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O
s problemas do merca-
do editorial, de modo
geral, são antigos e se-
melhantes em vários

países. Não apenas editores, li-

vreiros e escritores do Brasil so-
frem com os números de ven-
das. Aqui, no entanto, há o agra-
vante das estatísticas de leitura
– que, embora tenham melhora-
do desde a universalização do
ensino fundamental (o texto
constitucional promulgado em
1988 prescreveu a obrigatorie-
dade e gratuidade do mesmo),
seguem preocupantes.

Nesse cenário (influenciado
ainda por aspectos de economia

e mercado), tiragens modestas
– entre 3 e 5 mil exemplares –
(consideradas pífias em outros
países) tornam-se sinônimo de
sucesso de vendas. Consequen-
temente, é cada vez mais fina a
peneira que separa autores e
editoras.

Caminho

Para escritores independen-
tes, a autopublicação tornou-
se uma maneira de contornar

esse obstáculo, e contar com o
apoio de uma rede de colabo-
radores parece ser uma saída
com potencial. Nessa equação,
os sites de crowdfunding ajus-
tam-se perfeitamente, ao viabi-
lizar o financiamento coletivo.

Foi o caso do jornalista e
escritor Ricardo Mituti, que na
Bookstart conseguiu bater ra-
pidamente a meta de arrecada-
ção para o livro “Histórias
(Quase) Verídicas”.

O título, segundo material
de divulgação, é uma compila-
ção bem-humorada de 18 con-
tos de variedades que retra-
tam situações e tipos comuns
do cotidiano. O prefácio é assi-
nado pelo treinador de futebol
e ex-jogador da Seleção Brasi-
leira Paulo Roberto Falcão, de
quem o autor é assessor de
imprensa. A velocidade de ar-
recadação surpreendeu Mituti
e a própria Bookstart. Na pri-
meira semana de campanha, a
obra já havia superado mais
de 70% da meta. O restante
foi conseguido ao final da se-
mana seguinte. Normalmente,
os projetos ficam dois meses
em campanha.

Velocidade

Até ontem a arrecadação esta-
va em 144% do valor. O mon-
tante excedente pode ser rein-
vestido em mais exemplares,
num lançamento físico ou ou-
tras estratégias, a depender do
interesse do autor e da plata-
forma. “O financiamento cole-
tivo literário é o modelo mais
vantajoso para autores inde-
pendentes”, opina Mituti. “Ain-
da que eu conseguisse uma
editora que apostasse no meu
projeto, por não ser um best
seller eu dificilmente venderia
em livrarias o número de
exemplares comercializado du-
rante a campanha”, completa.

“Com a Bookstart, na práti-
ca, não só vendo um bom nú-
mero de livros como ainda pos-

so receber mais pelos meus
direitos autorais do que certa-
mente receberia no modelo
convencional”. Foi ele quem
procurou a plataforma. “Não
tive sucesso através das edito-
ras, então comecei a pesquisar
sobre autopublicação, foi
quando encontrei a Bookstart.
Já conhecia alguns sites de cro-
wdfunding, mas não um espe-
cífico para literatura”. “Entrei
em contato com eles, apresen-
tei a ideia. Houve interesse,

então mandei os originais.
Eles aprovaram e colocaram a
campanha no ar”, conta Mitu-
ti. Para chamar apoiadores, há
um vídeo no qual o autor fala
sobre o livro e apresenta a lista
de recompensas.

“Histórias (Quase) Verídi-
cas” está em processo de
diagramação. A partir de 1º de
junho, as primeiras cópias im-
pressas começam a chegar aos
colaboradores cujos pacotes in-
cluem um exemplar físico. (AM)

Histórias(Quase)Verídicas, deRicardoMituti,é umadaspublicaçõesviabilizadas

pelaBookstart.Olivrojáatingiu144%dametaestipuladapeloautor

Nova relaçãocomoconsumidor

363549842

Imagemda páginaoficialdaplataformaBookstart, sitedecrowdfundingespecializadoemfinanciamentodelivros.

Normalmente,asobras ficamdoismesesemcampanhaecostumamatingirmaisde100% dovalorestipuladopeloautor

363472357


