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Após 25 anos "adormecido", o selo Companhia Editora Nacional volta ao mercado livreiro com 
força total 
 
Ao adquirir a Companhia Editora Nacional em 1980, o Instituto Brasileiro de Edições Pedagógicas 
(Ibep), editora especializada na publicação e distribuição de livros didáticos, comandada por Jorge 
Antonio Miguel Yunes, decidiu que os catálogos das editoras seriam unificados e o tradicional selo 
fundado por Monteiro Lobato em 1925 (ver box nesta edição) ficaria "adormecido".  
 
"Tínhamos interesse nos títulos publicados pela Nacional, que também possuía, como nós, livros 
didáticos e infanto- juvenis ", esclarece Jorge Yunes, diretor-superintendente das editoras. Seu 
pai fundou o Ibep em 1965, com o firme propósito de renovar conceitualmente os livros didáticos 
usados no País.  
 
Juntamente com seu sócio, Paulo Cornado Marte, apostava no potencial dos livros didáticos que, 
viviam, nos anos 60, em crescente expansão com market share de 30% dos livros publicados no 
Brasil. A Companhia Editora Nacional detinha então a liderança do mercado.  
 
A compra da editora consolidou o Ibep como um dos líderes deste segmento de mercado, posição 
que ocupa até hoje. "Naquela época deixamos a Companhia Nacional hibernar propositadamente", 
explica Yunes. A estratégia visava fortalecer o selo Ibep a partir da agregação de títulos 
adquiridos da Nacional.  
 
Em 2003, o aquecimento do mercado editorial de livros não-didáticos e literários estimulou o Ibep 
a "reativar"o selo. "Percebemos um mercado mais receptivo neste segmento editorial", diz o 
superintendente. Uma das primeiras decisões foi colocar no mercado o tradicional livro de receitas 
"Dona Benta - Comer Bem", em edição revista e ampliada.  
 
Lançado em 1940, com mais de 1 milhão de exemplares vendidos ao longo deste período, a obra 
é considerada por Arnaldo Lorençato, crítico de Gastronomia e autor do prefácio da 75ª edição, o 
"livro de receitas número um do Brasil, o mais querido e o mais vendido". "Queríamos voltar ao 
mercado com grandes lançamentos", explica Yunes para justificar a total reformulação do "Dona 
Benta", que lhe garantiu "um toque chique e cosmopolita", como garante Lorençato.  
 
Mas a decisão de voltar com a marca Companhia Nacional não se apoiou somente na volta com 
força total do tradicional livro de receitas. O Ibep programou a volta de títulos tradicionais de 
livros infantojuvenis traduzidos pela primeira vez no Brasil por Monteiro Lobato, além de investir 
mais de R$ 20 milhões na modernização de suas gráficas e mudança de sua sede. Em setembro 
passado, as editoras migraram do Brás para o Jaguaré, em São Paulo.  
 
Desde 1972 a empresa possui parque gráfico próprio com capacidade para dar conta de toda sua 
produção. As novas tecnologias ligadas à impressão de livros e cadernos estimularam-na a 
ampliar essa capacidade. "Decidimos prestar serviços a terceiros. Para isso, tivemos que investir 
para dar conta de uma demanda maior", explica Yunes.  
 
Com uma área de 35 mil metros quadrados, dos quais 32 mil destinados à área industrial, os 
novos equipamentos para pré-impressão, impressão e acabamento do grupo permitiu um 
aumento de produtividade de 50%. O resultado foi imediato. No ano passado, o Ibep teve um 
acrescimento de seu faturamento de 10%. A empresa não revela as cifras que movimenta. Este 
ano, a expectativa é que o faturamento aumente em 20%.  
 



"Já com a Companhia Nacional esperamos um aumento de 100% no faturamento. " Somente para 
este ano, está previsto o lançamento de 150 títulos nomercado. "Há livros infanto-juvenis, não-
didáticos e obras de referência entre eles", explica Yunes.  
 
O pacote inclui a recuperação do acervo publicado pela primeira vez no Brasil pela Companhia 
Editora Nacional. Títulos clássicos como "Alice no País das Maravilhas", de Lewis Carroll, e 
"Robson Crusoé", de Daniel Defoe estão de volta às prateleiras, desde o final de 2004. "Seguimos 
à risca a tradução original de Lobato", garante Yunes. 
 
A área infantil também será contemplada com a publicação de títulos de clássicos da Literatura 
universal especialmente adaptados para as crianças. "Uma parceria com a Fundação Pierre Vergé 
levará ao mercado obras como 'Dom Quixote', de Cervantes e 'Os Lusíadas', de Camões", afirma o 
diretor. Livros de culinária para a faixa etária também estão previstos. Um das obras no prelo é a 
da renomada chef Carla Pernambuco, sobre hábitos alimentares.  
 
Outra importante novidade prometida para estar de volta às livrarias em março de 2006, é a 
reedição completa de todas as obras da respeitável Coleção Brasiliana. Lançada originalmente em 
1931, a coleção reúne livros sobre Sociologia, Problemas Brasileiros, Geopolítica, Antropologia 
entre outros assuntos, tendo entre seus autores Ruy Barbosa, Pedro Calmon e Luiz da Câmara 
Cascudo.  
 
Paralelo aos selos editoriais, a empresa fundou há quatro anos a Faculdade Editora Nacional - 
Faenac, que este ano formará suas primeiras turmas. Sediada em São Caetano do Sul a 
instituição possui mais de 30 cursos superiores. "Começamos do zero e hoje temos mais de cinco 
mil alunos", comemora ele. O próximo passo será lançar os Cadernos Faenac. "O objetivo é 
comercializarmos a publicação tanto para o ensino na Faenac quanto para outras faculdades", diz 
o diretor.  
 
Yunes comemora o fato de sua empresa atender a todos os setores da Educação. " Estamos 
presentes na área de livros, no presencial, com as faculdades e no digital com o site www. 
eaprender. com. br", afirma. O eAprender oferece um acervo de mais de 25 mil páginas on-line de 
conteúdo didático e paradidático voltadas a todos os segmentos da Educação Básica, além de uma 
ferramenta administrativa que promove a comunicação entre a escola e os diversos públicos de 
sua comunidade.  
 
O "despertar"da Ibep- Companhia Editora Nacional, contudo, ainda não terminou. O diretor afirma 
que para o biênio 2005/ 2006 estão previstos mais 1 milhão de euros em investimentos na área 
gráfica. "Neste mercado quem não investir vai ficar para trás", aposta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monteiro Lobato modelo de empreendedor  

Monteiro Lobato, descrito por 

Oswald de Andrade como "um 

senhor pequeno e vivo, de olhos 

irônicos", tornou-se nacionalmente 

conhecido por suas histórias do Sítio 

do Pica-Pau Amarelo, habitado por 

Emília, Narizinho, Dona Benta e 

tantas outras personagens infantis 

que moram no imaginário dos 

brasileiros. 

O que muitos ignoram é que o olhar 

do escritor - sempre sarcástico quando o assunto eram as mazelas 

que assolavam o País no início do século XX - não vislumbrava na arte 

de escrever a única possibilidade de se ganhar a vida. Lobato, 

jornalista-escritor que era, foi também um empreendedor na área 

editorial, mudando definitivamente os rumos do segmento no Brasil. 

Na biografia "Monteiro Lobato - Furacão na Botocúndia", de Carmen 

Lucia de Azevedo, Marcia Camargos e Vladimir Sachetta, publicado 

pela editora Senac São Paulo, em 1998, os autores resgatam 

detalhadamente a trajetória de Lobato como editor, desde o 

lançamento de "Urupês", seu primeiro livro, em 1918. Autofinanciada, 

a obra tornou-se um sucesso de vendas na época, estimulando o pai 

do "Jeca Tatu" a se lançar como editor. De espírito inquieto, Lobato 

via como um inconveniente atuar com obrigatoriedade e laços 

profissionais na imprensa diária. Ex-advogado e fazendeiro, 

abandonou a vida no interior para se fixar em São Paulo no mesmo 

ano em que publicou "Urupês". É também neste período que adquire a 

"Revista do Brasil", sociedade anônima de cunha nacionalista, que 

publicava artigos sobre Humanidades e Artes. 

A "Revista" como registram Azevedo, Camargos e Sachetta foi o 

embrião do que seria a "Olegário Ribeiro, Lobato & Cia", primeira 

editora do escritor, fundada já em 1919, com Olegário Ribeiro 

A sociedade não durou muito e em 1920 com Octalles Marcondes 

Ferreira, seu funcionário, abriria a "Monteiro Lobato & Cia". A nova 

editora cria uma rede de vendedores pelo País e entra no mercado 



publicando livros em escala crescente, duas estratégias não utilizadas 

no segmento até então. 

O sucesso é imediato. Títulos como 'Narizinho Arrebitado" colocados 

no mercado em 1921 chegaram a atingir 50 mil exemplares. Mas 

Lobato não investe apenas em sua obra. Abre espaço para que novos 

autores dos mais diferentes rincões do Brasil enviem suas obras para 

análise. É assim que publica títulos como "Rito Pagão", de Rosalina 

Coelho Lisboa e "Sonetaços", de Antonio Lavrador, pseudônimo de 

Raul de Freitas. 

A vontade lobatiana de transformar o mercado editorial brasileiro, 

todavia, não se limita a romper com o ciclo clássico de autores 

publicados até então. Ao descobrir que havia no Brasil "um público 

latente, constituindo um filão pessimamente explorado, Lobato, de 

forma pioneira, trata o livro como mercadoria", como registra a trinca 

de biógrafos. 

Num Brasil, que registrava 50 livrarias, segundo contabilidade do 

próprio Lobato, conseguiu que as tiragens saltassem de algumas 

centenas para três mil exemplares por edição, número que permanece 

inalterado até hoje no mercado editorial brasileiro. Outra novidade, 

apontada pelos autores, "foi a mudança no padrão gráfico do livro, por 

meio de uma programação visual sofisticada e tipografia elegante, 

atentando para a revisão rigorosa da composição". 

Lobato ousou e em abril de 1924 se endividou para mudar sua editora 

para um prédio de cinco mil metros quadrados, equipado com 

modernas impressoras americanas. Em seis meses a "Monteiro Lobato 

& Cia" tornara- se a mais importante empresa do ramo no Brasil, 

empregando mais de 200 operários. Um assombro para a época. Mas 

a Revolução dos Tenentes em julho de 1924 e o racionamento de 

energia promovido pela Light, em 1925, devido a uma seca que 

assolou o Estado de São Paulo, levaram Lobato a pedir falência, 

mesmo tendo impresso no período 258 mil livros. 

Evidentemente, a bancorrota do escritor foi presumida e calculada 

para que ainda em 15 de setembro de 1925 pudesse voltar ao 

mercado, desta vez fundando a Companhia Editora Nacional. Aberta 

oficialmente no Rio de Janeiro, a nova empresa não tinha no início, 



oficialmente, o nome de Lobato entre seus sócios. Mas era dele. 

A Companhia firmou-se novamente no mercado, seguindo os passos 

da Lobato & Cia. Livros de alta qualidade editorial, bem impressos, 

com projetos gráficos requintados e, conseqüentemente, enorme 

sucesso junto ao público. Seria assim até "A Barca de Gleyre", última 

obra de Lobato na editora em 1944. 

Em entrevista a Carlos Lacerda, já no final da vida, o autor declarou 

lucidamente: "Passei a vida querendo fazer dinheiro com a indústria 

para escrever por distração. Acabei ganhando dinheiro com a 

Literatura para perdê-lo na indústria". Intempéries de quem foi 

essencialmente um empreendedor. Confirmam contudo o mote de 

vida de Lobato, para quem "a coisa que menos metia medo era o 

futuro". Eis o maior segredo da "canastra da Emília".  
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