa o
país servem de pretexto para que
o governo venha com essa ideia e,
com isso, ganhe a simpatia de
parte da população e da mídia
p r i v a d a”, diz Alberto Arons de
Carvalho, ex-secretário de Comu-
nicação de Portugal. Parte da opi-
nião pública passou a questionar
o gasto do erário com um serviço
que não seria fundamental como
educação e saúde. “A mudança,
além de colocar em risco a quali-

dade de informação, é inconsti-
tucional”, afirma Carvalho.

Foi também em meio ao colap-
so financeiro que a Espanha dei-
xou a rede pública afundar ainda
mais, a ponto de o jornal “El País”
ter escrito que a “RTVE se aproxi-
ma do precipício”. A TV espanho-
la passa por grande dificuldade
desde que, em 2009, deixou de
veicular publicidade; este ano,
fechará as contas com um déficit
de €105 milhões .

A crise de legitimidade se
agravou, porém, com a nomea-
ção de Leopoldo González-Eche-
nique, ligado ao Partido Popular
— que está no poder — para a pre-
sidência da rede. Desde julho,
quando Echenique assumiu, têm
vindo a público relatos de inge-
rência política — funcionários as-
sinaram um manifesto no qual
denunciam “um grave ataque à
liberdade de informação”.

O cenário é tão diverso quanto
preocupante. Ao mesmo tempo
em que é impossível olhar para
as TVs públicas em bloco, dadas
suas inúmeras e significativas di-
ferenças, é impossível não enxer-
gar uma coincidência de fatos. E
se a BBC, mãe dos modelos públi-
cos, tem tudo para superar a crise
recente e manter-se forte, o mes-
mo não se pode dizer do sistema
público como um todo.
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