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Está para ser definido o negócio da venda da editora evangélica Vida, uma das 
maiores. Consolidada como o terceiro maior evento editorial do mundo, a 19 Bienal 
Internacional do Livro de São Paulo, promovida pela Câmara brasileira do Livro 
(CBL) e que ocorre de 9 e 19 de março, no Anhembi, vai encontrar o mercado 
editorial brasileiro em plena efervescência. Vindo de conquistas como isenções 
fiscais, com um forte programa de aquisições de livros pelo governo federal, uma 
economia estável acenando para o aumento do número de leitores - atualmente 
são 27 milhões, o que dá ao Brasil a oitava posição no mundo -, os editores 
brasileiros preparam-se para sobreviver em um novo mercado, cada vez mais 
exigente, profissional e, especialmente, globalizado, o que inclui fusões, aquisições, 
parcerias e convivência com grandes grupos internacionais cada vez mais 
interessados no País.  
 
Está para ser definido, por exemplo, o negócio milionário da venda da editora 
evangélica Vida, uma das maiores do seu setor no Brasil, com mais de 50 anos de 
existência e que desde 1995 pertence ao grupo americano Zondevan, o mais forte 
grupo editorial evangélico do mundo. A editora poderá ser vendida para um 
consórcio de editores estrangeiros e nacionais.  
 
De olho neste novo mercado, a centenária Melhoramentos, uma das maiores do 
País, entra o ano reposicionando-se como uma provedora de conteúdo, não 
necessariamente atrelada ao livro. A editora vem aumentando sua linha de 
conteúdos eletrônicos com novas plataformas para celulares, tradutores e palms e 
transformou todo o seu acervo em bancos de dados. A empresa tem firmado 
parcerias com provedores de internet e fabricantes de softwares como a fechada há 
dois anos, com a Babylon, líder mundial em software de tradução, para a inclusão 
dos dicionários Michaellis ao conteúdo do "Babylon’s Premium Content". "Parceria 
como esta abre os horizontes para uma nova mídia e nos obriga a ter padrões de 
qualidade compatíveis com o resto do mundo", diz Breno Lerner, diretor geral da 
Melhoramentos.  
 
Mas o reposicionamento da Melhoramentos inclui ainda a entrada da editora no 
mercado de livros para adultos e, mais especificamente, no concorrido segmento de 
auto-ajuda, com o lançamento de dois títulos na próxima Bienal. A exposição, aliás, 
terá mais de 320 expositores distribuídos em 57 mil metros quadrados. A 
estimativa é que um público de 800 mil pessoas visite o evento.  
 
A presença internacional começou a ficar mais forte no País a partir do final dos 
anos 90 quando a francesa Vivendi associou-se ao Grupo Abril para adquirir o 
controle das editoras Ática e Scipione. Depois o grupo espanhol Prisa-Santillana 
adquiriu 75% da editora Objetiva, e, em seguida comprou a editora Moderna. O 
Grupo Planeta, o sétimo maior do mundo, chegou em 1998 e dois anos depois 
comprou a Barsa. O mercado brasileiro atraiu também a Oceano, SM, o grupo 
Anaya e a Harlequin (que numa joint-venture com a editora Record criou a HR, 
especializada em literatura romântica que agora vai além das bancas para o 
mercado de livrarias).  
 
Lerner conta que, ao longo desse tempo, várias vezes grupos internacionais se 
interessaram pela Melhoramentos e acha que o interesse destas editoras pelo 
mercado brasileiro é interessante. "Mudam os players, mas o jogo é o mesmo", diz 
o executivo. "Se alguém achava que iria ter uma reserva natural de mercado por 
causa da língua portuguesa, o interesse atual mostra que não", afirma Lerner.  
 



Para Armando Antongini, diretor-executivo da CBL, que mantêm freqüentes 
contatos com as editoras estrangeiras nas feiras, a presença deles no Brasil é 
inevitável e benéfica. "É a globalização. Acontece no mundo todo e sempre há 
notícia de alguma aquisição", comenta o diretor. "Começamos a sentir que seria 
assim no Brasil há dez anos quando começaram a procurar a CBL para saber dados 
sobre a produção nacional" diz Antongini. "Era inevitável. Na Europa já não há 
muitos mercados conquistar. China e Índia têm em dialetos e uma cultura diferente 
da ocidental. O Brasil é a bola da vez" diz.  
 
"Nas últimas feiras na Europa houve um encantamento por termos um presidente 
operário. Nossas peças que mostravam Lula atraiam muito editores ao espaço 
brasileiro. Além disso, temos uma economia estabilizada mais fácil de explicar aos 
editores de fora que nos procuram nos eventos. Contamos também com o 
fenômeno Paulo Coelho, que já vendeu 90 milhões de livros", avalia o diretor. 
"Como temos 180 milhões de habitantes, acredito que as editoras esperam que 
exista pelo menos mais um fenômeno igual por aqui", brinca o executivo.  
 
Para o diretor-geral da subsidiária brasileira da Larousse, Jean-Christophe Marc, 
este é um momento importante para o mercado brasileiro que ele considera de 
muito futuro. "A editora Larousse do Brasil, por exemplo, cumpriu todas as metas 
que se propôs e dobrou em 2005 os resultados obtidos no ano anterior", diz o 
diretor, sem revelar valores. Ele acredita que o mercado livreiro brasileiro vive um 
novo momento e há espaço para empresas que souberem trabalhá-lo. "Nós, por 
exemplo, estamos investindo 30% do nosso budget em marketing. Acho as editoras 
brasileiras ainda tímidas neste aspecto", comenta o executivo da Larousse.  
 
"Ele foi fundamental, pois o brasileiro nos viam apenas como editora de livros de 
referência. Hoje, entretanto, sabe da diversidade de nossas publicações". afirma o 
diretor-geral, ao destacar os bons resultados da Larousse.  
 
Além disso, desde o início de suas atividades a empresa conquistou importantes 
parcerias e espaço nos principais pontos-de-venda do País, como livrarias, 
supermercados, veículos de comunicação, bibliotecas escolas e, sobretudo, projetos 
especiais desenvolvidos para multinacionais. Outro ponto forte da atuação da 
Larousse do Brasil foi o início das vendas para o governo, hoje o responsável pelas 
maiores compras de livros no Brasil.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 14 fev. 2006, Comunicação, p. C-6. 


