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A Editora Martins Fontes, uma das mais tradicionais de São Paulo, fundada nos anos 60, avalia 
a possibilidade de profissionalizar a gestão de seu respeitável acervo de 1,8 mil títulos. A 
iniciativa de contratar um "publisher" para administrar o catálogo, especializado em obras de 
filosofia, arte, arquitetura e urbanismo, faz parte de um plano cujo objetivo é harmonizar as 
posições e os interesses dos irmãos Evandro e Alexandre Martins Fontes, cada um com 15% 
do capital. O controle da empresa pertence à mãe, Norma Mendonça Martins Fontes.  
 
"Precisamos de um choque de gestão", disse Evandro. Sua mãe já aprovou a idéia, que seria 
apresentada a Alexandre por um advogado contratado pela família. O "publisher", explicou 
Evandro, não poderá contratar obras novas, mas poderá propor, por exemplo, relançar 
qualquer livro do catálogo. Sua função englobaria desde a seleção de títulos para reimpressão 
até a venda ao varejo, passando pela logística da distribuição. Suas idéias, porém, deverão ser 
apresentadas aos três sócios, que se reunirão no conselho de administração, antes de serem 
executadas.  
 
Todos os lançamentos de novos títulos seriam feitos por novos selos, ligados diretamente a 
cada um dos irmãos.  
 
Essa proposta, se levada adiante, mudará profundamente a maneira pela qual a Martins 
Fontes vem sendo gerida desde 2000, quando faleceu Waldir Martins Fontes, marido de Norma 
e pai de Evandro e Alexandre. "Sua morte, aos 65 anos, nos pegou de surpresa. Era muito 
ativo, tomava todas as decisões", lembra Evandro.  
 
Waldir criou a editora com os irmãos Walter e Waldemar. A primeira livraria nasceu em 
Santos, cidade natal da família. A editora surgiu cerca de dez anos depois.  
 
No entanto, os três irmãos preferiram separar os negócios no início da década de 90, para 
facilitar a vinda da próxima geração. Waldir, pai de Alexandre e Evandro, ficou com as quatro 
lojas e a editora. Os outros dois irmãos, Walter e Waldemar, ficaram com a livraria de Santos, 
onde trabalham até hoje.  
 
Antes de começar a trabalhar na editora, em 1995, Alexandre havia passado mais de dez anos 
nos Estados Unidos, onde trabalhou como cinegrafista e editor de documentários para 
televisão. Com a morte do pai, ficou encarregado da parte comercial e da distribuição dos 
livros e Alexandre assumiu a função de editor. Norma, que até então cuidava do caixa de uma 
das três livrarias em São Paulo (a quarta fica no Rio de Janeiro), assumiu o comando geral do 
negócio.  
 
Em janeiro de 2005 Evandro decidiu criar um novo selo, o Martins-Martins Fontes, que publica 
"livros comerciais" nas mesmas áreas cobertas pela editora, mas de vendagem mais rápida do 
que o catálogo principal da empresa, ancorado em obras de cunho acadêmico, de maior 
fôlego. Já lançou 13 livros e tem mais de 30 contratados - números ainda inferiores aos 
apresentados pela Martins Fontes, que tem em produção cerca de 300 títulos e publica, por 
ano, em torno de 100.  
 
Poucos meses depois da criação do novo selo de Evandro, Alexandre propôs a divisão da 
empresa, que emprega cem pessoas. "Mas isso seria inviável. Então pensou-se em dividir o 
catálogo de 1,8 mil títulos", lembra-se Evandro, que defendeu a necessidade de uma revisão 
dos 1,8 mil contratos, para que a divisão fosse feita de maneira justa. Mas essa idéia também, 
por enquanto, foi deixada de lado. Na semana passada, Evandro teve a idéia de contratar um 
"publisher" para administrar o catálogo. Levou a proposta à sua mãe que, segundo ele, 
aprovou-a.  
 
Este plano contempla ainda a criação de um novo selo para Alexandre, a exemplo do que já foi 
feito por Evandro. Os novos livros seriam lançados por meio dos dois selos. As duas marcas 
seriam transformadas em empresas independentes em alguns meses. A mãe, Norma, seria a 



sócia majoritária das duas novas companhias, com 70% do capital, a mesma proporção que 
ela tem na Editora Martins Fontes. Evandro teria 30% na sua empresa, a mesma fatia de 
Alexandre na sua. Os dois irmãos já dividiram a administração das livrarias. Evandro cuida da 
loja do Rio, que ele transferiu da rua da Alfândega para a avenida Rio Branco, e da unidade 
mais antiga em São Paulo, próxima ao colégio Mackenzie. Seu irmão ficou com as outras duas, 
também em São Paulo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 maio 2006, Tendências & Consumo, 
p. B4. 


