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No embalo dos negócios que a proximidade do mundial na Alemanha gera, as editoras também 
querem aproveitar o momento. Assim, o número de lançamentos de livros sobre futebol, que 
costumam ficar na média de um por dia, dobrou.  
 
Mas, até cerca de cinco anos atrás, esse tipo de literatura não era comum. Percebendo esse 
novo filão, o jornalista Marcelo Duarte criou em 1999 a Panda Books, que dedica um bom 
espaço a publicações sobre a chamada paixão nacional. Para este mês preparou o lançamento 
de "Os Arquivos dos Campeonatos Brasileiros", de José Renato Sátiro Santiago Jr.  
 
Mesmo editoras que não têm tradição na área investem no segmento. Este é o caso da 
Sextante, que coloca no mercado, na próxima segunda-feira, seu primeiro livro do gênero: 
"Pelé: A Autobiografia". Também a Verus Editora se aventura no meio de campo com quatro 
novos livros sobre o assunto.  
 
Redonda mais famosa rola nos livros 
 
Estimuladas pela Copa, editoras fazem lançamentos com o tema do esporte paixão nacional. 
Que o futebol é paixão nacional já se sabe, mas nem todos conhecem a história completa do 
esporte, dos times e dos craques da bola de todos os tempos. De aproximadamente cinco anos 
para cá tem crescido a literatura disponível sobre o assunto. Segundo o proprietário da Livraria 
Pontes, José Reinaldo Pontes, o mercado recebe por dia pelo menos um livro sobre futebol, 
seja publicado por editoras ou edição do próprio autor. "Agora, por ocasião da Copa, os 
lançamentos dobraram, incluindo livros destinados para os jovens, que despertam para o 
assunto", diz o empresário.  
 
Pontes, que tem disponíveis hoje, em sua livraria localizada em Campinas (SP), cerca de 700 
títulos sobre futebol editados no País, também é dono da Editora Pontes. "Temos cinco livros 
publicados sobre o tema, o mais recente deles ‘As mãos do Pelé e outros contos de futebol’, de 
autoria do jornalista João Nunes."  
 
Assim, no embalo dos negócios realizados em torno da Copa do Mundo, as editoras brasileiras 
promovem lançamentos para aproveitar o momento e elevar as vendas neste período, 
normalmente fraco para o setor livreiro, assim como acontece durante as Olimpíadas e 
eleições. A Editora Sextante, por exemplo, coloca no mercado, na próxima segunda-feira, seu 
primeiro livro do gênero: "Pelé: A Autobiografia".  
 
"Na verdade, nossa motivação para lançar um livro de futebol, quando nosso foco são as 
publicações humanísticas, não foi apenas a Copa do Mundo, mas, principalmente, o resultado 
de nossa primeira ousadia: o lançamento do megassucesso "Código da Vinci", de Dan Brown", 
explica o sócio-diretor da Sextante, Marcos da Veiga Pereira. Tanto o best seller é importante 
para a editora, que a previsão de crescimento para este ano, em relação a 2005, é da ordem 
de 15%. Segundo Pereira, o mercado editorial, como um todo, deve crescer perto de 10% este 
ano.  
 
O executivo diz ainda que está confiante na autobiografia de Pelé, que terá divulgação em 
outdoors no Rio e em São Paulo. "Trata-se do maior jogador já visto, com uma história de vida 
e profissional muito rica. Muitas biografias já foram lançadas, mas agora teremos a 
autobiografia. Por isso, compramos os direitos de publicação da obra da editora inglesa Simon 
& Shuster. O livro, de 330 páginas, traz muitas fotos do ídolo e a tiragem inicial é de 30 mil 
exemplares", diz Pereira.  
 
A Verus Editora, também voltada para publicações na área de ciências humanas, vê na Copa 
do Mundo um bom momento para aumentar a sua visibilidade no mercado, de acordo com a 
sócio-proprietária, Raïssa Castro. Tanto assim que a editora lançou em março três livros sobre 
o tema e em maio mais um.  



Segundo ela, é difícil comercializar livros durante a Copa, pois todos se ligam na TV, assim, 
depois do mundial de 2002, começou a planejar a edição de livros sobre futebol para 
aproveitar a fase.  
 
"No ano passado, compramos em Londres os direitos de ‘Ronaldo, a jornada de um gênio’, de 
James Mosley. Continuando a pensar nesse filão, sugeri aos jornalistas André Ribeiro e Vladir 
Lemos, que escrevessem um livro sobre os grandes craques do futebol que usaram a camisa 
10. Daí nasceu ‘A Magia da Camisa 10’", conta Raïssa, ao revelar que outra idéia para mais um 
livro sobre o assunto surgiu durante conversa com o escritor Rubem Alves.  
 
"Não um livro técnico, mas sim que falasse do esporte de forma leve e bem-humorada." O 
resultado foi "O futebol levado a riso". "Animada, fiz mais uma sugestão, desta vez para Edson 
Rodriguez, que tem uma consultoria para executivos. Ele escreveu ‘Futebol para executivos’, 
que lançamos há 15 dias e mostra como as características do esporte podem ser utilizadas 
com sucesso no mundo corporativo", menciona Raïssa.  
 
Confiante, Raïssa diz acreditar que em junho o crescimento das vendas ficará entre 20% e 
25% e prevê para este ano, em relação a 2005, aumento do faturamento da Verus de 30%.  
 
Mas não são apenas editoras iniciantes no filão esportivo que promovem lançamentos nesta 
Copa. A Panda Books, do jornalista Marcelo Duarte, que publica livros dedicados ao futebol 
desde seu início, em 1999, programou dois lançamentos para este período, que se juntarão 
aos outros oito títulos sobre o tema de seu catálogo, composto por 120 títulos de literatura em 
geral.  
 
"Trabalhei um bom tempo em revistas sobre futebol. Sempre gostei e acompanhei o esporte, 
por isso mesmo notei que faltava literatura especializada sobre o assunto. Foi aí que decidi 
abrir a Panda Books, com um braço dedicado a esses livros, que justamente nessa época 
começaram a surgir em profusão", conta Duarte.  
 
Segundo o jornalista, esse não é o assunto que mais dá retorno financeiro à editora, mas 
como ele gosta de futebol preparou, inclusive, um lançamento para este mês. Trata-se de "Os 
Arquivos dos Campeonatos Brasileiros", de José Renato Sátiro Santiago Jr. "Esse livro é muito 
interessante, pois parece um álbum de figurinhas, com escudos de times do mundo inteiro."  
 
Duarte diz que o número de interessados em livros de futebol não é grande. "É um público fiel, 
mas reduzido, composto por cerca de 5 mil pessoas. Esperamos vender mais por causa da 
Copa, mas os nossos melhores resultados são mesmo produtos do livro ‘O Doce Veneno do 
Escorpião - o diário de uma garota de programa’, de Bruna Surfistinha, um fenômeno de 
vendas, que fez com que o faturamento saltasse de R$ 200 mil para R$ 300 mil por mês", 
conclui o jornalista.  
 
kicker: O segmento recebe um livro que fala sobre futebol, em média, todos os dias. Com a 
proximidade do futebol, este número dobrou  
 
kicker2: A Editora Sextante faz sua primeira incursão na área com a autobiografia de Pelé, 
assim como a Verus, com quatro novidades. 
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2, 3 e 4 junho 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


