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RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo conhecer o universo dos coffee table books, 

situá-los histórica, cultural e mercadologicamente e propor uma forma de concepção e 

produção para qualificar o seu conteúdo, tomando como base práticas do jornalismo e da 

literatura utilizadas por jornalistas-escritores. Os livros não nascem, mas tornam-se coffee 

table books a partir de determinadas características de produto, de propósitos e de uso: são 

grandes, com profusão de fotos, ilustrados, textos idealmente curtos, acabamento luxuoso e 

possuem uma vocação singular para serem exibidos ao público, e não ficarem escondidos em 

estantes. Considerando conteúdo e apresentação, dividimos essas obras em três categorias: 

institucionais ou feitos “sob encomenda”, patrocinados e com fins exclusivamente comerciais. 

Ao pesquisar a história de sua existência, identifica-se que justamente as particularidades que 

os distinguem dos demais livros, a saber, a beleza e a suntuosidade, acabam por denegrir sua 

imagem. Quando mal-executados editorialmente, são tidos como superficiais, fúteis, 

redundantes, supérfluos e tendenciosos, em especial os que agrupamos como sendo “sob 

encomenda”, que será o nosso maior foco de interesse. Não à toa, quem trabalha na produção 

desses livros não utiliza a denominação coffee table book para defini-los. A partir de análise 

de obras lançadas na última década e do acompanhamento do processo produtivo de 

profissionais do setor editorial, amparados por bibliografia de teóricos do jornalismo, da 

literatura e da sociedade contemporânea, constatamos que, quando desenvolvidos de forma 

criteriosa, geralmente tendo um jornalista-escritor na sua condução, esses livros podem ser 

vistos não mais como objeto de decoração, mas, sim, como fonte de informação e 

entretenimento. Dada a natureza dos coffee table books, feitos para serem consultados casual e 

fragmentadamente, lançamos a hipótese de que os textos curtos em forma de reportagem, 

como conto e, em menor proporção, a crônica, podem ser uma das maneiras de narrativas 

mais eficientes para captar a atenção do leitor e dar crédito às obras, cujo mercado vem 

crescendo de modo sistemático e consistente. 

 

Palavras-chave: livro, jornalismo, literatura 
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ABSTRATC: The objective of this study is to become familiar with the world of coffee table 

books, to place them historically, culturally and in relation to the market, and to propose a 

means of conceptualizing and producing them, in order to classify their content, in line with 

the journalism and literature of journalist-authors. The books are not born but, rather, become 

coffee table books, based on given product, purpose and usage characteristics: they are big, 

replete with photos, illustrated, ideally short texts, luxury finishing, and are a uniquely made 

to be shown to the public, and not hidden on bookshelves. We separated these works, 

according to their content and presentation, into three categories: institutional or “made to 

order”, sponsored, and for exclusively commercial purposes. By researching their history, one 

finds that exactly the particularities that distinguish this type from the other books, that is, 

beauty and lavishness, end up tarnishing their image. When their editorial content is poorly 

done, they are seen as superficial, vain, redundant, superfluous, and prejudiced, especially 

those that we placed in the “made to order” category, which will receive the greater part of 

our interest. It is no wonder that those who produce these books do not call them coffee table 

books. By analyzing the works published over the past decade, and following-up the 

productive process of professionals from the editing business, supported by a bibliography of 

theorists from journalism, literature and contemporary society, we found that, when carefully 

developed, usually with a journalist-author at the head of the project, these books can no 

longer be seen as a mere decorative piece, but, rather, as sources of information and 

entertainment. Given the nature of the coffee table books, made to be consulted casually and 

randomly, we present the hypothesis that the short texts, in article format, like a story and, to 

a lesser degree, a chronicle, they can be one of the most efficient forms of narrative for 

capturing the attention of the reader, and giving credit to the works, whose market has been 

systematically and consistently growing. 

 

keywords: Book, journalism, literature 
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INTRODUÇÃO 

CRIATURAS E CRIADORES 

 

 

Os chamados coffee table books são livros concebidos para se destacar entre os seus 

pares. Produzidos a partir de verbas mais generosas, costumam dispor de escritores, diretores 

de arte e fotógrafos renomados para desenvolverem os projetos editoriais e gráficos e recebem 

tratamento esmerado no acabamento. Tais particularidades podem alçá-los à condição de 

obras de arte editoriais, nem sempre pelo conteúdo, mas certamente pela apresentação – o que 

os faz ocupar lugar singular na cultura. Não por caso, ganham visibilidade quando expostos 

em livrarias, recepções e bibliotecas particulares e, por extensão, promovem as marcas 

(editoriais ou corporativas) que os viabilizam e os profissionais que nelas inscrevem seus 

nomes.  

Em linhas gerais, os coffee table books se caracterizam por serem de capa dura criados 

para ficar expostos em mesas de centro ou em superfície similar de salas de espera, de visitas, 

local de passagem de público, a fim de informar, distrair e inspirar conversas. Como não há 

necessidade de portabilidade, tendem a ser grandes e pesados, para serem manuseados sobre 

apoio fixo. Seu maior atrativo está na concepção, voltada à visibilidade. As páginas contêm 

profusão de fotografias, acompanhadas de legendas e, idealmente, pequena quantidade de 

texto. Os assuntos abordados, em sua maioria, são focados em não-ficção. Uma vez sendo 

obras dirigidas a leitores casuais, a abordagem tende a ser básica e com menos jargões do que 

os encontrados em outros livros sobre o mesmo assunto. Por esse motivo, o termo coffee table 

book também costuma ser usado para indicar livro superficial sobre um assunto, pautado 

apenas pelo acabamento luxuoso, visto mais como objeto de decoração. 

Como a expressão coffee table book pode soar pejorativa, quem trabalha na sua 

produção prefere dizer que publica livros ilustrados, para informação e referência. Em parte, 

esse preconceito se deve a equívocos cometidos na sua produção. Muitas dessas obras foram 

feitas sem critérios editoriais e acabaram não transmitindo a confiança necessária, passando a 

ser identificadas como livros menores, e não como uma fonte de informação. A credibilidade 

e a longevidade desses livros vão depender do seu teor. Quando desenvolvidos de forma 

criteriosa, podem ser vistos não mais como objeto supérfluo, mas, sim, como canal de 

conhecimento. Tal necessidade se faz mais presente nas chamadas obras feitas “sob 

encomenda”, genericamente conhecidas como livros institucionais. 
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Por experiências próprias, pudemos constatar que uma forma de tornar os coffee table 

books mais respeitáveis é valer-se de algumas técnicas utilizadas no jornalismo na hora de 

concebê-los, adequando títulos e projetos editoriais aos seus propósitos específicos. Na 

atividade de editor de coffee table books, conceituamos, escrevemos e lançamos o livro A 

chave do sucesso. Como a Audi se tornou cult (2004, CBNEWS). A obra descreve a trajetória 

da Audi no Brasil, marca de automóveis que chegou desconhecida pelas mãos do piloto de 

Fórmula 1 Ayrton Senna e em poucos anos se tornou uma das mais desejadas do mercado. O 

que era para ser apenas um livro sobre efeméride ganhou destaque na mídia e espaço nas 

livrarias — fato não corriqueiro quando se trata de livros institucionais. A publicação, 

inclusive, foi uma das ganhadoras do Prêmio Jabuti 2005, categoria Projeto/Produção 

Editorial (2º lugar), concedida pela Câmara Brasileira de Livro (CBL).  

Creditamos parte do sucesso no trabalho à nossa prática como jornalista, que nos 

possibilitou transpor para o livro recursos narrativos semelhantes aos utilizados quando 

trabalhávamos como repórter em redações de grandes jornais. Uma de nossas preocupações 

na realização desse livro foi que a obra se tornasse visualmente atraente ao público, o que 

geralmente é a característica mais marcante dos coffee table books, e ao mesmo tempo 

interessante do ponto de vista editorial, contendo informações relevantes e agradáveis de ler. 

Para isso, optamos por organizar a edição em capítulos temáticos, didáticos, com textos leves, 

mensagens diretas e objetivas e narrativa em forma de reportagem, de maneira a envolver a 

atenção do leitor de imediato. A história da marca é contada de três maneiras diferentes: por 

meio de texto, por meio das campanhas promocionais no decorrer do tempo e por meio de 

fac-simile da cobertura realizada pela imprensa. Por qualquer dos ângulos que se olhe, é 

possível perceber a coerência das informações, um formato dando aval a outro, o que 

possibilitou atingir um número maior de leitores.  

Longe de ser uma prática inédita, há uma tendência a contratar jornalistas-escritores 

para pensar e executar o projeto editorial de livros institucionais com características de coffee 

table books, que é o principal foco de interesse desta pesquisa. Analisando as obras lançadas 

nos últimos anos, percebe-se ser cada vez maior o número de profissionais com esse perfil 

atuando no mercado. Nesse sentido, o mais notório jornalista-escritor é Ignácio de Loyola 

Brandão, que emprestou sua assinatura a cerca de 50 obras ditas institucionais sobre os mais 

diversos assuntos, de indústrias e carros até alimentação e cultura. Juntam-se a ele nomes 

como os de Fernando Morais e Ivan Ângelo, entre tantos outros, além de Luiz Ruffato, cujo 

trabalho tem se notabilizado por ser baseado mais em textos ficcionais, embora haja exemplos 

de não-ficção seus desenvolvidos para coffee table books. 
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 Há dezenas de exemplos de jornalistas que se valem de experiência adquirida em 

redação e da aptidão literária para produzir textos “sob encomenda”, dando maior sabor a 

relatos que, por si sós, poderiam soar pouco atraentes ao público em geral, por não terem 

apelo jornalístico ou de narrativa. Trata-se de um trabalho cuja oferta e procura vêm 

crescendo e, de certa forma, reflete o processo de maturação do mercado, segundo 

profissionais do meio. “O segmento de livros com acabamento mais artístico (do qual fazem 

partes os coffee table books) está crescendo e o leitor está se sofisticando, buscando aspectos 

mais inusitados de assuntos do seu interesse”, explica Tomas Alvin, editor da BEI, que 

contrata jornalistas para desenvolverem projetos editoriais de livros feitos “sob encomenda”. 

E acrescenta: “Essa mudança de comportamento ecoa no próprio varejo: as livrarias estão 

mais receptivas na hora de posicionar produtos com essas características em suas lojas.”  

 

 
Figura 1. Experiência de mercado motivou reflexão acadêmica 

 

Há falta de estudos específicos sobre o mercado dos coffee table books. Nasce do 

contato empírico com o produto e da carência de informações sistematizadas sobre o tema o 

interesse em conhecer melhor o universo desses livros e investigar uma forma de produção 

editorial que mostre conexões com o exercício do jornalismo e da literatura, em especial as 

que lançam mão de textos curtos, como contos e crônicas. Interessa-nos observar os métodos 

e sistemas utilizados por jornalistas-escritores quando se enveredam pela área de livros “sob 

encomenda”, conhecendo particularidades da criação que personalizem os trabalhos. Para 

realizar este estudo, buscamos sustentação teórico-metodológica na crítica de processos 

proposta por Cecília Salles, que prevê “a criação como rede de conexões, cuja densidade está 

estreitamente ligada à multiplicidade das relações que a mantém”. A partir daí, estabelecemos 
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diálogos com teóricos da comunicação e do jornalismo (CHAPARRO, LIMA, MEDINA, 

MELO, SODRÉ), da literatura (GOTLIBI, MOISÉS, SÁ) e da sociedade contemporânea 

(ANDESRON, BAUMAN, FLUSSER, JAMESON, LAZZARATO, LIPOVETSKY).  

Esta dissertação está divida em três capítulos, construídos de forma independente. O 

primeiro deles trata de uma tentativa de explicar a origem dos coffee table books no mundo e 

no Brasil e criar uma discussão a respeito da sua controversa nomenclatura. O objetivo é 

situar o produto no cenário cultural e no mercado de consumo e fazer uma contextualização 

histórica.  

No segundo capítulo nos interessou conhecer os processos produtivos dos jornalistas-

escritores Ignácio de Loyola Brandão e Luiz Ruffato, a partir de amostras de obras pré-

selecionadas, além de apresentar nossa própria experiência na confecção de coffee table 

books. A análise se concentrou nos livros feitos “sob encomenda” porque, acreditamos, é 

nessa categoria que os profissionais com experiência em redação e familiaridade com a 

literatura podem dar maior contribuição. 

O terceiro e último capítulo trabalha com a hipótese de que os textos curtos, como 

contos e crônicas, podem compor uma narrativa harmoniosa com os coffee table books, dada a 

natureza peculiar dessas obras: ficarem expostas para o leitor casual, que irá consultá-las de 

forma recortada e breve. A partir de práticas utilizadas no jornalismo e na literatura, 

propusemos uma reflexão sobre a produção editorial dessas obras, tomando como parâmetro o 

gênero reportagem-conto. 

Como exercício intelectual, procuramos desenvolver os capítulos e tópicos desta 

dissertação valendo-nos de características que acreditamos serem determinantes na elaboração 

de coffee table books, a saber: texto curto, apresentação didática e edição que possibilite a 

leitura fragmentada. 
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1. SINTOMA DO SEU TEMPO 

Inserção no mercado cultural e de consumo e contextualização histórica 

 

 

Coffee table book é uma denominação para definir um tipo peculiar de livros, 

concebidos com acabamento artístico e luxuoso, cuja vocação, pelas características 

marcadamente visuais, é ficarem expostos para consulta, em vez de acomodados (ou 

escondidos) em estantes. Daí a origem do seu nome, que, embora controverso, explica muito 

de si e é utilizado, assim mesmo, em inglês, em países de outras línguas que não o anglo-

saxão. São obras quase sempre apelativas na apresentação, símbolo editorial da sociedade de 

consumo pós-moderna, imagética, exibicionista e hiper-realista, sociedade que, na 

interpretação de Gilles Lipovetsky, culminou nos tempos hipermodernos. “Hipercapitalismo, 

hiperclasse, hiperpotência, hiperterrorismo, hiperindividualismo, hipermercado, hipertexto – o 

que não é hiper? O que mais não expõe uma modernidade elevada à potência superlativa?” 

(LIPOVETSKY, 2004, p. 53). 

   
 Figura 2. Coffee table book: símbolo editorial da sociedade de consumo pós-moderna, imagética e exibicionista 
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1.1. Livros para serem vistos e tocados 

 

 

Os livros com pretensões editoriais necessariamente não nascem coffee table books, ou 

seja, não foram feitos para repousarem sobre uma mesa de centro ou numa de recepção, à 

espera do leitor casual. Mas acabam tornando-se coffee table books por apresentarem 

determinadas características de conteúdo e formais que justificam sua fetichização e 

consequente exposição ao público em geral. São quase um objeto de apreciação, visual e tátil, 

com tamanho fora do convencional (maiores), fartamente ilustrados, trazendo, idealmente, 

pequena quantidade de texto e tratando dos assuntos de  forma leve e envolvente, sem 

requerer malabarismos intelectuais por parte do leitor. Atuam, direta ou indiretamente, 

promovendo algo, alguém ou uma causa. Podem e devem funcionar como fonte de 

informação e entretenimento, mas quem os exibe em seus ambientes pode também querer 

comunicar um estilo de ser ou de como gostaria de ser visto pelo mundo que o cerca, de se 

legitimar socialmente ou de legitimar uma atividade em que esteja envolvido. Sem maiores 

pretensões, como se disse, antes de serem lidos, são para serem vistos e admirados, querem 

passar a mensagem de modo imediato e certeiro. “Consumir não se reduz mais a comprar e a 

‘destruir’ um serviço ou um produto, como ensina a economia política e sua crítica, mas 

significa sobretudo pertencer a um mundo, aderir a um universo” (LAZZARATO, 2006, p. 

100). 

 

 

1.2. Classificação 

 

 

Para efeito de mapeamento da produção, os coffee table books que consideramos com 

qualidade editorial podem ser subdivididos em três categorias, classificadas de acordo com a 

temática e com o público a que se destinam, determinantes da sua forma de criação: 

institucionais, patrocinados e com fins exclusivamente comerciais.  
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1.2.1. Institucionais 

 

 

São desenvolvidos a partir de briefing inicial da companhia e atendem a propósitos de 

relacionamento com um público-alvo. Trazem, basicamente, narrativas ligadas à instituição. 

Tratam de histórias de marcas, empresas, produtos, serviços, processos, métodos, ações, além 

de efemérides e assuntos relacionados ao universo em que atua a companhia. Também se 

incluiriam aqui biografias e perfis de profissionais, desde que feitos “sob encomenda”. Em 

boa parte das vezes são utilizados como ferramentas de comunicação e marketing, 

distribuídos para mailing dirigido, e, raramente, vendidos para o público em geral.  

 

     

     
 Figura 3. Livros tratam de assuntos de interesses de uma instituição e são utilizados como ferramenta de 
comunicação com um público-alvo 
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1.2.2. Patrocinados  

 

 

Propostas da própria editora ou de terceiros. Em sua maioria, são obras de caráter 

cultural ou com temáticas ligadas ao meio ambiente, que contam com o patrocínio (implícito 

ou explícito) de determinada empresa para viabilizar sua produção e/ou distribuição comercial 

e tendem a ser beneficiadas por leis de incentivos fiscais. Os assuntos mais recorrentes, de 

interesse mais abrangente, são arte, arquitetura, fotografia, gastronomia, flora e fauna, 

patrimônio histórico, turismo e fatos jornalísticos. Quando não se beneficiam de leis de 

incentivo, ampliam seu leque temático. Uma pequena parcela é destinada à empresa 

patrocinadora e o restante colocado à venda em livrarias. 

 

     

    
 Figura 4. Para serem beneficiadas por leis de incentivos fiscais, as publicações devem, preferencialmente, focar 
em assuntos de interesse cultural, meio ambiente ou memória social 
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1.2.3. Com fins exclusivamente comerciais 

 

Lançamentos de editora na maioria das vezes sem contar com o apoio explícito de 

recursos de terceiros. Sua vocação não é promover uma marca, ao menos não diretamente, 

nem tem o seu conceito cerceado. Como não serão obras beneficiadas por leis de incentivos, 

que exigem a temática cultural ou de interesse público para ter direito à isenção fiscal, podem 

trazer também abordagens mais específicas, voltadas para nichos de mercado, como moda, 

comportamento e modo de vida.  

 

  

    
Figura 5. Livros adotam temas de interesse comercial, de acordo com o posicionamento da editora 
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1.3. Analfabetismo pós-literário e domínio da imagem 

 

 

A rigor, haveria outra categoria, a dos produtos que são confundidos com álbuns 

ilustrados e tratam de assuntos sem relevância editorial, no que se refere ao tema e/ou ao 

aprofundamento do conteúdo. Aqui estaria boa parte dos coffee table books mal-executados, 

além de “álbuns” de casamento ou de festas familiares, responsáveis pela fama de 

superficiais, supérfluos e presunçosos que grudou nessas obras. Sendo assim, alimentam o 

que Günter Anders chamou de “Analfabetismo pós-literário”, termo criado “para caracterizar 

um fenômeno contemporâneo em que se expõem as pessoas, em toda a parte, através do 

conjunto das técnicas de divulgação (revistas ilustradas, filmes, programas de TV), ao fluxo 

contínuo da imagem” (MARCONDES FILHO, org., 2009, p. 22). Segundo Anders, 

 

(...) entopem-se os olhos das pessoas de imagens; quanto menos a pessoa tem o que 
dizer, tanto mais se dá a ela para ver. É que os homens estão sendo educados na 
iconomania, quer dizer, na sistemática sobrealimentação com imagens, que sugerem 
o voyeurismo, que normalmente se associa a esse conceito, no sentido estrito. Para 
ele, as imagens, que acabam por sufocar o mundo, trazem sempre consigo o perigo 
de se transformarem em aparelhos de idiotização, pois, enquanto imagens, em 
oposição aos textos, não esclarecem nenhum contexto, mas apresentam apenas 
farrapos arrancados de mundo, ou seja, mostrando o mundo, o mundo ocultam 
(idem, ibidem). 

 

Nessa categoria, mesmo quando os coffee table books têm potencial para agradar ao 

leitor, por discutirem temas de seu interesse, eles pecam por serem pouco informativos, 

destinados tão-somente a serem vistos, e não lidos, um espetáculo sobre páginas, mas logo 

esquecidos depois que o cenário se fecha. Trata-se do principal motivo pelo qual a 

denominação coffee table book pode ter um significado depreciativo, aliado a outra 

característica intrínseca: a redundância. O leitor tem a plena sensação de que, por serem feitos 

de maneira semelhantes, quem viu um viu todos. Em certa medida, é o que ocorre até com 

outros produtos da arte, de modo geral:  

 
Quase todos os grandes estilos conhecidos engendraram, no seu período final, uma 
corrente de repetidores, os chamados “epígonos”. O epigonismo se reconhece pelo 
uso obsessivo ou compulsivo de fórmulas já testadas e consagradas (...). O artífice 
vive de aplicação de regras ou receitas bem logradas nas quais a variação é mínima e 
a constante é máxima. No entanto, a criação artística traz em si um dinamismo 
expressivo que ultrapassa o modo de ser do artesanato e da indústria mecânica 
(BOSI, 1984, p. 23). 
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Figura 6. Obras sem diretrizes editoriais são responsáveis pela fama de superficiais dos coffee table books 

 

Mesmo diante desse cenário, é preciso separar as obras e suas funções. Além de peças 

gráficas apuradas, agradáveis aos olhos, esses livros podem perfeitamente ser importantes 

culturalmente, à medida que sejam concebidos a partir de critérios editorias exigentes, que 

aliem o mesmo rigor estético ao apuro de conteúdo. Afinal, coffee table books são 

representantes do seu tempo, assim como outros produtos culturais podem ser associados a 

outros momentos históricos.  

 
Existem numerosas definições de cultura. As discrepâncias quando se trata de dar 
conteúdo semântico ao conceito de “cultura”, em idades históricas distintas e por 
parte de diferentes estudiosos do nosso tempo, não nos desanimarão se recordarmos 
que o valor deste termo é “derivado” do tipo de cultura. Toda cultura determinada 
historicamente gera um determinado modelo cultural próprio. Portanto, o estudo 
comparado da semântica do termo “cultura” ao longo dos séculos constitui um 
material muito útil das construções tipológicas (LÓTMAN, 1981, p. 37). 

 

O que falta a eles, a partir do momento em que exibam qualidade, é uma legitimação 

por parte do público. 

 
(...) o circuito ideológico de uma obra não se perfaz apenas em sua produção, mas 
inclui necessariamente o  consumo. Em outras palavras, para ser “artística” ou 
“culta”, ou “elevada” uma obra deve também ser reconhecida como tal. Os textos 
que estamos habituados a considerar como cultos ou de grande alcance simbólico 
assim são institucionalmente reconhecidos (por escolas ou quaisquer outros 
mecanismos institucionais), e os efeitos desse reconhecimento realimentam a 
produção. A literatura de massa, ao contrário, não tem nenhum suporte escolar ou 
acadêmico: seus estímulos de produção e consumo partem do jogo econômico da 
oferta e procura, isto é, do próprio mercado. A diferença das regras de produção e 
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consumo faz com que cada uma dessas literaturas gere efeitos ideológicos diferentes 
(SODRÉ, 1988, p. 6). 

 

O coffee table book é um produto que se estabeleceu no mercado. Há uma tendência 

de valorização desses livros que pode ser detectada no próprio varejo. Grandes redes de 

livrarias, como Saraiva e Fnac, vêm trazendo para a área nobre, de maior visibilidade de suas 

lojas, as obras com características de coffee table book. Livros com predominância de 

imagens, acabamento refinado e de temáticas de consumo, modo de vida e cultura ficam em 

lugares estratégicos, geralmente logo na entrada das lojas ou num espaço de destaque. A 

livraria Cultura, por exemplo, abriu uma unidade Cultura Arte, em São Paulo, com espaço 

nobre onde também estão dispostos livros com essas características.  

Trabalha-se com a premissa de que o interesse pelos coffee table books tem ainda mais 

potencial de crescimento, levando-se em conta o domínio da imagem na sociedade 

contemporânea. 

 
As superfícies adquirem cada vez mais importância no nosso dia-a-dia. Estão nas 
telas de televisão, nas telas de cinema, nos cartazes e nas páginas de revistas 
ilustradas, por exemplo. As superfícies eram raras no passado. Fotografias, pinturas, 
tapetes, vitrais e inscrições rupestres são exemplos de superfícies que rodeavam o 
homem. Mas elas não equivaliam em quantidade nem em importância às superfícies 
que agora nos circundam (FLUSSER, 2007, p. 102). 

 
    

 

1.4. Nomenclatura controversa 

 

 

Embora polêmica e nem sempre assumida, a denominação coffee table book explica, 

de certa maneira, o produto que representa. Quem produz obras com esse destino renega 

veementemente a expressão, porque acredita que ela desmerece, denigre sua imagem, 

associando-o apenas a um objeto decorativo, sem conteúdo e sem aptidão cultural. Prefere 

reforçar que trabalha com livros das mais diversas naturezas e definições, algumas delas 

conflitantes, numa tentativa clara de credenciá-los. Entre as nomenclaturas mais corriqueiras, 

chamam-nos de livros de luxo, de arte, institucional, ilustrado, de referência, de consulta e de 

livro patrocinado. Ou, então, para classificá-los, refere-se ao assunto que a obra aborda 

propriamente, como gastronomia, fotografia, arquitetura, memória empresarial, biografia 

ilustrada, ou seja, atendo-se mais ao conteúdo do que à forma.  

 



25 
 

           
Figura 7. Quem produz renega a expressão coffee table book, porque acredita que ela desmerece, denigre sua 
imagem, associando-o a um objeto decorativo, sem conteúdo e sem aptidão cultural 

 

Sem pretender defender ou atacar a expressão coffee table book, é preciso considerar 

que, apesar de discriminatória, ela é mais esclarecedora, no sentido de deixar evidente sua 

apresentação física e sua aplicação, do que as formas utilizadas por uma parcela dos 

profissionais do mercado para definir esses tipos de livros. Afinal, considerando as 

denominações acima citadas: “livro de luxo” pode ser qualquer obra concebida com 

acabamento mais suntuoso, inclusive trazendo apenas textos, o que não seria de nada 

apropriado para entreter eventuais leitores casuais; “livro de arte” está menos associado ao 

acabamento do livro e mais ao assunto que a obra aborda; “livro institucional” é apenas um 

dos gêneros, sem contar que ele pode ser permeado de informações, e não necessariamente de 

consulta rápida, tampouco tem a obrigação de ser ilustrado; “livro ilustrado”, por sua vez, 

pode ser qualquer obra que traga imagens como apoio, inclusive literatura, e nem por isso ser 

convidativo a uma consulta rápida; “livro de referência” não está diretamente ligado a uma 

apresentação visualmente convidativa; “livro de consulta” pode se aplicar a uma gama de 

títulos, até dicionários; e “livro patrocinado” está relacionado à forma como ele foi 

viabilizado propriamente, e não à sua apresentação.  
Já quem compra e/ou lê esse gênero de livros não se envergonha do termo coffee table 

book; pelo contrário, pode até reforçá-lo, porque acredita que ele carrega certo grau de 

refinamento, uma vez que são obras identificadas com a estética, com a apresentação 

suntuosa, com o bom gosto e com informação personalizada. Consideram-no, antes de 

qualquer avaliação, um objeto de arte. “O tratamento desses livros é o de livros de arte, 

mesmo quando sua temática não seja. Obras que abordam fotografia, gastronomia, arquitetura 

e design, além de fonte de informação em suas áreas, têm um valor agregado grande, porque 

são vistas como objeto de beleza”, afirma Tomas Alvin, editor da BEI. Há, ainda, quem os 

entenda mesmo como nobres objetos de decoração, porque dão uma “atmosfera letrada” ao 
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ambiente, numa tentativa de se valorizar pelo que possui, sintoma da vida de consumo 

contemporânea. “Sou o que sou porque outros me reconhecem como tal” (BAUMAN, 2007, 

p. 107), citando Michel Maffesoli. Trata-se de um fenômeno diretamente ligado aos tempos 

atuais. Com a pós-modernidade, as expectativas e os comportamentos relativos aos bens caros 

mudaram. 
 

Nossa época vê manifestar-se o “direito” às coisas supérfluas para todos, o gosto 
generalizado pelas grandes marcas, o crescimento de consumos ocasionais em 
frações ampliadas da população, uma relação menos institucionalizada, mais 
personalizada, mais afetiva com os signos prestigiosos: o novo sistema celebra as 
bodas de luxo e do individualismo liberal (LIPOVESTSKY, 2005, p.16). 

 
 

 
   Figura 8. Como objetos de decoração, os coffee table books pretendem valorizar o ambiente 

 

 

 

1.5. Pós-modernidade no DNA 

 

 

No sentido de uso ou aplicabilidade, as evidências indicam que os coffee table books 

são uma criação norte-americana dos primórdios da pós-modernidade, fins dos anos 50, 

começo da década de 60. Trata-se, em vários aspectos, do principal período de transição do 
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modernismo para o pós-modernismo (JAMESON, 2007, p. 20), ou ao menos de uma época 

em que esse movimento sem anunciação formal de intenções começaria a conquistar o 

mercado e os holofotes da mídia. “A idéia de um pós-modernismo surgiu pela primeira vez no 

mundo hispânico, na década de 1930, uma geração antes do seu aparecimento na Inglaterra ou 

nos Estados Unidos” (ANDERSON, 1999, p. 9), quando começaria a ter maior visibilidade, 

especificamente na arquitetura. Na década de 50, o conceito se estenderia para a computação; 

tomou corpo com a pop art nos anos 60; cresceria ao entrar pela filosofia, durante os anos 70, 

como crítica da cultura ocidental, ganhando ampla divulgação (SANTOS, 1986, p. 8). “As 

intervenções coincidentes de Lyotard e Habermas pela primeira vez deram ao campo o selo de 

autoridade filosófica” (ANDERSON, 1999, p. 52). Amadureceu nos anos 80, alastrando-se 

para a moda, cinema, música e no cotidiano das pessoas (SANTOS, 1986, p. 8). Na 

comunicação, é provável que tenha tomado forma nos anos 90 e que seu apogeu tenha 

ocorrido na primeira década dos anos 2000, um cenário que ainda está em franca 

transformação. 

 
Jameson assinalou a explosão tecnológica da eletrônica moderna e seu papel como 
principal fonte de lucro e inovação; o predomínio empresarial das corporações 
multinacionais, deslocando as operações industriais para países distantes com 
salários baixos; o imenso crescimento da especulação internacional; e a ascensão 
dos conglomerados de comunicação com um poder sem precedentes sobre toda a 
mídia e ultrapassando fronteiras (ANDERSON, 1999, p. 66). 

 

As obras de arte produzidas sobre esse novo paradigma aboliram “algumas fronteiras 

ou separações essenciais, notadamente a erosão da distinção anterior entre a alta cultura e a 

chamada cultura de massa ou popular” (JAMESON, 2006, p. 18). Para o autor,  

 
Esse talvez seja o desenvolvimento mais angustiante de um ponto de vista 
acadêmico, que tradicionalmente investe na preservação de um âmbito de alta 
cultura ou de cultura de elite, em contraposição ao ambiente ao seu redor – um 
ambiente de filisteus, quinquilharias e de kitsh, de seriados de televisão e cultura 
Reader’s Digest –, e na transmissão, aos seus iniciados, de difíceis e complexas 
habilidades de ler, ouvir e ver. Porém, boa parte dos recentes pós-modernistas ficou 
fascinada exatamente por aquela paisagem de anúncios e motéis das avenidas de Las 
Vegas, pelo Late Show e pelo cinema B de Hollywood, pela chamada para-literatura, 
com os seus best-sellers de aeroporto, que se alternam entre as categorias do gótico 
e do romance, da biografia popular e do mistério de assassinato, da ficção científica 
e do romance fantástico. Eles não mais “citam” tais “textos”, como teria feito Joyce 
ou Mahler, eles o incorporam, a ponto de parecer cada vez mais difícil traçar a linha 
que separa a alta arte das formas comerciais (idem, ibidem, p. 18-19). 

 

A confecção dos coffe table books vem atravessando essa linha cronológica da 

sociedade de consumo, na qual reina o imperativo do show. Quando nasceu, nos idos dos anos 
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60, o advento da irreverente pop art estava trazendo excepcional visibilidade às artes visuais, 

principalmente no que se referia aos trabalhos de Andy Warhol, símbolo maior dos artistas 

dessa corrente. Com Warhol, “de fato, veio inegavelmente um pós-moderno completo: mescla 

indiferente de formas – artes gráficas, pintura, fotografia, cinema, jornalismo, música popular; 

abraçamento calculado do mercado; reverência heliotrópica à mídia e ao poder” 

(ANDERSON, 1999, p. 113). 

“A antiarte pós-moderna não quer representar (realismo), nem interpretar 

(modernismo), mas apresentar a vida diretamente em seus objetos” (SANTOS, 1986, p. 37). 

Nesse contexto, iniciaram-se as primeiras experiências assumindo a paternidade da 

denominação dos exibicionistas coffee table books, embora não se tenha notícia de um estudo 

acadêmico dando conta desse objeto. Em certa medida, essas obras também romperam as tais 

“fronteiras” que delineavam estilos, no caso, as características essenciais que separavam um 

livro de arte todo ilustrado de um livro que traz apenas textos.  

 

 
Figura 9. Quando os coffee table books nasceram, nos anos 60, as artes visuais passavam por uma efervescência 
criativa, com Andy Warhol exibindo nas telas os exageros de consumo e da vida moderna  
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1.6. Formato ganha função 

 

 

A criação dos coffee table books, segundo a enciclopédia virtual e colaborativa 

Wikipédia, é creditada a David R. Brower, então diretor-executivo da instituição de 

preservação Sierra Club. O site, de domínio público, informa que Brower foi o responsável 

por elaborar uma série de livros combinando natureza, fotografia e pequenos textos, 

teorizando a respeito: “Com uma página do tamanho suficientemente grande para exercer 

dinâmica da imagem. Assim, os olhos devem ser obrigados a deslocar-se dentro dos limites da 

imagem, e não englobar tudo isso em uma única vez.” Se o fato de ser uma enciclopédia 

colaborativa pode pôr em cheque o teor e o crédito dos verbetes, com relação à data da 

chegada desses referidos coffee table books, parece não haver dúvida. O primeiro desses 

livros foi This is the american earth, com fotografias de Ansel Adams e texto de Nancy 

Newhall, publicado em 1960. A série ficou conhecida como a Exhibit Format, com 20 títulos 

lançados. 

 

 
Figura 10. This is the american earth, publicado em 1960, tido como um dos primeiros coffee table books que 
nasceram para repousar sobre uma mesa e encantaram leitores casuais 

 

Não se pretende afirmar aqui que os livros criados nessa época sejam pioneiros na 

apresentação voltada para a visualidade, mas provavelmente eles o são no que se refere à 

função, ou seja, foram feitos para serem expostos e folheados pelo público casual.  
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1.7. Origens brasileiras 

 

 

 Com a denominação de livros de arte – e aqui nem todos poderiam se encaixar no que 

hoje se convencionou chamar de coffee table book, porque se pretendiam exclusivamente 

informativos –, o mercado mundial já os vinha produzindo havia décadas. Ao menos desde o 

fim do século XIX, os editores se empenhavam em conceituar essas obras, que também 

chegaram a ser definidas no decorrer das mais recentes décadas como livros de luxo e de 

edições limitadas (KNYCHALA, 1983, p. 21-26). A partir desses primeiros estudos, a autora 

formulou uma definição para essa categoria de livros, adotada também por Cacilda Teixeira 

da Costa, in Livros de arte no Brasil - Edições patrocinadas (2000, p. 11), considerando: 

 
O livro de arte como sendo o livro que, além de símbolo cultural com valores 
semânticos, apresenta-se como um objeto com valores artísticos tais como qualidade 
e beleza do papel, dos caracteres tipográficos e da encadernação, arquitetura e 
diagramação harmoniosas e não necessariamente ilustrados; mas, se contiver 
ilustrações, são consideradas não só as ilustrações feitas com processos manuais, 
como a xilogravura, a gravura em metal, a litografia e a serigrafia, como também 
fotografias artísticas e reproduções por processos fotomecânicos (KNYCHALA, 
1983, 25-26). 

 

Como edições artísticas patrocinadas, as primeiras experiências parecem ser resultado 

do trabalho de Raymundo de Castro Maya à frente da Sociedade dos Cem Bibliófilos do 

Brasil, uma espécie de clube fechado de homens de negócios do Rio de Janeiro que apoiava 

financeiramente os projetos, sem a conotação de mecenato empresarial no sentido empregado 

hoje em dia (COSTA, 2000, p. 13). “(...) esse grande empresário carioca (que era também 

colecionador, fundador de museus, editor de livros e bibliófilo apaixonado) coordenou, entre 

1943 e 1968, a edição de 23 livros, iniciada com Memórias póstumas de Brás Cubas” (idem, 

ibidem, p.14). Segundo a autora, tratava-se de “obras-primas de autores brasileiros, ilustradas 

por artistas como Portinari, Clóvis Graciano, Iberê Camargo, Darel, Carybé, Marcelo 

Grassmann e Lívio Abramo” (idem, ibidem).  

Pegando carona no sucesso das edições patrocinadas, as obras luxuosas começaram a 

movimentar o mercado editorial de forma mais evidente duas décadas depois.  

 
Esse método editorial sui generis (patrocinado) surgiu no Brasil há cerca de 50 anos, 
mas foi nas últimas décadas que sua expansão se intensificou, tornando possível a 
publicação de obras de custo elevado e a formação de editoras especializadas em 
livros para empresas. Houve também o fortalecimento de algumas editoras 
comerciais na área de livros de arte, o aparecimento das leis de incentivo (...) (idem, 
ibidem, p. 11). 
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1.7.1. Impulso das leis de incentivo 

 

 

As edições de livros de arte patrocinados que se tornariam coffee table books 

ganhariam maior visibilidade a partir dos anos 80, com o advento das leis de incentivo à 

cultura, o que deu um caráter de mecenato cultural aos investimentos. Em 1986, foi 

promulgada a Lei nº 7.505, conhecida como Lei Sarney, que possibilitou a dedução de 

impostos devidos às quantias aplicadas em projetos culturais, aumentando 

“consideravelmente o número de livros patrocinados” (idem, ibidem, p. 18). Essa lei 

“constituiu um estímulo à atividade editorial, incentivou a publicação de numerosos livros e, 

principalmente, ocasionou o surgimento de número expressivo de patrocinadores, que 

perceberam as vantagens do marketing cultural (idem, ibidem). 

Suspensa em 1990, a Lei Sarney daria lugar, em 1991, à Lei Rouanet, propondo 

formas de incentivos culturais que trariam novo impulso aos livros patrocinados, muitos deles 

autênticos coffee table books. “No curso da década de 90, os livros patrocinados ganharam 

uma posição ainda mais destacada no quadro da indústria editorial, e a relação que acompanha 

este texto é eloqüente a respeito” (idem, ibidem, p.19). A partir daí, as leis de incentivo 

proliferaram. Além da Rouanet no âmbito federal, vinculada ao imposto sobre renda, existem 

leis estaduais (permitindo reduções do ICMS) e municipais (possibilitando deduções no ISS e 

IPTU).  

O aumento da produção e o emprego equivocado dos livros patrocinados como brindes 

de fim de ano tiveram como efeito colateral a pecha de superficiais que os associou aos coffee 

table books desde então. Ainda assim, o saldo do levantamento das obras realizadas nas 

décadas de 80 e 90, seguindo a autora, é positivo: 

 
(...) analisando esses livros, realizados em sua maioria para brindes de fim de ano ou 
para marcar alguma comemoração das empresas, fica evidente que uma parte 
expressiva deles são obras relevantes, ultrapassando a condição de mero instrumento 
de relações públicas. Numerosos textos fundamentais de nossa história da arte, 
trabalhos de fotógrafos que se distinguem, alguns de reproduções de obras de arte e 
catálogos-livros de exposições importantes, foram publicados assim, contando, entre 
eles, exemplos de excelência, tanto de conteúdo como de realização gráfica” (idem, 
ibidem, p. 11). 
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1.8. Referência em coffee table books 

 

 

 
Figura 11. Reportagem sobre a Taschen na publicação “Eat & Travel Weekly”, de Hong Kong: editora é 

reconhecida pelos seus livros com forte conteúdo visual e exibicionista 
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Da década de 80 para cá, os coffee table books ficaram cada vez mais inusitados e 

chamativos, apostando numa apresentação que foge ao convencional, um produto identificado 

com a pós-modernidade, quando o “hiper-real simulado nos fascina porque é o real 

intensificado na cor, na forma, no tamanho, nas suas propriedades” (SANTOS, 1993, p. 13). 

Os melhores exemplos vêm do exterior e, destes, o mais emblemático é o de uma editora 

alemã essencialmente comercial, com produtos globais, cujo nome virou sinônimo de livro, 

arte e polêmica: Taschen.  

Trata-se de uma das principais referências mundiais desses “objetos de leitura”, tida 

como o “rei dos coffee table books” por publicações internacionais. Criada em 1980, na 

cidade de Colônia, por um jovem de 18 anos chamado Benedikt Taschen, a então Taschen 

Comics começou como uma pequena loja de quadrinhos, num espaço de 25 m². Desde os 

primórdios, a irreverência marcou a linha editorial dos seus produtos. De gibis, passou a 

publicar livros de arte com acabamentos irrepreensíveis e títulos com personagens da cultura 

pop. Em poucos anos, a marca se popularizou na Alemanha e começou a ganhar o mundo. 

Hoje, a Taschen possui lojas com bandeiras próprias nas principais cidades da Europa e dos 

Estados Unidos. 
 

 

  
Figura 12. Livros da Taschen, com temas irreverentes e acabamento luxuoso e anticonvencional, são exemplos 
de coffee table books bem-sucedidos comercialmente  
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O nome Taschen reúne no imaginário todos os conceitos aplicados aos coffee table 

books. Seus livros são sinal de originalidade, irreverência, critério editorial, acabamento 

artístico, vanguarda e superação de expectativas. Trabalhando com linhas específicas, a 

editora oferece publicações em áreas como arte, arquitetura, cinema, desenho, fotografia, 

moda, viagem e estilo de vida.  

Do seu catálogo fazem parte livros como Helmut Newton’s SUMO, edição limitada de 

10 mil unidades, que mede 50 cm x 70 cm, pesa 30 kg e tem 464 páginas, cujo preço na 

Europa é 15 mil euros, tido como o mais caro livro produzido no século XX. Os chamados 

Sex Books são presumidamente os de maior visibilidade no mercado, trazendo desde títulos 

de conotações explícitas até a coleção Hugh Hefner's playboy, edição limitada de 1.500 

unidades, que contém seis volumes dos primeiros 25 anos de uma das mais famosas revistas 

do mundo. 

 

   
Figura 13. Livraria da Taschen em Berlim (esq.) e Paris (dir.); editora dispõe de lojas próprias em algumas das 
principais cidades do mundo  

 

 

1.9. Questões de valores 

 

 

Os coffee table books se situam como um produto premium, sofisticado, um 

posicionamento que encontra eco no atual estágio da sociedade de consumo e de valorização 

de celebridades. “Ao antigo universo em surdina sucedem a hipermidiatização das grandes 

casas, a ‘estrelização’ dos chefs cozinheiros e dos grandes designers, a proliferação das obras 

sobre os criadores, os produtos finos e a história dos mais ‘belos objetos’” (LIPOVETSKY, 

2005, p. 16). Concebidos a partir de profissionais renomados, muitos deles grifes do design 
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gráfico e da escrita, e a partir de matéria-prima nobre, como papéis especiais, insumos 

alternativos e impressões especiais, esses livros pretendem propagar bom gosto na 

apresentação e são evidentemente mais caros, pertencentes a uma categoria à parte, entre as 

mais exuberantes do segmento editorial. “O fenômeno de ascensão do ‘top de linha’ é 

manifesto: todos os observadores do consumo assinalam o declínio do consumo dos produtos 

‘populares’ ligados ao ‘gosto de necessidade’ em favor do mercado da qualidade dos produtos 

‘especiais’” (idem, 2005, p. 57). Estão em consonância com 

 
(...) a hipótese de base que desde então guia a delimitação do perímetro do luxo, e 
faz com que uma marca pertença ou não a esse universo é a seguinte: um produto de 
luxo é um conjunto: um objeto (produto ou serviço), mais um conjunto de 
representações: imagem, conceito, sensações, que são associados a ele pelo 
consumidor e, portanto, que o consumidor compra com o objeto e pelos quais está 
disposto a pagar um preço superior ao que aceitaria pagar por um objeto ou um 
serviço de características funcionais equivalentes, mas sem essas representações 
associadas (idem, ibidem, p. 127).¹ 

 

A partir desse posicionamento, abre-se espaço para a sua valorização no mercado. Para 

utilizar duas expressões marxistas de classificação de um produto, a despeito do seu “valor de 

uso” (no caso, ler, informar, entreter), essas obras tendem a ter alto “valor de troca” 

(mercantil), porque, além de características físicas que explicariam seu preço propriamente, 

como valor agregado permitem que se revelem um estilo pessoal suntuoso de quem o expõe, 

um estilo associado ao formato do livro, à sua apresentação, aos créditos e assinaturas 

envolvidos e ao tema que abordam. Wolfgang Fritz Haug, em Crítica da estética da 

mercadoria, considera que o aspecto estético da mercadoria, no sentido mais amplo – 

manifestação sensível e sentido de seu valor de uso –, pode perfeitamente separar-se do 

objeto. “A aparência torna-se importante – sem dúvida importantíssima – na consumação do 

ato da compra enquanto ser. O que é apenas algo, mas não parece um ‘ser’, não é vendável. O 

que parece ser algo é vendável” (HAUG, 1996, p. 26-27). 

Nesse sentido, a imagem que os coffee table books têm no mercado, para quem os 

adquire, é de que eles entregam o que anunciam em termos de apresentação, a tal ponto que “a 

aparência estética, o valor de uso prometido pela mercadoria, surge também como função de 

venda autônoma no sistema de compra e venda.” (idem, ibidem, p. 27). Muitas vezes, tem-se, 

paga-se, valoriza-se o que essas obras dão a entender que têm e são, e não necessariamente o 

que elas oferecem em termos de conteúdo, ou seja, uma total subordinação do valor de uso 

pelo valor de troca.  
______________________ 

¹ P.N. Giraud, O. Bomsenl e E. Fieffé-Prévost, “L’industrie du luxe…”, art. citado, p. 3 
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O valor de uso estético prometido pela mercadoria torna-se então instrumento para 
obter dinheiro. Desse modo, o seu interesse contrário estimula, na perspectiva do 
valor de troca, o empenho em se tornar uma aparência de valor de uso, que 
exatamente por isso assume formas bastante exageradas, uma vez que, da 
perspectiva do valor de troca, o valor de uso não é essencial. Nesse contexto, o 
aspecto sensível torna-se portador de uma função econômica: o sujeito e o objeto da 
fascinação economicamente funcional. Quem domina a manifestação domina as 
pessoas fascinadas mediante o sentido (idem, ibidem, p. 27). 

 

O culto aos coffee table books em termos de produto está diretamente ligado ao que 

Karl Marx definiu como sendo o “fetichismo da mercadoria”, a saber, fenômeno social e 

psicológico envolvendo a produção das mercadorias e suas relações com o mercado, quando 

coisas passam a possuir fantasmagoria.  

 
O capitalismo engendra elementos que objetivamente assumem a forma de ilusões e 
que são elaborados esteticamente das mais variadas formas, pelo menos desde o 
romantismo. A necessidade sem conteúdo ideológico e ideal de beleza que consiste, 
para esse sistema, no livrar-se do antigo, gera uma série de expressões sensíveis, por 
meio das quais a técnica busca assumir a forma de obra de arte e meio de 
gratificação estética (RÜDGER, 2004, p. 36). 

 
 

Não é de hoje que se acumulam bens artísticos e culturais para se galgar prestígio 

social. “A burguesia é uma classe que, em essência, não crê (...) Existe em um tempo no qual 

não se acredita realmente nos valores culturais: os quadros pendurados em suas mansões estão 

ali porque engendram prestígio social” (idem, ibidem p. 38.), citando Horkheimer e Adorno, 

em I Seminari della Scuola di Francoforte (1999, p. 160). De acordo com Rüdger,  
 

(...) era em parte inapropriado o conceito de arte pura, sendo pois, também, 
ideologia. Os indivíduos com acesso à coisa, em alguma medida, sempre 
consumiram valores estéticos sem que os mesmos fossem devidamente apropriados. 
A pretensão de que a simples posse desses bens implicasse no cultivo (valor de uso) 
de seu espírito incluía-se entre as razões de sua aura, para valermo-nos de uma 
expressão de Walter Benjamin. (idem, ibidem). 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, mais do que um objeto de leitura, os coffee table 

books, então, passam a ter a função de afirmação social, legitimando quem os possui perante 

um círculo pessoal ou público.  

 
O fetichismo da mercadoria baseia-se no fato de que as pessoas transferem para si, 
mais do que o valor monetário, a gratificação psicológica advinda do 
reconhecimento de um valor dado à coisa socialmente, atribuindo à compra ou posse 
dela o prazer daquilo que na verdade foi produto de sua própria atividade sensível 
enquanto coletividade (idem, ibidem, p. 40). 
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Uma vez sendo os coffee table books obras dirigidas a uma parcela heterogênea de 

leitores, a abordagem do conteúdo editorial tende a ser genérica, básica, sem as expressões 

técnicas ou os jargões encontrados em outros livros específicos sobre os mesmos assuntos. No 

entanto, muitas vezes, a atenção dedicada à apresentação material não encontra equivalência 

no projeto editorial, propriamente no conteúdo, desenvolvido sem critérios para atender o 

público específico desses livros. Em certa medida, algumas dessas obras são deficitárias no 

que se convencionou chamar de “Valor Imaterial”. O mundo atravessa um período em que 

coexistem muitos modos de produção, no qual “o capitalismo moderno, centrado sobre a 

valorização de grandes massas de capital fixo material, é cada vez mais substituído por um 

capitalismo pós-moderno centrado na valorização de um capital dito imaterial, qualificado 

também de ‘capital humano’, ‘capital conhecimento’ ou ‘capital inteligência’” (GORZ, 2005, 

p. 15). Nesse contexto,  

 
O conhecimento se tornou a principal força produtiva, em que, conseqüentemente, 
os produtos da atividade social não são mais, principalmente, produtos do trabalho 
cristalizado, mas sim do conhecimento cristalizado. Indica também que o valor de 
troca das mercadorias, sejam ou não materiais, não mais é determinado em última 
análise pela quantidade de trabalho social geral que elas contêm, mas, 
principalmente, pelo seu conteúdo de conhecimento, informações, de inteligência 
geral (idem, ibidem, p. 29).  

 

Gorz se vale de estudos de Jeremy Rifkin², no qual afirma que “a dimensão imaterial 

dos produtos leva vantagem sobre a realidade material deles; seu valor simbólico, estético ou 

social, prevalece sobre seu valor prático e, está claro, também sobre seu valor de troca, que 

ela praticamente apaga” (idem, ibidem, p. 38).  

A nosso ver, de modo geral, o que sobra de “Valor Material” aos coffee table books 

lhes falta em “Valor Imaterial”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
² Jeremy Rifkin, The age of access, The New Culture of Hypercapitalism where All of Life is a Paid-For 
Experience, New York, G.P. Putnan, 2000, tradução francesa de Marc Saint-Upéry, <’Âge de l’accès, Paris, La 
Découverte, 2000. 
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Figura 14. Coffee table books: desafio é levar para o conteúdo o mesmo padrão percebido na apresentação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

2. JORNALISTAS-ESCRITORES: MODUS OPERANDI 

      Processos criativos em textos de não-ficção 

 

 

A necessidade de credenciamento dos coffee table books, a nosso ver, é mais evidente 

naquele segmento que convencionamos chamar de “institucionais” ou feitos “sob 

encomenda”, projetos que tratam de interesses de divulgação de uma empresa, envolvendo 

marcas, produtos, serviços, processos, métodos, ações, pessoas, além de efemérides. Para o 

leitor casual, o fato de se estar folheando uma obra desenvolvida para atender a propósitos 

específicos de uma companhia pode pôr em dúvida a relevância e a credibilidade do que está 

exposto naquelas páginas. O mesmo não tende a ocorrer com os livros que agrupamos como 

“patrocinados” e os realizados “com fins exclusivamente comerciais”. Estes, pela vocação de 

atingir maior número de pessoas e de trazerem assuntos de interesse geral, necessariamente 

devem exibir títulos com maior apelo, até por questões de sobrevivência nas livrarias.  

A nossa hipótese é que a utilização de procedimentos do jornalismo na hora de 

conceituar e conceber os coffee table books institucionais, tendo a literatura como aliada, é 

uma das maneiras de contribuir com o reconhecimento editorial dessas obras. “Pensar a 

criação como rede de conexões, cuja densidade está estreitamente ligada à multiplicidade das 

relações que a mantém” (SALLES, 2006, p, 17). No nosso objeto de estudo, isso implica 

buscar no projeto editorial o mesmo padrão de reconhecimento percebido no projeto visual, 

norteando a execução dos trabalhos por princípios técnicos, estéticos e éticos, básicos da 

atividade do jornalismo, para que se atinja maior número de leitores e seja visto com maior 

interesse e credibilidade. “A intenção (valor de atributo de equilíbrio e unidade do bom texto 

jornalístico, entendido como relato verdadeiro e compreensível da atualidade) é a liga que 

funde Ética, Técnica e Estética, tríade solidária e inseparável das ações jornalísticas” 

(CHAPARRO, 1993, p.13). A pesquisadora Cremilda Medina tem afirmação semelhante:  

 
Três aspectos essenciais devem ser considerados para a avaliação de um livro-
reportagem: seu programa técnico – abarcando o conjunto de instrumentos de que se 
vale para a produção da mensagem; seu projeto estético – a arquitetura de elementos 
que lhe dão expressão; e seu propósito ético – a natureza da sua visão do mundo, 
focando a realidade (LIMA, 2004, p. 319). 
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2.1. A arte de contar história 

 

 

A partir de observações sobre obras publicadas na última década, e da nossa própria 

experiência como editor, jornalista, escritor e pesquisador desses livros, no que se refere a 

tornar o conteúdo dos coffee table books mais atraente ao público em geral, acreditamos que 

uma das maiores contribuições vem sendo dada por jornalistas-escritores. Quando exibem 

domínio do ato de contar uma história, esses profissionais lançam mão de artifícios próprios 

da ficção e, eficientemente, relatam acontecimentos e situações verídicas por meio da 

construção de perfis de personagens, ambientação da história e dramatização. Isso sem abrir 

mão da “influência da produção jornalística (preocupações com a informação, com o 

coloquialismo, com a descrição ágil das coisas)” (SODRÉ, 1988, p.10). Ou ainda criam 

histórias puramente ficcionais a partir de assuntos de interesse de uma instituição, dando 

tratamento literário a temas do universo empresarial. 

É o que se percebe pela análise de coffee table books (ainda que não recebam essa 

denominação) de autores como Ignácio de Loyola Brandão e Luiz Ruffato, que também são 

ficcionistas reconhecidos. Os trabalhos feitos “sob encomenda” por esses profissionais não 

têm a abrangência nem a profundidade de um livro-reportagem, considerado um exemplo 

bem-acabado de narrativa literária, até porque, no caso do coffee table book, como foi dito, 

extensão deixa de ser um atrativo e passa a ser um problema, dada a proposta editorial desses 

produtos. Ainda assim, em obras com texto breve, geralmente da dimensão de um conto ou 

crônica, atestam ser perfeitamente possível atingir a excelência quando produzidas sob a 

inspiração do jornalismo e da literatura e, a despeito do tamanho, unem informação com 

recursos como apuração criteriosa, construção cena-a-cena, diálogos, alternância de foco 

narrativo, reconstituição fidedigna e edição inspirada nos processos jornalísticos. Ou se valem 

de uma narrativa poética, sem se distanciar da realidade. 

A escolha de jornalistas-escritores para exercer a tarefa obedece a critérios 

determinados de cada editora. “A seleção de jornalistas para a elaboração dos nossos livros 

foca no conhecimento do profissional sobre o assunto do livro em questão ou na capacidade 

de levantamento de informações, pessoalmente com o autor ou por pesquisa, além de 

considerar o estilo da escrita”, explica Tomas Alvim, editor da BEI editora, que trabalha com 

jornalistas como Rinaldo Gama, Geraldo Mayrink, João Gabriel de Lima e Nirlando Beirão. 

Ronaldo Graça Couto, editor da Metalivros, se atém a questões de caráter prático ao fazer a 

escolha dos seus autores: “Jornalistas como Marcos Sá Correia ou Eduardo Logullo são 
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especialistas nos temas  para os quais foram contratados. Profissionais especializados têm a 

profundidade necessária para tal empreitada e sabem escrever mais rápido.” 

Ignácio de Loyola Brandão é o mais profícuo entre os jornalistas-escritores, quando o 

assunto é livro institucional. Autor de ficção consagrado, Loyola de Brandão se enveredou 

para as narrativas “sob encomenda” por acaso. Tornou-se um dos escritores mais solicitados 

para esse perfil de trabalho, sem com isso abrir mão da literatura e do jornalismo, em 

separado, como ofício. Empresta seu texto para os mais variados temas propostos, conforme 

explica no seu próprio site pessoal (www.ignaciodeloyolabrandao.com):  

 
Menos de duas décadas atrás, um banco queria fazer um livro institucional, contando 
a história do Teatro Municipal de São Paulo. A editora contratada, a DBA, sugeriu 
que, em lugar de entregar o texto ao departamento de marketing, que faria algo 
burocrático e insípido, chamasse um profissional, de preferência um ficcionista, que 
saberia dar sabor ao texto, a fim de que não se tornasse um inodoro coffee table 
book. O banco pediu uma sugestão e a DBA, depois de me consultar, me entregou o 
trabalho. Aceitei porque o assunto era insinuante, gostoso de fazer, o velho teatro 
abrigava histórias fascinantes, por ali passaram Sarah Bernhardt, Maria Callas, 
Comédie Française, Bejart, e assim por diante. Inaugurava-se naquele momento uma 
vertente nova para nós, escritores. Livros “encomendados”, que dão prazer de 
escrever pelo tema e, para mim, principalmente por serem livros ligados à história 
de São Paulo, à trajetória de empresas privadas. São 49 livros sobre vidros e vitrais, 
clubes de futebol, embaixadas, o jogo de pólo, sobre a Romi-Isetta, sobre bancos, 
sobre táxis-aéreos, sobre restaurantes, sobre o Leite de Rosas, fábrica de baralho, a 
Bolsa de Valores, a Avenida Paulista, exposições de arte, enfim, uma infinidade de 
coisas.  

 
 

Luiz Ruffato, por sua vez, opta por trabalhar basicamente com textos ficcionais, ainda 

que possam ter a temática fincada na realidade. Mas, como se poderá ver abaixo, também já 

produziu textos essencialmente não-ficcionais, em forma de ensaio. Cioso do seu projeto 

literário, faz questão de que todos os trabalho “sob encomenda” estejam, tematicamente ou na 

forma, ligados ao seu universo de interesse. “Entendo que quem contrata o meu trabalho 

contrata a minha forma de ver e criar”, diz Ruffato.  Uma prova da sintonia entre os trabalhos 

“sob encomenda” e o seu projeto literário é que o autor tem planos de acolher todos os textos 

contratados em futuros livros que vier a lançar. “Apesar de ser um livro feito a partir de um 

briefing, me reconheço em todos esses trabalhos”, diz Ruffato.  
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2.2. Os percursos da criação 

 

 

Para efeito de análise dos processos produtivos, optamos por tomar como parâmetro os 

trabalhos feitos “sob encomenda” pelos jornalistas-escritores Ignácio de Loyola Brandão e 

Luiz Ruffato. A escolha dos autores se deu, basicamente, por dois critérios: Loyola, como se 

disse, é um dos mais solicitados e experientes profissionais a produzir coffee table books “sob 

encomenda”; Ruffato faz parte de uma geração mais recente que participa desses livros, 

apostando numa proposta de trabalho mais autoral, no que diz respeito à escolha dos temas e 

até mesmo no sentido estético. Também usamos aqui o exemplo do livro A chave do sucesso 

– Como a Audi se tornou cult, de nossa autoria, porque, entendemos, essa obra traz a nossa 

experiência na confecção desses produtos.  A discussão com os autores levou em conta o 

trabalho realizado na elaboração dos seguintes títulos:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15.   Dutra 50 anos. 
Quatro séculos em cinco horas, 
de Ignácio de Loyola Brandão                    

  Figura 16.  Pinheiro 
Neto Advogados – 60 
Anos, de Ignácio de 
Loyola Brandão 

 
  

 
                                  

                           

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17. Leite de 
Rosas,   uma história, de 
Ignácio de Loyola 
Brandão        

Figura 18.   A chave 
do sucesso. Como a 
Audi se tornou cult, de 
Chico Barbosa                             

Figura 19. minas; estado de 
espírito, de Luiz Ruffato e 
outros autores                                 
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Dutra 50 anos. Quatro séculos em cinco horas, de Ignácio de Loyola Brandão (DBA, 

2001, 144 páginas). A força deste livro está na forma como a narrativa foi desenvolvida. Não 

é uma obra institucional convencional. Tomando como mote a estrada mais famosa do Brasil, 

que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, o autor escreveu uma série de crônicas-reportagens, a 

partir de impressões in loco nos seus 402 km de extensão, experiências próprias e material de 

pesquisa. Loyola intercala textos em forma de reportagens, fundamentados em números, 

registros e fatos, com impressões decorrentes de sua vivência pessoal. Os assuntos são os 

mais diversos, envolvendo pessoas, cidades, entorno, flora, fauna, paisagem, natureza, 

flagrantes cotidianos, carros, empresas, comércio e dados históricos. Os capítulos, curtos e 

independentes, podem ser lidos de modo fragmentado sem comprometimento com o todo. As 

legendas das fotos, mais do que informações, trazem uma reflexão sobre a imagem, e, em 

alguns casos, têm certo sentido poético. 

 

 
Figura 20. Dutra 50 anos: narrativa intercala impressões pessoais com informações fundamentadas em 
reportagem 
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  Pinheiro Neto Advogados – 60 Anos, de Ignácio de Loyola Brandão (Dezembro 

Editorial, 2002, 120 páginas) – O livro conta, cronologicamente, como nasceu e se consolidou 

um dos mais tradicionais escritórios de advocacia do País, por onde passaram e passam os 

mais renomados profissionais do setor. Centrado na figura do fundador, a narrativa procura 

mostrar o empreendedorismo por trás das ações de Pinheiro Neto, um personagem admirado e 

criticado, que se tornou referência entre advogados. Loyola criou um texto sóbrio, que flui em 

modo de reportagem, sem concessões poéticas ou experimentais. É mais jornalístico do que 

literato. Embora seja uma história contínua, sem a divisão por capítulos, a utilização de 

intertítulos permite a leitura de maneira fragmentada. O ponto forte do livro, que o faz ser 

interessante para leitores não familiarizados com o tema, é a contextualização histórica e 

geográfica. Loyola descreve os ambientes e costumes de uma cidade que ainda tinha no 

Centro de São Paulo seu ponto mais cosmopolita e sofisticado. Textos-legendas amplos e 

informativos. 

 

 
Figura 21. Pinheiro Neto Advogados: sobriedade é marca deste livro sobre um dos mais tradicionais escritórios 
de advocacia do país 
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Leite de Rosas, uma história, de Ignácio de Loyola Brandão (DBA, 2003, 132 

páginas). O autor utiliza uma narrativa mais literária para contar como nasceu e se 

desenvolveu uma das marcas mais tradicionais da indústria de beleza do Brasil. 

Dramatização, diálogos, reconstrução de época e de ambiente, flash backs, suspenses são 

recursos presentes em boa parte do livro, imprimindo um ritmo de romance. O livro é 

dividido em duas partes. A primeira é dedicada ao fundador, Francisco Olympio de Oliveira, 

que, ao dar início à nova empresa, refez sua vida aos 52 anos de idade. A segunda é focada no 

momento em que os herdeiros assumem os negócios e enfrentam desafios para carregar o 

legado do criador, tido como um visionário que soube traduzir em seu produto a alma da 

mulher brasileira. Intercalando os textos, foram inseridas crônicas de Clarice Lispector, 

Affonso Romano de Sant’Anna, Chico Alencar e Patrícia Travassos. 

 

 
Figura 22. Leite de Rosas: livro é dividido em duas partes, uma dedicada ao fundador e outra focada nos 
herdeiros 
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A chave do sucesso. Como a Audi se tornou cult, de Chico Barbosa (CBNEWS,  2005, 

150 páginas). Livro mostra, em ritmo de reportagem, a trajetória da Audi no Brasil, marca que 

chegou desconhecida pelas mãos do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna e em poucos anos se 

tornou uma das mais desejadas do mercado. Feita a partir de dezenas de entrevistas e de uma 

extensa pesquisa em jornais e revistas de época, a obra é dividida em capítulos temáticos, que 

também podem ser lidos de forma independente. Mais do que recapitular como se construiu a 

imagem da Audi no Brasil, o texto procura explicar como e por que se desenvolveram as 

estratégias dos negócios, envolvendo desde as negociações para assumir a marca nos País até 

lançamentos de veículos e campanhas de divulgação.  

 
  

 
Figura 23. Como a Audi se tornou cult: obra, em forma de reportagem, é dividida em capítulos temáticos 
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minas; estado de espírito, vários autores (Olhares, 2010, 212 páginas). O livro reúne 

um extenso ensaio fotográfico do documentarista José Caldas, fruto de suas andanças pelo 

território mineiro aliado a um olhar particular, e textos inéditos de cinco escritores mineiros 

contemporâneos. Entre estes está Luiz Ruffato, que contribui com “Os invisíveis” (Italianos 

na Zona da Mata). Ruffato criou o que ele considera um ensaio com linguagem literária, 

trabalhando com informações reais e impressões pessoais. Não há interação direta entre o 

texto e as fotos.  

 

 
Figura 24.  minas: livro reúne ensaio fotográfico e textos inéditos de cinco escritores mineiros contemporâneos 
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2.2.1. Identificação da história 

 

 

Embora um livro feito “sob encomenda” atenda a interesses específicos de uma 

instituição, é preciso que ele seja minimante atraente para uma parcela do público fora do 

universo da empresa. Afinal, no fundo, o lançamento de uma publicação contando a história 

dos seus produtos, processos, pessoas e ações é uma peça promocional e de marketing, que 

visa consolidar a imagem de uma marca no mercado. É um recurso legítimo, desde que o 

conteúdo dessa publicação seja passível de credibilidade e possa trazer informação, 

conhecimento ou entretenimento ao leitor. Ocorre que, por estar inserido dentro do negócio, 

nem sempre um executivo tem consciência do potencial editorial do trabalho de sua empresa. 

Formalmente, cabe ao profissional da área de comunicação e de marketing identificar isso. 

Mas, geralmente, são as editoras e seus colaboradores, a partir de análise e cruzamento de 

informações, que percebem quando uma instituição dispõe de uma boa história para contar e 

divulgar, com vocação para atrair outros segmentos fora da empresa. 

Nossa experiência na confecção do livro A Chave do sucesso. Como a Audi se tornou 

cult caminhou nesse sentido. Como repórter que começou a cobrir o mercado de automóveis 

desde a abertura às importações, em 1990, havia mais de uma década vínhamos acompanhado 

de perto todas as movimentações do setor que envolviam marcas, veículos, linha de produção 

e profissionais destacados. Era público e notório que a Audi representava um case de sucesso. 

Lançada em 1994 pelo piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, a Audi chegara desconhecida e 

rapidamente havia se tornado uma das mais cultuadas marcas do mercado brasileiro, 

rivalizando com concorrentes mais tradicionais aos olhos do consumidor nacional, como 

BMW e Mercedes-Benz. Os carros da Audi eram bons do ponto de vista tecnológico e 

esteticamente modernos, mas muito do mérito de seu sucesso é creditado ao ousado trabalho 

de promoção promovido pelo diretor de Marketing, Leonardo Senna. Entre as suas ações 

espetaculares para chamar a atenção do público estavam desfiles de moda em pleno Salão do 

Automóvel de São Paulo, transporte de carros içados por helicóptero, plataforma show-room 

flutuante que percorria as praias badaladas do Rio de Janeiro e de São Paulo e, por último e 

não menos importante: vinculação com a imagem de Ayrton Senna, ícone do esporte mundial. 
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Figura 25. Como a Audi se tornou cult: transição do piloto Ayrton Senna em homem de negócios deu força 
editorial ao livro 
 

 
Depois de encerradas essas ações, com ampla cobertura da mídia, naturalmente eram 

esquecidas pelo público. Em 2003, ciente de que a Audi, dentro do seu propósito de 

capitalizar ao máximo as oportunidades de se promover, estaria preparando algo para 

comemorar os dez anos de Brasil, no ano seguinte, propusemos a Leonardo Senna reunir em 

um livro todo aquele trabalho inédito, notoriamente de interesse jornalístico. Seria a 

oportunidade de contar os bastidores da construção da marca e dar um crédito público aos 

autores de tantas pirotecnias que, inevitavelmente, seriam copiadas e apropriadas pela 

concorrência, procedimento tido como normal numa sociedade capitalista. Argumento aceito, 

restou-nos estruturar como poderia ser o livro. Segundo o próprio Leonardo, se não 

houvéssemos nos manifestado, ele não se teria dado conta de que os dez anos da marca 

mereceriam perpetuar-se em um livro. 

No nosso exemplo acima, as negociações ficaram centradas em uma pessoa apenas, 

que operou simultaneamente como editor e como escritor. O mais comum no mercado, 

porém, é que essas funções sejam exercidas por profissionais diferentes. As experiências tanto 

de Ignácio de Loyola Brandão como de Luiz Ruffato, cujos trabalhos são nosso foco de 

interesse, dão conta de que parte de um contratante (instituição ou cliente) o convite para 

escrever um livro “sob encomenda”. Junto com o pedido, geralmente já está elaborado o 

briefing do trabalho. Isso se deve ao fato de que os clientes estão em busca da forma de contar 

uma história dos escritores renomados. E de suas assinaturas, que acabam dando certo 

glamour e charme ao relato, conforme atesta Loyola Brandão: 

 
Um dia, fui convidado a almoçar com Maria Cristina Andrade Vieira, irmã de José 
Eduardo Andrade Vieira, do Banco Bamerindus. Ela queria que eu escrevesse a 
história do seu pai, fundador da instituição bancária, mas não sabia se eu aceitaria, já 
que me conhecia como um romancista. Eu nunca tinha feito isso, mas não recuso 
nada, não tenho preconceito; resolvi conhecer o personagem e me interessei. 
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Apesar de ser um convite, de modo geral, não há interferência do jornalista-escritor 

sobre o que lhe foi solicitado. Cabe a ele aceitar ou recusar o trabalho, levando em conta seus 

interesses pessoais e profissionais. “Eles (editora ou cliente final) passam de forma bem 

objetiva: a empresa é isso e querem isso. Não posso dizer: ‘Vocês não querem isso’. Se não 

for do meu interesse, apenas não aceito, sem discutir”, explica Loyola. Para tomar a decisão, 

os autores, de antemão, levam em conta a força da história e dos personagens, se são capazes 

de render uma narrativa interessante. Uma vez sendo livros de não-ficção, o autor não poderá 

criar em cima dos fatos. “Se vem uma história sem atrativos, eu não pego”, afirma Loyola. 

Por “história sem atrativos” Loyola considera uma proposta na qual o cliente só quer o 

engrandecimento da empresa, “louvação, bajulação o tempo inteiro, ‘nós somos os maiores, 

os melhores, blablablá’”, nas suas palavras. E continua: 

 
O problema, na verdade, é que esses livros de empresa eram escritos por 
funcionários, alguns deles tidos como puxa-saco. Às vezes era até um diretor, mas 
limitado, que enchia a obra de auto-elogio, magnificência. Isso não é necessário 
quando se tem uma boa história para contar. 

 

Ruffato, embora não tenha feito livros “sob encomenda” focado na história de uma 

instituição, acredita que, do ponto de vista literário, é um trabalho que pode ter seus méritos e 

acaba influenciando na decisão:  

 
Se você tem uma história exemplar, é desafiador. No fundo, é o que o romance se 
propõe a fazer. A única diferença é que a história de uma empresa vai estar amarrada 
na verossimilhança de um mundo real e o romance, na verossimilhança de um 
mundo ficcional. 

 

A descoberta de um personagem central, cujas realizações são épicas, é o grande 

desafio quando se pensa nas obras feitas “sob encomenda”, que pode ser determinante na 

aceitação ou não do trabalho por parte do autor. O livro sobre os 60 anos do escritório 

Pinheiro Neto Advogados, por exemplo, motivou Loyola a escrevê-lo em decorrência do 

perfil do personagem principal: 

 
Pinheiro Neto era uma pessoa complexa. Autoritário, totalitário, a ponto de passar 
algodão na barba dos seus funcionários para ver se estava bem feita. Os advogados 
que trabalhavam com ele eram impecáveis. Foi o exemplo de homem que teve as 
ideias, numa época em que não existia advocacia de empresa. São desses insights 
empreendedores que eu gosto. Sempre vou em cima disto: o que faz o diferencial do 
personagem. 
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Texto radiografa advogado-empreendedor e mostra personalidade complexa: 
 

 
Figura 26. Pinheiro Neto Advogados: Loyola conviveu de forma próxima com seu perfilado, de maneira a poder 
conhecer suas peculiaridades no trabalho e na vida pessoal 
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A mesma “força” de personagem foi encontrada por Loyola em Francisco Olympio de 

Oliveira, fundador da Leite de Rosas: 

 
Esse homem desembarcou no Rio em 1929 e foi morar numa pensão no Catete. 
Tinha algum dinheiro, mas precisava fazer algo para se manter. Na bagagem, trouxe 
uma fórmula criada por um amigo farmacêutico, à base de água, cânfora e rosas, 
para passar na pele. Comprou os vidrinhos, preencheu os rótulos à mão, pregava e ia 
vender de casa em casa. E isso começou a crescer, ele fez uma fábrica, expandiu. 
Tinha 58 anos. Esse homem se supera nessa idade e cria uma empresa que vende 20 
milhões de frascos por mês.  

 

Os empreendedores sempre fascinaram Loyola. Não por acaso, foi o interesse pela 

história de um desses empresários, o fundador do Banco Bamerindus, que levou o jornalista a 

escrever livros sobre encomenda:  

 
Filho de mascate, ele chegou do Líbano e foi roubado. Foi parar em Tomazina, 
pequena cidade no interior do Paraná. Lá montou loja, que prosperou. Tinha visão 
de comércio, afinal o Líbano era a Fenícia, terra de mercadores. Esse homem 
descontava cheque das pessoas e cobrava pelo serviço. Foi quando um dos filhos 
sugeriu abrir um banquinho. Deu o nome de Bamerindus. A partir daí, as coisas 
começaram a ficar mais fáceis e o banco foi crescendo. Isso em 1929, em plena 
quebra da Bolsa de Nova York. Numa cidade pequena você abre um banco que vira 
o Bamerindus? Achei a história sedutora, de uma simplicidade. E ele, mesmo, foi 
simples a vida toda, amigo de todos, fumando cigarro, andando no centro da cidade. 
Era engraçado, porque ele sentava na cadeira e vinha alguém e pedia dinheiro. Ele 
queria saber quanto, para quê, o que poderia ser dado como garantia. Olhava para o 
sujeito e sabia se ele ia pagar. Pela postura, já sabia. Tanto que o livro se chama 
Olhos de banco. Ele tinha histórias engraçadas, de malandro, jogador, que chegavam 
e diziam: “Preciso de dinheiro”. Pegavam e pagavam porque sabiam que iam 
precisar sempre. Esses, em que todos não confiavam, pagavam. Mais cedo ou mais 
tarde pagavam. Ele era tão simples que, num prédio novo do banco, foi entrando e a 
assessoria disse: “Não, aqui só diretoria; empregado vai pelo fundo”. Foi, sem 
reclamar. Outras vezes ia para o balcão e atendia os clientes, ninguém sabia que se 
trava do dono. Era um tempo diferente, hoje tem caixa automático, você não vê as 
pessoas. Hoje um banco não tem mais olho no olho. Por isso me interessei a 
escrever esse primeiro livro. 

 

 
Nem sempre a força da história está num personagem empreendedor, que desbravou 

um mercado desconhecido. Mostrar a evolução de um produto ou de uma marca, e sua 

inserção num cenário competitivo, também pode resultar numa história atraente para o leitor. 

Foi o que descobrimos ao mapear os avanços da Audi no mercado, como mostra o capítulo 

inicial de A chave do sucesso. Como a Audi se tornou cult, denominado “Objeto do desejo. 

Audi, um caso de paixão à primeira vista”.  

Começamos por explorar a imagem de um ponto de vista subjetivo: 
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A identificação foi imediata. Tão logo a Audi chegou ao Brasil, em 1994, 
começaram a circular pelas ruas carros de diferentes procedências com o símbolo 
das quatro argolas estampado na traseira. E não se tratava de modelos produzidos 
pela recém-chegada marca alemã, não. Eram veículos de outras montadoras, que 
nem na aparência, tampouco na essência, tinham algo a ver com um legítimo Audi.  
Não se sabe se esse comportamento foi uma forma de o público se aproximar do 
ídolo das pistas que trouxera a Audi para o Brasil ou se a imagem daqueles carros 
fora tão avassaladora a ponto de criar uma relação afetiva com os motoristas. Talvez 
tenha sido um pouco de tudo, mas certamente não foi um fato pontual. Passados dez 
anos, ainda se vêem carrocerias nem sempre lustrosas ostentando os anéis da Audi 
ao lado de nomes de automóveis que não estiveram sequer nas proximidades da 
fábrica alemã. A diferença é que, cada vez mais, esses veículos disputam espaço 
com os seus “homenageados” no trânsito.  

 
 

 
Figura 27. Como a Audi se tornou cult: razão e emoção ao alcance do leitor 
 
 

Para depois mostrar aspectos objetivos: 
 
 

Estudo conduzido pela Interbrand em maio de 2004 mostra que a força de modelos 
da marca vendidos no Brasil supera a de ícones mundiais, como Louis Vuitton, 
Apple, Gap e Benetton. Também está à frente de empresas-símbolo do consumo 
global e com grande presença na mídia, como Goodyear e Ericsson. O Audi A3 tem 
o mesmo prestígio das roupas e dos acessórios concebidos pelo estilista Giorgio 
Armani e da linha esportiva Nike. “A Audi é uma marca que já nasceu vitoriosa no 
Brasil, por ter seu lançamento atrelado à figura de Ayrton Senna, e conseguiu 
manter-se no topo, graças aos produtos de qualidade, ao marketing de sucesso e ao 
relacionamento leal que a importadora mantém com a rede de concessionários. Isso 
contribuiu para que a imagem da Audi no Brasil seja exemplar, tornando-se um case 
mundial da marca”, conclui Eduardo Tomiya, diretor de avaliação de marcas da 
Interbrand.”.  
De acordo com reportagem da revista Exame de 26 de maio de 2004, a Audi é, ao 
lado da Ferrari, a marca de automóvel mais cool, tomando como base levantamento 
do Instituto Research International com jovens de 18 a 30 anos de quatro capitais – 
São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. Por cool, entenda-se “legal”, “com 
estilo”, “descolado”, “moderno” e “original”. O texto publicado esclarece: “Para ser 
percebida como cool, uma marca não precisa custar mais nem ser de nicho ou de 
tribo. Também não deve ser confundida com fashion. A moda vai e vem, mas uma 
marca cool deve durar para sempre. O que realmente confere esse status, na visão do 
público jovem, é a personalidade autêntica, a capacidade de se diferenciar, o 
dinamismo e, principalmente, a criatividade para se reinventar. É claro que cobertura 
da mídia e boas campanhas publicitárias são indispensáveis nesse processo.” 
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2.2.2. Entrevistas e pesquisa 

 

 

Há duas formas de trabalhar com livros feitos “sob encomenda”: o autor faz as 

entrevistas e pesquisas e depois escreve ou ele recebe tudo e faz apenas o texto final. De 

modo geral, os jornalistas-escritores costumam receber todo o material e cuidar apenas da 

escrita. As informações são entregues e o autor, no máximo, pede para averiguar a natureza 

das informações, em caso de dúvida, ou algum complemento mais estratégico, conforme 

relata Loyola:  

 
Tem o trabalho de leitura, anotar, checagem. Às vezes, um diz uma coisa e outro diz 
o contrário sobre aquilo, tenho que rever datas, nomes de pessoas. Porque ocorre de 
se entrevistar um velho trabalhador, aposentado, cuja memória está meio 
complicada, perdida, confusa. Daí tem a visão dele e a do outro. Qual, afinal, 
permanece? Quando tem outro que define o correto, tudo bem. Em geral, eles leem e 
dizem: “Isto não, isto sim”, “Aqui falta não sei o quê”, “Isto é até interessante”. 
Porque depois que se lê o texto a caminho da finalização muita coisa vem à cabeça 
deles. E muita gente dá entrevista e depois liga e diz: “Lembrei mais”. 

 

Apuração paralela do autor tem como principal objetivo rastrear elementos que 

possibilitem maior sabor à narrativa, trazendo aspectos sociais, culturais e históricos que 

darão maior vigor ao texto. Nesse sentido, o processo criativo de Loyola o desloca do papel 

de jornalista/escritor para o de pesquisador/historiador. “Eu sempre procuro descobrir o 

contexto de quando a empresa surgiu e se desenvolveu. É um misto de exercício de jornalista 

e historiador. Tenho muitos livros de época, de história, sobre São Paulo, Rio e Janeiro, eu 

guardo tudo. Uma coisa gostosa é quando eu contextualizo, conto a época. Tenho prazer 

nisso”, diz Loyola. E exemplifica: “No Leite de Rosas, restaurei a história de Manaus, do 

glamour. A cidade era tida como uma Paris. Descrevê-la foi fascinante. Aquele calor, e as 

pessoas de fraque, era a moda européia.” E, ao pesquisar, acabou aprendendo também: 

“Francisco Olympio de Oliveira foi o primeiro empresário a contratar Carmen Miranda como 

garota propaganda. E eu não sabia de nada, fui descobrindo. A pesquisa trouxe novos 

elementos, como objetos, fotos da Carmen Miranda anunciando Leite de Rosas, desfile de 

miss. 
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A história de uma marca ou de uma personalidade pode ser a história de uma 

época... 
 
 
 

 
Figura 28. Pinheiro Neto Advogados: ao falar do dia-a-dia do profissional advogado, narrativa faz um resgate do 
tempo 
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...Trazendo acontecimentos que estão no imaginário popular:  

 

 
Figura 29. Leite de Rosas: concurso de Miss Brasil retratado mobilizou sociedade brasileira 

 

Ruffato, quando aceitou o convite para escrever um dos capítulos para o livro minas; 

estado de espírito, ficou motivado pelo fato de o tema estar dentro do seu projeto literário e, 

naturalmente, já dispunha de material para elaboração da reportagem. “Para mim é 

fundamental que o tema esteja dentro do meu foco de interesse. Ou então que me tragam toda 

a pesquisa feita e detalhada, de maneira que eu não precise me preocupar com apuração”, 

afirma Ruffato. 
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O atrativo de o profissional ser o responsável pela apuração e pesquisa é manter maior 

controle sobre as informações. Trabalhando como repórter, fica mais fácil contrapor 

informações, ampliar algumas questões e ter o contato direto com as fontes. Na elaboração de 

A chave do sucesso, realizamos uma pesquisa de clipping da Audi que abrangia todas as 

publicações nacionais no período de dez anos. A partir do material que saiu na imprensa, 

realizamos dezenas de entrevistas com os principais personagens envolvidos, repercutindo as 

notícias e comparando as versões. Dessa forma, o autor tem maior controle sobre os fatos. 

 

 

2.2.3. Narrativa 

 

 

Embora utilize recursos literários para narrar textos “sob encomenda”, Ruffato tem 

dificuldade de identificar quem é o seu leitor e até mesmo de avaliar se o texto literário pode 

dar maior qualidade aos coffee table books. “Eu realmente não sei quem é o leitor desse tipo 

de livro (coffee table book). Eu já participei de vários projetos, como escritor, e não sei, de 

verdade, quem é o leitor”, diz Ruffato. O fato de não saber para quem está escrevendo poderia 

motivar o autor a produzir um texto mais claro, que não seja técnico, mais humanista, de 

maneira a falar a uma gama maior de pessoa. Ruffato discorda: 

 
Penso o contrário: como eu não sei, escrevo como se escrevesse exatamente pra 
mim, como se estivesse dentro do meu projeto literário. Tanto que, com uma 
exceção, todos os textos que me pediram eu consigo enxergá-lo dentro da minha 
proposta de trabalho. Em minas; estado de espírito, fugi completamente. Todos os 
convidados escreveram contos ou coisas ficcionais. Fiz um misto de ensaio e 
depoimento pessoal, mas muito literário do ponto de vista da linguagem. Escrevi 
sobre os italianos na Zona da Mata, cujo título é “Os invisíveis”. Tem um pouco a 
ver com meus livros. Porque Mamma, son tanto Felice é exatamente isso, só que 
ficcionalmente eu peguei então o lado mais histórico. Eu nunca saí desse universo. 
Se me convidam, é porque meu texto deve agregar algum tipo de valor ao produto 
final. Se for isso, eu tenho total liberdade para escrever. Eu já me recusei a participar 
de livros cuja temática não me interessava. 

 

Ruffato discorda do conceito do público médio na hora de aplicá-lo ao livro ou 

informação de modo geral:  

 
O problema é que a “média” não satisfaz quem está acima ou abaixo. Se você não 
define quem é o púbico vai correr mais risco ainda. É um livro sobre escova de 
dente? Para quem? Para o funcionário, que já está familiarizado com o objeto? Ou é 
para despertar nas pessoas a importância de escovar os dentes? 
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Em “Os invisíveis”, Ruffato criou um texto que ele define como misto de ensaio e 

depoimento pessoal, mas “muito literário do ponto de vista da linguagem”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. “Os invisíveis”: temática está dentro de seu projeto profissional 
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Ruffato concorda que as interferências na criação são maiores quando a encomenda é 

de livros de não-ficção. Escrever um texto de ficção, do ponto de vista de criação, é mais 

fluido para o autor: “Quando é ficção, quem contrata passa o briefing pelo tema: telefone, 

trem, torcida. Eu preciso criar uma história que tenha um desses elementos.” 

Do ponto de vista de estruturação da narrativa, Ruffato investe na objetividade e na 

fluidez. “Em geral, os textos ‘sob encomenda’ são pedidos focados, você tem os objetivos 

mais ou menos claros. Dentro desse contexto, de histórias curtas, não faz sentido fazer nada 

com muitos personagens. Até porque não cabe.” Outra precaução que Ruffato toma é com 

relação à linguagem, a mais acessível possível. “Experimentalismo em livro institucional não 

cabe; seria pernóstico”, afirma  

Como foi dito, Loyola se coloca como primeiro desafio, quando pega o material para 

analisar, encontrar uma história forte, achar o que ele considera um gancho jornalístico. A 

partir daí, tem a preocupação em conduzir o relato de forma romanceada, destacando 

suspense, dramas, ápices, dando voz a personagens fortes. “Tento fazer uma história como se 

fosse romance, com começo, meio e fim, drama, humor, episódios que despertem a atenção, 

paralelos que segurem a atenção, suspense. Deixo algo para ser contado lá na frente, destaco 

um episódio. Tento sempre um final, um relato da empresa hoje.” E cita um trecho do livro 

Leite de Rosas:  

 
Um momento de suprema tensão na historia do Leite de Rosas foi quando eles 
decidiram trocar a embalagem de vidro, mais onerosa, pela de plástico. A 
preocupação era: será que vai dar certo? O plástico é meio cafona e o vidro é aquela 
coisa bonitinha. Mas eles tinham que trocar o vidro porque quebrava muito; a perda 
em supermercado era enorme. O pessoal pegava e deixava cair. Um aqui, outro ali. 
Quando soma a perda no Brasil, quantos vidros tem que repor? Foi um momento de 
preocupação geral. 

 

Loyola opta por fazer o texto como se fosse uma linha do tempo, tomando cuidado 

para não ficar muito focado em acontecimentos dos primórdios da empresa.  “Conta-se o 

passado, mas, claro, por questões estratégicas da empresa, é preciso apontar o futuro”, afirma 

o escritor. Em dezenas de livros “sob encomenda” que escreveu, a única narrativa não linear 

foi com o livro da vidraçaria Santa Marina. “Eu dei uma idéia e fizemos ao contrário: começa 

pela atualidade e no final do livro voltamos à invenção do vidro, que é obscura, ninguém sabe 

como descobriram que, colocando a areia a tantos graus, viraria vidro”, diz Loyola.  
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Em ritmo de romance: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Loyola utiliza recursos da literatura para valorizar narrativa 
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O fato de escrever na ordem cronológica tende a dificultar a narrativa, segundo 

Loyola, por causa da força dos acontecimentos iniciais:  

 
Os tempos pioneiros são muito interessantes. Quando a empresa se consolida, se 
informatiza, automatiza, estabelece os diretores de marketing, fica tudo chato, 
porque fica tudo igual. As aventuras, as ousadias, as invenções, as inovações, tudo 
aquilo que fez o charme da empresa acaba, e daí fica muito complicado. Quase todos 
esses livros são divididos em duas partes, e a segunda, nós, que escrevemos, temos 
esta coisa de lutar contra, porque não tem um ser humano de referência, o líder já 
está se retirando. Daí vem a segunda geração, que pode ser interessante, o 
rejuvenescimento, mas é preciso ter um personagem  ou o grupo. 

 

Na nossa experiência editando A chave de sucesso. Como a Audi se tornou cult  

optamos por começar o livro com um capítulo que fosse atual, mostrando o que significaria a 

marca na atualidade, como se fosse uma “justificativa” para se mergulhar na história da 

empresa. A nosso ver, de modo geral, obedecer a uma cronologia pode ser ficar refém da 

ordem dos fatos, que nem sempre são os mais empolgantes, e ao mesmo tempo perder o 

caráter jornalístico do livro, que visa prender a atenção do leitor logo nas primeiras páginas e 

conduzi-lo até o final. Segundo Lima, 

 
Tradicionalmente, a maneira de conduzir essa construção é a que se dá 
cronologicamente no tempo e linearmente no espaço, como princípio, meio e fim 
assim ordenados. Mas o homem inventou o cinema e o jornalismo impresso 
moderno, apoderou-se dos cortes de tempo e espaço, das inversões da lógica 
convencional para justapor, avançar célere em flash-forward, antecipando o tempo, 
recuar em corte para o passado em flash-back, para resgatar o que já foi. (LIMA: 
2004, p. 167) 

 

Não por acaso, depois de o escritor tomar pé da história, pode ocorrer de alterar a 

estrutura editorial. Foi o que ocorreu com Loyola, quando estava desenvolvendo Dutra 50 

anos. Quatro séculos em cinco horas.  

 
O mote era os 50 anos da Dutra. Discutimos o que poderia ser escrito, sobre a 
necessidade de se asfaltar aquela via, mas isso daria no máximo 20 páginas. 
Pensamos sobre o que poderia ser feito ou não, quando meu editor me perguntou se 
poderia ser feita uma crônica sobre a Dutra. Eu disse: “Acho que sim”. Eu frequentei 
muito a Dutra porque meu sogro, durante muitos anos, teve uma casa em Arraial do 
Cabo, no Rio. E eu ia muito para lá, atravessava a Dutra, chegava ao Rio, para a 
região dos Lagos. Então, decidimos e eu fiz várias viagens, anotando tudo. Escrevi 
dois textos. Um da história, com as coisas oficiais. E na outra parte fiz uma viagem 
pela janela do meu carro. Todas as sensações que eu tinha olhando para fora. Aquele 
monte de carro, hotel, caminhoneiros, vilas, ferros velhos, vilinhas, vilões, travestis, 
lugar cheio de palmeiras. Daí começam crônicas sobre Bananal, velha cidade do 
café, e Cruzeiro. Eles adoraram. E foi uma proposta completamente diferente no 
sentido de estrutura.  
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A história oficial da Dutra... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32. Dutra 50 anos: o lado repórter de Loyola 
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 ...E a história sob a ótica do jornalista-escritor: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Dutra 50 anos: o lado cronista de Loyola 
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2.2.4. Aprovação e refação 

 

 

Quando se trabalha com livros “sob encomenda”, é inevitável que o material final 

tenha que ser submetido a processo de aprovação. Ruffato afirma conviver bem com o ato de 

refazer: “Faz parte do processo; já cheguei a reescrever um livro inteiro, e não porque eles não 

gostaram, mas por questões políticas internas”. Quando há muita interferência no estilo da 

escrita, o autor faz questão de não assinar a obra: “Deixa de ser um trabalho autoral.”  

Loyola também considera normal ter que fazer adaptações para que o texto atenda aos 

interesses da instituição. “Quantas vezes não refaço um romance? Refiz 38 vezes o final de 

Não verás país nenhum. Além do mais, tenho que reconhecer que um livro “sob encomenda” 

não é meu. Quando uma informação foge do contexto, Loyola lança mão de outro recurso do 

jornalismo, o box, uma side history. “Agora, não mexem nas escrita, apenas na informação.” 

No livro Pinheiro Neto Advogados, por exemplo, o escritor teve que fazer várias adaptações 

porque havia trechos que estavam muito focados na vida pessoal do fundador, e não no 

escritório: “Concordei e refiz”.  

No entendimento de Loyola, trabalhar com restrições não o incomoda, até porque isso 

também ocorre no exercício do jornalismo: 

 
Quantas coisas ao longo da vida eu não pude publicar. A gente sabe que se a 
empresa está pedindo alguma coisa eles querem do jeito deles, e se você está 
aceitando tem que ser do jeito deles. Ainda assim, eu assino com tranquilidade. Não 
tem nenhum livro que eu fiz que não me reconheça nele. 

 
 

Embora raros, há exemplos de empresas que fazem questão de mostrar-se por inteiro. 

 
Tive uma experiência generosa com a Promom Engenharia. Que é uma empresa 
diferenciada: não entra em corrupção, não entra em superfaturamento, lobby. Todos 
os funcionários são sócios, acionistas. Isso vigora há 50 anos bem administrados. A 
empresa teve bons e maus momentos. Foi a primeira vez que eu fiz uma entrevista 
com três na minha frente, conversando, contando, ‘então a gente estava falindo’. 
Todos os momentos complicados. Em geral as empresas só têm grandes momentos. 
Eles contaram, não por ignorância, mas por transparência. Queriam mostrar que o 
negócio deles era a reinvenção contínua. O livro termina dizendo: “Amanhã talvez a 
gente nem seja uma firma de engenharia.” Porque eles já fizeram informática, 
telecon, a mudança está no DNA da empresa. Colocaram um engenheiro, Nilton, 
para ser o meu interlocutor o tempo todo. O livro começou com esboço histórico. O 
que eles queriam contar eram os bastidores, curiosidades, porque eles trabalharam na 
Nigéria, em Bagdá, no interior da Bahia, e cada um tem uma história louca, 
engraçada. Eu ia fazendo os textos, eu sugeri que o engenheiro lesse para não 
acumular tudo depois, ele via e voltava: “Desculpa, mas aqui não é bem assim.” 
Porque eu fiz muitas entrevistas, e quando você fala como muitas pessoas eles não 
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falam da empresa, falam de si, “porque eu fiz isso, aquilo”. Então tinha coisas que 
eram nebulosas, parciais. E o engenheiro sempre pedindo desculpa. E o texto foi se 
arrumando, discutimos. Foi o livro mais pensado juntos que eu já fiz. E aí, 
discutindo o livro, propus o título Promon, 50 anos. Me chamaram e disseram: “A 
gente não quer Promon na capa, nem 50 anos. Quando o fundador fez o discurso, há 
uns dez anos, ele citou um poema do T.S. Eliot, que sempre, ao longo dos anos, é 
lembrado pela gente, como nosso paradigma, filosofia, a gente nunca sabe pra onde 
vai e sempre procura e encontra. A gente gostaria que se tirasse o título deste poema. 
E estamos sugerindo este: Para chegares ao que não sabes quê.” Então, você pega 
um livro desses e não sabe que é da Promon. E alguns exemplares devem ir para a 
livraria. O cliente vê a capa e vai estranhar. Quando vir lá dentro na abertura, ele vai 
saber o motivo do título. 

 

Nossa experiência mostrou que colocar a data efeméride na capa é um dos motivos 

pelos quais essas obras têm vida curta e despertam pouca atenção no leitor casual. Se 

optássemos por algo como Audi: 10 anos de Brasil, provavelmente o livro não conseguiria o 

destaque que conseguiu na mídia, por ser identificado apenas como um livro institucional, e 

não um livro que poderia atrair públicos indiretos, além de ficar datado. Acreditamos que, 

com a forma proposta, o livro poderia se destacar nas livrarias, porque estaria demonstrando o 

trabalho de construção da marca no País. Sempre trabalhando, claro, com informações 

verídicas e de interesse jornalístico. 

Para se precaver de eventuais problemas com a veracidade da informação, no geral, no 

final do livro, Loyola faz questão que conste o nome dos entrevistados. E, sempre que 

possível, no decorrer do texto, deixa claro quem está passando a informação, abusando de 

“segundo tal”, “conforme diz, afirma”, ou seja, deixa claro que ele está apenas relatando.  

Loyola considera que o problema dos livros feitos “sob encomenda” é que você não 

tem tempo de “deixar na gaveta” por dois, três meses, para depois revê-los e reescrever. 

Acabou, tem que despachá-lo: 

 
É como crônica: você senta, escreve e manda. Meu método de trabalho em romance 
é ir escrevendo e depois voltar e limpar. Eu sempre consigo fazer isso. E hoje, com o 
computador, faço assim: imprimo cada segmento ou cada capítulo, releio e mexo à 
mão. Preciso mexer assim, com a caneta, depois refaço. De qualquer forma, tenho 
todas as versões. 
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2.2.5. Edição 

 

 

A configuração de textos e imagens dos coffee table books feitos “sob encomenda” é 

determinante para tornar a obra atraente e convidativa à consulta. Por se tratar de um livro 

desenvolvido para divulgar interesses específicos de uma instituição, o leitor tende a vê-lo 

com certa desconfiança com relação à natureza do conteúdo. Cabe ao editor criar soluções que 

despertem a atenção de quem for folheá-lo ou facilitem a absorção da informação, garantindo, 

assim, a divulgação implícita no trabalho.  

Lima, em Páginas ampliadas, destaca a importância de algumas técnicas de edição 

que são essenciais nos livros-reportagem, dada a natureza extensa da narrativa. Embora os 

coffee table books devam trazer textos curtos, acreditamos que os encadeamentos das 

informações possam ser passíveis de método semelhante. 

 
Os segmentos que formam uma narrativa extensa, como a de um livro-reportagem, 
requerem hábil tratamento de montagem, de estruturação e ordenação do conjunto 
de ações, ambientes, personagens, discussões, questões, de modo a haver, no todo, 
uma unidade organizada com lógica, graça e harmonia. É dessa distribuição 
concatenada de tempos e espaços, dessa engenharia de armação do texto, que 
depende, em última instância, a fluência que a narrativa terá e a eficiência que a 
mensagem alcançará. Não se trata apenas de armar uma sequencia após outra na 
dimensão temporal e distribuí-la, como elos de correntes, no espaço. É também 
questão de plantar as ações-chave ao longo do texto, de ancorar a narrativa em 
pilares localizados de tal sorte que não deixem o teto desabar, para vergonha das 
paredes nuas. Há também a preocupação com a sequência de conflitos menores, que 
no seu conjunto somativo estruturam o grande conflito central da obra. (LIMA, 
2004, p. 166) 

 

A interação de imagens e textos são determinantes para que a obra seja apreciada no 

seu conjunto. Mas isso não significa, necessariamente, que um tenha que ser criado em função 

do outro. Nas experiências de Loyola, a escrita independe das fotografias, até porque, ele 

ressalta, costuma-se trabalhar com os limites dos acervos. Ruffato é a favor da composição 

mútua, desde que o resultado não seja meramente descritivo. “Quando há uma proposta de 

diálogo, existe uma liberdade muito grande”, afirma Ruffato. No ensaio que ele escreveu para 

o livro minas, estado de espírito, não houve uma sincronia, o que ele considera um problema, 

porque causa uma falta de unidade ao leitor.  

Em A chave do sucesso. Como a Audi se tornou cult, buscamos criar simbioses entre 

textos e imagens para auxiliar o leitor do começo ao fim da leitura, de forma clara e 

informativa. A seguir destacamos alguns exemplos:  
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Linha do tempo:  

 

 
Figura 34.  Como a Audi se tornou cult: nas duas páginas de abertura, é possível ter um panorama da obra. Estão 
todas ali, pontuadas ano a ano, as principais realizações da marca  
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Didatismo:  

 

 
Figura 35. Como a Audi se tornou cult: por se tratar de publicação que envolve informações técnicas, optou-se 
por ser sucinto nas explicações, explicitando o benefício que cada item traria para o consumidor final  
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Testemunho da mídia: 

 

 
Figura 36. Como a Audi se tornou cult: fac-símiles de reportagens dão sustentação e credibilidade à narrativa  

 

Reproduções de anúncios: 

 

                                          
Figura 37. Como a Audi se tornou cult: peças promocionais também contam a história da marca 
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Formato fora do padrão:  

 

 
Figura 38. Com dimensões de 29 cm x 40 cm, o livro, implicitamente, mostrava a grandiosidade da marca, ao 
mesmo tempo em que possibilitava a exploração visual dos produtos 
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3. CREDENCIANDO O CONTEÚDO 

      O jornalismo e a literatura como parâmetros de produção 

 

 

Ao pesquisar algumas publicações que se enquadram na categoria de coffee table 

books, notamos ser recorrente a presença de textos demasiadamente extensos para esse meio 

de comunicação e, o mais problemático, narrativas carentes de recursos estilístico e literário 

em assuntos específicos, alguns técnicos até, de pouco interesse para leitores casuais, os quais, 

a rigor, são o público-alvo dessas publicações. Quando assim executadas, acreditamos, essas 

obras costumam ser relegadas ao ostracismo, dando sustentação ao preconceito que está 

associado aos coffee table books. Não por acaso, seus autores são desconhecidos ou não têm 

seus nomes explorados nas capas. 

 

 

3.1. O poder do texto curto 

 

 

A partir da observação de que a narrativa com viés literário qualifica o produto final, 

lançamos a hipótese de que o texto curto, em especial o conto, feito em forma de reportagem, 

e, em menor proporção, a crônica, pelo seu caráter muitas vezes poético, podem ser formas 

eficientes a serem utilizadas nos coffee table books, dialogando com as imagens de maneira 

direta ou indireta. Se bem construídas, essas narrativas, pela sua natureza envolvente e 

imediata, captam a atenção do leitor, “colocando-o” no tema e na trama de imediato, com 

menor risco de dispersão ou de perda de interesse pelo assunto. 

Na construção de textos curtos, tanto na crônica como no conto, o autor poderá 

considerar que sua criação irá se realizar na tensão entre limite (de espaço, de abordagem, de 

informação) e certa liberdade (de manejo e organização das palavras). “Limite é dado por 

restrições internas ou externas à obra, que oferecem resistência à liberdade. Criar livremente 

não significa poder fazer qualquer coisa, a qualquer momento, em quaisquer circunstâncias e 

de qualquer maneira”, como define Cecília Salles, no site Redes de criação (2010). É preciso 

considerar, porém, que “essas restrições revelam-se, muitas vezes, como propulsoras da 

criação” (idem, ibidem). O autor é incitado a vencer os limites estabelecidos por ele mesmo 

ou por fatores externos, como a delimitação de espaço.  
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A fim de envolver sem demora o leitor de coffe table book, o jornalista-escritor deve 

definir o que Cecília Salles considera ser o projeto poético para essas obras, a saber: 

“Princípios direcionadores, de natureza ética e estética, presentes nas práticas criadoras, 

relacionados à produção de uma obra específica e que atam a obra daquele criador, como um 

todo” (idem, ibidem). No nosso objeto de estudo, implica saber qual o efeito que se pretende 

causar: informar e/ou entreter. A partir daí, optar por trabalhar com técnicas narrativas como 

omissão, expansão, contração e alternância de pontos de vista, de maneira a segurar o leitor, 

embora muitas vezes seja “um processo (de criação) no qual não se consegue determinar um 

ponto inicial, nem final”, nas palavras de Cecília Salles (2006, p.15). 

 
O processo de criação, com o auxílio da semiótica peirceana, pode ser descrito como 
um movimento falível com tendências, sustentado pela lógica da incerteza, 
englobando a intervenção do acaso e abrindo espaço para a introdução de idéias 
novas. (Idem, ibidem). 

 

 

3.2. A crônica 

 

 

Como vimos no capítulo anterior, no exemplo do livro Dutra 50 anos. Quatro séculos 

em cinco horas, também a crônica, pelo seu caráter poético e leve, pode ser uma narrativa que 

compõe harmoniosamente com os livros em formato coffee table. “A crônica e o conto 

acabariam em fronteiras muito próximas” (SÁ, 2008, p. 9). A linha divisória entre ambos, 

tênue, é a densidade: 

 
Enquanto o contista mergulha de ponta cabeça na construção do personagem, do 
tempo, do espaço, da atmosfera que darão força ao fato “exemplar”, o cronista age 
de maneira mais solta, dando a impressão de que pretende apenas ficar na superfície 
de seus próprios comentários, sem ter sequer a preocupação de colocar-se na pele de 
um narrador, que é, principalmente, personagem ficcional (como acontece nos 
contos, novelas e romances). Assim, quem narra uma crônica é o seu autor mesmo, e 
tudo o  que ele diz parece ter acontecido de fato, como se nós, leitores, estivéssemos 
diante de uma reportagem (idem, ibidem). 

 

Mesmo as reportagens podem explorar “a função poética da linguagem, bem como o 

silêncio em que se escondem as verdadeiras significações daquilo que foi verbalizado” (idem, 

ibidem). No seu entendimento, embora na crônica não haja a densidade do conto, nela existe a 

liberdade do cronista. “Ele pode transmitir a aparência de superficialidade para desenvolver o 

seu tema, o que também acontece como se fosse ‘por acaso”’ (idem, ibidem). 
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Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari, em Técnica de reportagem - Notas sobre a 

narrativa jornalística, propõem alguns aspectos para distinguir o conto da crônica. O primeiro 

deles seria o tamanho, já que a crônica é geralmente menor. Ato contínuo, repensam: “Há 

contos curtíssimos” (SODRÉ, FERRARI, 1986, p. 86). E ampliam suas observações: 

 
(...) a crônica se detém mais em situações fortuitas e flagrantes do cotidiano; a 
condução narrativa é, quase sempre, de caráter impressionista, o narrador numa 
posição observadora ou reflexiva (é raro que se intrometa, por exemplo, em 
pensamentos de personagens). Aliás, a questão dos personagens talvez seja um traço 
distintivo entre o conto e crônica: no primeiro, são autônomos (isto é: parecem ter 
vida própria), vivem conflitos que às vezes são passados ao leitor através de 
monólogos interiores, e a história gira em torno deles; na crônica, os personagens 
são acidentes na narrativa, compõem um painel, atuam como figurantes. O narrador 
observa suas atitudes exteriores e flagra seus comportamentos contraditórios, 
mesquinhos, engraçados ou, mesmo, trágicos. Há ainda crônicas sem personagens, 
em que se registram impressões de ambivalência ou se discutem questões polêmicas 
(aqui, já estamos próximo do artigo). Não há propriamente um enredo, com 
princípio, meio e fim (idem, ibidem). 

 

O exercício dessa narrativa despretensiosa não tem nada de simples. “O cronista que 

sabe atuar como consciência poética da atualidade é aquele que mantém vivo o interesse do 

seu público e converte a crônica em algo desejado pelos leitores” (MELO, 2003, p. 156). No 

jornal impresso, (o cronista) “atua como mediador literário entre os fatos que estão 

acontecendo e a psicologia coletiva” (idem, ibidem). E justifica: 

 
É por isso que muitos cronistas (Drummond em especial) buscam inspiração no 
próprio jornal. Realizam uma tradução livre da realidade principal, acrescentando 
ironia e humor à chatice do cotidiano, à dureza do dia-a-dia. Os que se afastam do 
presente e enveredam pelo saudosismo, pela rememoração dos tempos passados, 
arriscam perder público ou o limitam aos seus companheiros de geração (idem, 
ibidem). 

 

 

3.3. O conto 

 

 

Certas características do conto, a nosso ver, podem se encaixar no projeto de coffee 

table books, que tendem a ser mais atraentes quanto menores e mais elaborados forem seus 

textos. Entre as peculiaridades dessa forma de narrativa que nos interessam, estão o privilégio 

no foco, em vez da abrangência; o olhar sob um aspecto inusitado, evitando descrição; a 

valorização do essencial; e o respeito à clareza, obedecendo à ordem direta e utilizando 

vocabulário sem rebuscamento. Assim, subtraindo tudo que não esteja diretamente 
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relacionado com o objetivo planejado, com o mínimo de meios tende-se a alcançar o máximo 

de efeitos. Ao se carregar na expressividade do texto, lançando mão da sua concisão, torna-se 

possível ao leitor envolver-se logo nas primeiras construções:  

 
No conto, a brevidade não é uma desgraça, mas uma graça. Ao ser breve, a 
construção textual do conto poderá lidar com as marcas incisivas da condensação 
narrativa e da densidade dramática; o contista apresentará não um vasto painel, 
preguiçoso e prolixo, como pode fazer o romancista, mas um flash da vida, um 
instantâneo do tempo. E poderá atingir uma grande força expressiva justamente na 
capacidade de imprimir exatidão e precisão verbais. Assim, a leitura de um ótimo 
conto é como um soco na boca do estômago do leitor: reveladora, eficaz, 
fundamental (BULHÕES, 2007, p. 41). 

 

A capacidade do corte do fluxo de vida é o motivo da grande eficácia dos contos, na 

medida em que flagra o momento presente, sem o antes ou o depois. “O conto seria o modo 

moderno de narrar, caracterizado por seu teor fragmentário, de ruptura com o princípio da 

continuidade lógica, tentando consagrar este instante temporário” (GOTLIB, 2006, p. 55). 

Para o escritor argentino Júlio Cortázar, contista consagrado pelo público e pela crítica, a 

eficácia e o sentido do conto 

 
(...) dependem destes valores que dão um caráter específico ao poema e também ao 
jazz: a tensão, o ritmo, a pulsação interna, o imprevisto dentro de parâmetros pré-
vistos, essa liberdade fatal que não admite alteração sem uma perda irreparável 
(p.235) (idem, ibidem, p. 71).  

 

Nas suas palavras: 

 
De um modo que nenhuma técnica poderia ensinar ou proporcionar, o grande conto 
condensa a obsessão da alimária, é uma presença alucinante que se instala desde as 
primeiras frases para fascinar o leitor, fazê-lo perder o contato com a esmaecida 
realidade que o cerca, arrastá-lo para um mergulho mais intenso e avassalador 
(CORTÁZAR, 2008, p.65). 

 

Edgar Alan Poe, tido como um artífice do conto, defendia o que chamava de “a 

totalidade de efeito ou a unidade de impressão que se consegue ao ler o texto de uma só vez, 

sem interrupções, na dependência direta, pois, da sua duração, que interfere na excitação ou 

elevação, ou na intensidade do efeito poético” (GOTLIB, 2008, p. 35). Em parte, isso de deve 

à própria natureza deste gênero:  

 
O conto é, pois, uma narrativa unívoca, univalente: constitui uma unidade 
dramática, uma célula dramática, visto gravitar ao redor de um só conflito, um só 
drama, uma soa ação. Caracteriza-se, assim, por conter unidade de ação, tomada 
esta como a sequência de atos praticados pelos protagonistas, ou de acontecimentos 



75 
 

de que participam. A ação pode ser externa, quando as personagens se deslocam no 
tempo, e interna, quando o conflito se localiza em sua mente. 
Para bem compreender a unidade dramática que identifica o conto, é preciso levar 
em conta que os seus ingredientes convergem para o mesmo ponto. A existência de 
uma única ação, ou conflito, ou ainda de uma única “história” ou “enredo”, está 
intimamente relacionada com a concentração de efeitos e de pormenores: o conto 
aborrece as digressões, as divagações, os excessos. Ao contrário: cada palavra ou 
frase há de ter sua razão de ser na economia global da narrativa, a ponto de, em tese, 
não se poder substituí-la ou alterá-la sem afetar o conjunto. Para tanto, os 
ingredientes narrativos galvanizam-se numa única direção, ou seja, em torno de um 
único drama, ou ação (MOISÉS, 2006, p.40-41). 

 

Cabe ao contista dizer ao que veio de imediato. “O começo constitui o desafio maior 

enfrentado pelos contistas: as primeiras linhas determinam o destino da narrativa. E se o leitor 

se prender por elas, certamente prosseguirá até o fim, e o autor terá logrado realizar seu 

intento.” (idem, ibidem, p.83). Segundo o autor, “no conto, por ser um recorte do cotidiano, 

princípio e desenlace estão muito próximos” (idem, ibidem). E conclui:  

 
O bom começo é decisivo para a sorte do conto: em qualquer das hipóteses, a 
presença de informações supérfluas ou redundantes pode comprometer o 
desenvolvimento da história. O contista experimentado sabe como principiar, 
cônscio de que as linhas abertas condicionam tudo o mais. Nisso, como em outros 
pormenores técnicos, ele depara com obstáculos diversos dos que assaltam 
novelistas e romancistas. Pela extensão de páginas, sinal concreto de sua peculiar 
estrutura, a novela e o romance enfrentam o problema do epílogo: ao passo que o 
contista há de saber como principiar, o romancista e o novelista preocupam-se com o 
desfecho (idem, ibidem). 

 

 

3.4. Hibridismo 

 

 

A crônica e o conto breve encontraram respaldo por parte de escritores na América 

Latina, onde uma série de autores desses gêneros, das mais diversas procedências e estilos, 

tem em comum o fato de serem jornalistas: 

 
O conto breve latino americano teria nascido como uma evolução da crônica 
jornalística. O escritor da crônica jornalística, ao aprender a captar o momento, 
recortar as cenas como um fotógrafo do instantâneo, trabalhar a emoção num espaço 
de texto que era cada vez menor na página diagramada do jornal, teria tomado 
consciência das técnicas, apurado seu “ofício de contista”, como diz Cortázar 
(ALVES, 2010, p.127). 
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Alves defende que “na América Latina não houve uma separação entre escritores e 

jornalistas, praticantes da ‘arte pura’ vs. os trabalhadores do trabalho pago pelo jornal” (idem, 

ibidem, p. 128). E desenvolve: 

 
Os escritores cronistas foram forjando uma poética e fundaram uma escritura nas 
páginas dos jornais (...). Absorveram elementos da nouvelle francesa e da long story 
de língua inglesa, e de toda a tradição do conto universal, mas foi, sobretudo, no 
trabalho constante com o jornalismo que chegaram ao conto breve, passando pela 
crônica e aprendendo o ofício de contista (idem, ibidem). 

 

O exercício por parte do mesmo profissional em duas frentes diferentes acabou por 

gerar trabalhos com características comuns à literatura e ao jornalismo, vindo ao encontro do 

que Haroldo de Campos definiu, nos mais diversos campos da literatura, como “hibridismo”. 

É um processo que rompeu com paradigmas históricos.  

 
O “hibridismo dos gêneros”, no contexto da revolução industrial que se inicia na 
Inglaterra na segunda metade do século XVIII, mas que atinge seu auge, com o 
nascimento da grande indústria, na segunda metade do século XIX, passa a se 
confundir também com o hibridismo dos media, e a se alimentar dele. A emergência 
da grande imprensa desempenha um papel fundamental nos rumos da literatura. A 
linguagem descontínua e alternativa, característica da conversação, vai encontrar na 
simultaneidade e no fragmentarismo do jornal seu desaguadouro natural (CAMPOS, 
1977, p. 15). 

 

Um exemplo extremo colocado pelo autor está no livro de Cortázar Último round  

(2008), em que “a influência da paginação do jornal e do simultaneísmo de leitura leva à 

divisão material do livro em dois segmentos articuláveis (primer piso e planta baja)” (idem, 

ibidem, p. 41). 

 

 

3.5. Reportagem-conto  

 

 

A nós, que estamos analisando em especial os textos em coffee table books de não-

ficção, interessam as expressões em forma de conto contidas no jornalismo, em especial a 

reportagem-conto, também classificada por Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari. Segundo os 

autores,  

 
Na narrativa literária, o conto costuma ser a forma mais curta; em jornalismo, a 
reportagem é a mais longa. Mas as duas formas muito se assemelham: pode-se dizer 
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que a reportagem é o conto jornalístico – um modo especial de propiciar a 
personalização da informação ou aquilo que também se indica como ‘interesse 
humano” (SODRÉ; FERRARI, 1986, p. 75). 

 

Em oposição à reportagem em termos clássicos,  

 
(...) entendendo a reportagem como ampliação da notícia, a horizontalização do 
relato – no sentido da abordagem extensiva em termos de detalhes – e também sua 
verticalização – no sentido de aprofundamento da questão em foco, em busca de 
suas raízes, suas implicações, seus desdobramentos possíveis (LIMA, 2004, p. 26),  

 

a reportagem-conto faz um corte no tempo, no espaço, nos personagens e nos acontecimentos.  

 
A típica reportagem-conto tem uma estrutura mais orgânica. Geralmente 
particulariza a ação em torno de um único personagem, que atua durante toda a 
narrativa. Os dados documentais entram dissimuladamente na história e o texto 
aproxima-se tanto do conto, que incorpora até fluxo de consciência dos personagens 
(SODRÉ, FERRARI, 1986, p. 81). 

 

Sodré e Ferrari, citando Nádia Battela Gotlib, em Teoria do conto, transpõem para a 

reportagem-conto o que o contista, jornalista e dramaturgo russo Anton Tchekhov 

considerava qualidades essenciais para um conto: força, clareza, condensação e novidade. 

Acrescentam, ainda, o que Edgar Alan Poe, acima mencionado, apontava como sendo 

determinante: a história curta deve ter a chamada unidade de efeito, que consiste na dosagem 

de tensão (suspense) em relação ao tamanho do conto. O escritor italiano Ítalo Calvino, em 

Seis propostas para o próximo milênio, identifica seis qualidades que devem nortear a 

atividade dos escritores, cinco das quais, entendemos, podem ser adotadas no exercício do 

conto, considerando sua aplicação nos coffee table books. Trata-se de leveza, rapidez, 

exatidão, visibilidade e multiplicidade. Carlos Peixoto, no ensaio “Seis propostas para o 

próximo jornalismo”, transcrito para o livro Jornalismo e literatura. A sedução da palavra, 

organizado por Gustavo de Castro e Alex Galeno (2002), também se vale das reflexões de 

Calvino para repensar o exercício do jornalismo: 

 
São conceitos que deveriam ser aplicados à narrativa, mas que também assumem 
uma dimensão filosófica e ética válida para jornalistas – o que significa, como 
queria Cláudio Abramo, ser válida também para o cidadão comum (idem, ibidem, p. 
129). 

 

A essas características, sugerimos agregar também o caráter informativo. Ao que 

poderíamos acrescentar mais uma, alicerce do jornalismo, que sustenta todas as demais: 

credibilidade. 
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3.5.1. Reflexões sobre a narrativa 

 

 

A fim de repensar o conteúdo editorial dos livros feitos “sob encomenda”, propomos 

traçar um paralelo para o universo dos coffe table books, a partir de cada uma destas 

características: força, clareza, condensação, novidade, unidade de efeito, leveza, rapidez, 

exatidão, visibilidade, multiplicidade, informação e credibilidade. Aqui nos interessa 

explorar esses conceitos de forma ampla, nem sempre se restringindo ao ponto de vista dos 

autores mencionados. 

 

3.5.1.1. Força – A rigor, os coffee table books são livros tidos 

como para serem consultados, folheados, um exercício de 

flâneur sobre as páginas, sem um mergulho de concentração. 

Até porque, como vimos, seu público alvo é o leitor casual, 

captado num ambiente social pela sua aparência imponente, 

artística, luxuosa. Para disputar a atenção com uma mídia 

permeada de imagens estrategicamente distribuídas a fim de 

seduzir o “espectador”, o texto tem de conquistar o leitor já nas 

primeiras linhas, quiçá antes, nos títulos, chamadas e legendas. 

Daí a necessidade de esses livros apresentarem, de modo 

imediato, o seu vigor.  
 

Um texto tem força quando arrebata o leitor e faz com que ele chegue ao fim da 
narrativa. Os pressupostos para tal resultado estão ligados à seleção de elementos 
(isto é: omissão ou expansão de pontos) que, combinados em sequência, produzem 
um efeito. Esse efeito pode ser de ordem emotiva ou racional: qualquer obra pode 
“pegar” o receptor pela emoção ou pela razão (SODRÉ, FERRARI, 1986, p. 75). 

 

A atração do texto pode não estar diretamente ligada ao assunto de que trata, mas 

certamente à sua abordagem e de como ela é construída. Isso implica pensar a estrutura de 

forma original, invertendo episódios, espichando, omitindo, encurtando, alertando, de maneira 

a criar vivacidade na narrativa. Fugir de fórmulas e receitas usuais, objetivando surpreender o 

leitor o mais depressa possível. Tchekhov pregava que o conto “deve ser forte – e ter a 

capacidade de marcar o leitor, prendendo-lhe a atenção, não deixando que entre uma ação e 

outra se afrouxe esse laço de ligação. O excesso de detalhes desorienta o leitor, lançando-o em 

múltiplas direções” (GOTLIB, 2008, p. 43). 
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3.5.1.2. Clareza – Dada a natureza ampla do público-alvo dos 

coffee table books, é fundamental que o texto seja entendido, 

que a mensagem seja límpida, sem desvios ou interpretações 

dúbias. Se nos livros especializados são comuns terminologias, 

jargões e expressões de nicho, nos coffee table books a 

mensagem não pode ter ruído, deve ser objetiva, com vistas à 

compreensão imediata. Quando menos divagações, rodeios, 

tergiversações, melhor para o entendimento geral. A 

objetividade narrativa é imperativa ao jornalismo de massa.   

 
O excesso de detalhes, muitas vezes, obscurece a história ao invés de enriquecê-la. 
No conto, objetividade e economia são necessárias em função do tamanho e da 
unidade de efeito; na reportagem, além de exigências do “médium”, são vitais para 
não deixar escapar a força do texto – e não perder o leitor no meio da história 
(SODRÉ, FERRARI, 1986, p. 76). 

 
 

O jornalista Cláudio Abramo considera que “a simplicidade na maneira de escrever 

reflete uma certa rapidez e uma certa fluidez de raciocínio” (ABRAMO, 1988, p. 193). Para 

ele, “o estilo rebuscado, que pode até ser usado em determinadas circunstâncias, aliena um 

grande número de leitores” (idem, ibidem), que, no nosso objeto de estudo, é boa parte do 

público dos coffee table books. E continua: “Insisto muito na simplicidade, não tanto quanto 

ao estilo, à construção das frases, ao fluxo de raciocínio, mas quanto à escolha das palavras. 

Podem-se construir frases muito complicadas, mas com muita simplicidade de termos; são 

coisas diversas” (idem, ibidem). “Se lermos algo com dificuldade, o autor fracassou” 

(BORGES, 1985, p.9) 

 

 

3.5.1.3. Condensação – Também chamada de compactação de 

elementos. Em outras palavras, menos, no conto, é mais. Dado o 

aspecto dinâmico das páginas dos coffee table books, os textos 

trabalham com a essência, com o necessário.  

  
Diz respeito não apenas ao acúmulo, mas à concentração e à síntese com que se 
manipulam recursos narrativos e descritivos (...) o exagero no detalhamento é 
mortal. Condensar ou compactar significa criar aproximação de elementos num 
segmento narrativo, através da supressão de aspectos intermediários, supérfluos 
(SODRÉ, FERRARI, 1986, p. 76). 
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Em citação a Nádia Battela Gotlib, em Teoria do conto (p. 157), os autores 

acrescentam: “Com isso, a história adquire aquilo que Júlio Cortázar chamou de intensidade, 

ou seja: ‘A eliminação de todas as idéias e/ou situações intermediárias, de todos os recheios 

ou fases de transição que o romance permite e mesmo exige’” (idem, ibidem). 

Se novidade, força, clareza podem ser exigências para toda narrativa, não é este o caso 

da compactação, segundo Gotlib. Ainda se referindo a Tchekhov:  

 
(...) a compactação que torna vivas as coisas curtas. Ou contos. Naturalmente que, 
para conseguir compactar os elementos do conto, ou apresentá-los com concisão, o 
autor tem de controlar a tendência aos excessos e ao supérfluo. O autor tem de se 
conter. (GOTLIB, 2006, p. 43). 

 

 

3.5.1.4. Novidade – É um diferencial que o jornalismo busca 

alcançar para ampliar seu público. Está relacionado com 

criatividade e originalidade, mas “de modo algum deve ser 

confundida com ‘novismo’ – a inovação forçada e gratuita. 

Novidade pode estar ligada ao acontecimento inédito (uma 

história surpreendente), mas também diz respeito à observação 

diferente de qualquer assunto, ao ângulo insuspeitado na 

percepção de um fato, pessoa ou tema” (SODRÉ; FERRARI, 

1986, p. 76). 

No nosso objeto de estudo, não se trata de experimentações que afugentem o leitor 

tradicional, ainda mais para uma mídia como os coffee table books, voltada para um público 

heterogêneo:  

 
Não significa forçosamente rompimento com as estruturas formais – embora isso às 
vezes seja determinado pelo próprio conteúdo –, mas sobretudo uma abordagem 
original. Diz respeito ao caráter de imprevisibilidade que um texto possa conter, 
tanto ao nível de conteúdo quanto da forma (idem, ibidem). 

 

Talvez repouse aqui a habilidade que os grandes escritores têm de surpreender seu 

leitor com histórias ou abordagens personalizadas, que quebram esquemas perceptivos. Em se 

tratando de coffee table books, obras associadas negativamente à redundância, podendo passar 

a impressão de que é uma fórmula que se repete, inovar, surpreender fará toda a diferença na 

confecção da obra e na sua receptividade ao mercado.  
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3.5.1.5. Unidade de efeito – Em conto, essa expressão também é 

chamada de tensão. É um recurso usado na ficção, mas adaptado 

para o jornalismo via jornalismo literário. 

  
Está ligada à dosagem com que os elementos são dispostos em sequência (levando 
em conta a condensação), mas fazendo com que essa dosagem sirva a um clímax, 
isto é, vá em direção a um ponto de interesse máximo dentro da história. É um 
retardamento proposital da narrativa, que cria o “suspense” necessário à manutenção 
da curiosidade do leitor (idem, ibidem, p. 76). 

 

De acordo com a habilidade narrativa, esse recurso pode se tornar ainda mais 

rebuscado. “Há textos que oferecem apenas um ponto climático, enquanto outros se articulam 

de modo a alterar momentos de tensão e expansão (aceleramento do ritmo) numa série de 

movimentos ascendentes e descendentes” (idem, ibidem). 

As obras que conseguem chegar a esse ponto, sejam literárias, jornalísticas sejam 

mesmo os coffee table books, atingem um padrão de qualidade superior. 

“As três últimas características – tensão, condensação e novidade – são fundamentais 

para instaurar a primeira: força. Quanto à clareza, é necessária em todo o texto, ainda que 

fraco” (idem, ibidem). 

 

 

3.5.1.6. Leveza – Os coffee table books são tidos como livros 

leves, no sentido do conceito, que podem e devem informar, 

orientar, mostrar, mas sempre de forma prazerosa. Os textos 

dessas obras tendem a imprimir essas qualidades, na forma e no 

conteúdo, para que sejam apreciados junto ao todo, e não 

evitados. Ítalo Calvino relata a sua busca pela leveza, da obra e 

da vida: “No mais das vezes, minha intervenção se traduziu por 

uma subtração do peso; esforcei-me por retirar peso, ora às 

figuras humanas, ora aos corpos celestes, ora às cidades; 

esforcei-me sobretudo por retirar peso à estrutura da narrativa e 

da linguagem” (CALVINO, 2007, p 15).  

 

Para o autor, “a leveza (...) está associada à precisão e à determinação, nunca ao que é 

vago ou aleatório” (idem, ibidem, p. 28). 
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Calvino, na obra, se serve do poeta Guido Cavalcanti Servi para exemplificar a leveza 

em pelo menos três acepções distintas:  

 
1) um despojamento da linguagem por meio do qual os significados são canalizados 
por um tecido verbal quase imponderável até assumirem essa mesma rarefeita 
consistência; 2) a narração de um raciocínio ou de um processo psicológico no qual 
interferem elementos sutis e imperceptíveis, ou qualquer descrição que comporte um 
alto grau de abstração; 3) uma imagem figurativa da leveza que assuma um valor 
emblemático..... (idem, ibidem, p. 28-29) 

 

E resume: “Há invenções literárias que se impõem à memória mais pela sugestão 

verbal que pelas palavras” (idem, ibidem, p. 29). 

Peixoto, traça um paralelo em “Seis propostas para o próximo jornalismo”: 

 
Leveza. Nos textos, leveza de estilo é necessária à boa narrativa. Escrever uma 
reportagem, mesmo uma nota de pé de página, é contar uma história e o profissional 
deve apostar na naturalidade do texto. Leveza, sobretudo, para subtrair da notícia, 
através da qualidade da narrativa, o peso da realidade como uma fatalidade contra a 
qual não adianta adquirir conhecimentos que possam mudá-la. Leveza, na conduta 
diária do jornalista, como qualidade intelectual, em oposição ao peso dos dogmas e 
das opiniões pré-concebidas. Leveza espiritual, como disposição para encarar os 
fatos sob perspectivas novas (PEIXOTO, 2002, p. 130). 

 
 

 

3.5.1.7. Rapidez – Pode-se dizer que esta seja uma variação do 

que Tchekhov chamava de condensação. Calvino, aqui, se refere 

à economia narrativa.  

 
Não quero de forma alguma dizer com isto que a rapidez seja um valor em si: o 
tempo da narrativa pode ser também retardador ou cíclico, ou imóvel. Em todo caso, 
o conto opera sobre a duração, é um sortilégio que age sobre o passar do tempo, 
contraindo-o ou dilatando-o. Na Sicília, os contadores de histórias usam uma 
fórmula: “lu cuntu num metti tempu” [o conto não perde tempo], quando quer saltar 
passagens inteiras ou indicar um intervalo de meses ou de anos (CALVINO, 2007, 
p. 48-49).  

 
 

O desafio nos coffee table books feito “sob encomenda” é costurar essa trama de 

maneira a não prejudicar a fluência, o ritmo, a lógica essencial e a verossimilhança da 

história.  O autor ressalta: “Quero aqui propugnar pela riqueza das formas breves, com tudo 

aquilo que elas pressupõem como estilo e como densidade e conteúdo” (idem, ibidem, p. 62). 

No seu entendimento, Jorge Luis Borges conseguia exercer o ofício com maestria: 
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Borges consegue suas aberturas para o infinito sem o menor congestionamento, 
graças ao mais cristalino, sóbrio e arejado dos estilos; sua maneira de narrar sintética 
e esquemática que conduz a uma linguagem tão precisa quanto concreta, cuja 
inventiva se manifesta na variedade dos ritmos, dos movimentos sintáticos, em seus 
adjetivos sempre inesperados e surpreendentes.... (idem, ibidem, p. 63). 

 

O ponto de vista de Peixoto: 

 
Rapidez. Como capacidade intelectual para dominar as técnicas de redação e o uso 
de novas tecnologias. Como atitude permanente, alimentando a agilidade de 
pensamentos, base para desenvolver uma necessária capacidade para iniciativas 
durante a apuração nas ruas. Rapidez de percepção dos fatos e dos encadeamentos 
lógicos que eles estabelecem entre si. Rapidez como uma das possibilidades de 
leitura da notícia, concisa e objetiva, mas não destituída de significados e valores. 
(PEIXOTO, 2002, p. 130-131) 

 
 

 

3.5.1.8. Exatidão – Calvino diz que, para ele, exatidão quer dizer 

principalmente três coisas: “1) um projeto de obra bem definido 

e calculado; 2) a evocação de imagens visuais nítidas, incisivas, 

memoráveis; 3) uma linguagem que seja a mais precisa possível 

como léxico e em sua capacidade de traduzir as nuanças do 

pensamento e da imaginação” (CALVINO, 2007, p.  71-72). E 

conclui: “Queria lhes falar de minha predileção pelas formas 

geométricas, pelas simetrias, pelas séries, pela análise 

combinatória, pelas proporções numéricas, explicar meus 

escritos em função de minha fidelidade a uma idéia de limite, de 

medida... (idem, ibidem, p. 82). 

Aqui, nos interessa a exatidão no sentido de precisão jornalística, fundamental para 

que os coffee table books sejam apreciados como obra de referência.  

 
Ao passo que no jornalismo, a sua fidelidade ao objeto de que acabamos de falar 
exige necessariamente a precisão do verbo. O verbo impreciso pode ser a beleza do 
estilo de um contista, como Tchekoff... O verbo preciso será sempre a exigência 
comum do estilo jornalístico. É preciso que a palavra corresponda ao fato e seja o 
mais transparente possível, precisamente para revelar, e não esconder o fato (...). A 
concisão é uma consequência da precisão. O modo de ser preciso é ser conciso: 
empregar o menor número de palavras, embora sempre as mais adequadas (LIMA, 
1960, p. 55). 

 

E conclui: “Tem que ter estilo curto. O tamanho é uma exigência quantitativa que 

passa a ter caráter qualitativo” (idem, ibidem). 
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Para Peixoto: 
Exatidão. É a referência básica para a objetivação nos textos, a escolha das palavras, 
a excelência do estilo. Deve ser encarada como a regra norteadora, a baliza que 
posiciona o jornalista diante da realidade que o cerca, o filtro que separa o fato do 
que é boato, o que é útil ao processo de transmissão de conhecimento para a 
formação do indivíduo daquilo que é apenas “informação para o entretenimento 
instantâneo das massas” (PEIXOTO, 2002, p. 131). 

 

 

3.5.1.9. Visibilidade – Em se tratando do coffee table books, 

cujo apelo é principalmente a aparência, esse tópico parece 

evidente. O que Calvino propõe, porém, vai além das formas do 

produto, e está mais associado à capacidade de imaginação, de 

construir imagens a partir de palavras. 
 

Meu intento era demonstrar como o discurso por imagens, característico do mito, 
pode brotar de qualquer tipo de terreno, até mesmo da linguagem mais afastada de 
qualquer imagem visual...Mesmo quando lemos o livro científico mais técnico ou 
mais o abstrato dos livros de filosofia, podemos encontrar uma frase que 
inesperadamente serve de estímulo à fantasia figurativa (CALVINO, 2007, p.105). 

 
 

O texto, no seu entendimento, deve estimular a capacidade de pensar por imagens:  

 
Se incluí a Visibilidade em minha lista de valores a preservar foi para advertir que 
estamos correndo o perigo de perder uma faculdade humana fundamental: a 
capacidade de pôr em foco visões de olhos fechados, de fazer brotar cores e formas 
de um alinhamento de caracteres alfabéticos negros sobre uma página branca, de 
pensar por imagens (idem, ibidem, p. 107). 

 

Peixoto considera que: 

 
Visibilidade. Para ser mais exato, seu sinônimo: clareza. No texto, a visibilidade é a 
via da objetividade, mas também da competência na transmissão das imagens 
mentais que precisam ser construídas pelo leitor para que ele envolva-se com a 
notícia. Para o jornalista, a visibilidade pode ser entendida como a exigência da 
capacidade para centrar o foco de visão sobre a realidade, sobre o fato ou 
personagem gerador da notícia, sem perder a percepção periférica da paisagem, dos 
coadjuvantes, das circunstâncias (PEIXOTO, 2002, p. 131). 

 

 

3.5.1.10. Multiplicidade – A rigor, os coffee table books são uma 

plataforma multiplicadora de mídia. Além do seu conteúdo 

propriamente dito, essas obras propagam eventuais empresas 

que o viabilizam, diretamente ou indiretamente, assim como os 
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profissionais que nelas inscrevem seus nomes. Calvino vê “o 

romance contemporâneo como enciclopédia, como método de 

conhecimento, e principalmente como rede de conexões entre os 

fatos, entre as pessoas, entre as coisas do mundo”. E encerra 

com os motivos pela predileção pelo contista Borges:  
 

(...) porque cada texto seu contém um modelo do universo ou de um atributo do 
universo – o infinito, o inumerável, o tempo, eterno ou compreendido 
simultaneamente ou cíclico; porque são sempre textos contidos em poucas páginas, 
com exemplar economia de expressão; porque seus contos adoram frequentemente a 
forma exterior de algum gênero da literatura popular, formas consagradas por um 
longo uso, que as transforma quase em estruturas míticas (CALVINO, 2007, p. 133). 

 
 
Na adaptação de Peixoto em Seis Propostas para o próximo jornalismo: 

 
 
Multiplicidade. A melhor tradução para a quinta das propostas de Calvino, adaptada 
à questão do jornalismo, é contextualização, enquanto entendimento da 
complexidade do processo formador do conhecimento. Multiplicidade como método 
para se conhecer a rede e conexões entre fatos, pessoas, natureza e realidade social. 
Como abertura de espaços para mais de uma possibilidade de interpretação, como 
oportunidade de divulgação dos múltiplos pontos de vista sobre a mesma questão. É, 
ainda, a descoberta das multipotencialidades da notícia e dos tipos de narrativas que 
se podem fazer sobre ela: da interação e da natureza complementar dos textos, 
infográficos, mapas, tabelas, fotos, cronologias (...). Multiplicidade como aptidão no 
uso de vários veículos e instrumentos: o computador, o rádio, a TV, a Internet, como 
banco de dados e “realidade virtual” (PEIXOTO,, 2002, p. 130). 

 

 

3.5.1.11. Informação – Seja qual for o estilo adotado na escrita 

dos coffee table books, por se tratar de uma criação não-

ficcional, o conteúdo tem que ser relevante. Para que essas obras 

sejam respeitadas, é fundamental que seu teor editorial agregue 

conhecimento, informação e até algum tipo de orientação ao 

leitor. Aqui repousam os desafios de descobrir fatos, 

angulações, tendências, abordagens originais, forma do senso 

comum, que possam despertar o interesse do leitor comum. 

Independentemente do assunto, há sempre uma forma pouco 

explorada e atraente de criar ou abordar o tema.  

 
O jornalismo, como segmento de comunicação de massa, exerce a função aparente 
de informar, explicar e orientar. As funções subjacentes são muitas, variadas, 
incluindo-se no rol a função econômica, a ideológica, a educativa, a social, entre 
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outras. Mas o que diferencia de fato o jornalismo de outras atividades é o 
desempenho da tarefa informativa e orientativa (LIMA, 2004, p. 11). 

 

3.5.1.12. Credibilidade – A verdade, a transparência no manejo 

da informação e das fontes de consulta. Quando não se diz 

respeito a uma obra de ficção, é fundamental que a apuração e a 

produção do texto obedeçam a critérios éticos. Sem os quais, os 

coffee table books vão ser vistos como livros tendenciosos e 

superficiais. A desconfiança editorial costuma ser mais evidente 

nas obras feitas sob encomenda, os chamados livros 

institucionais.  

Não se deve ter ilusões com relação à liberdade de expressão quando se está 

executando uma obra a pedido de um cliente. “Consigo mesmos ou com outros, os biógrafos 

têm de negociar” (VILAS BOAS, 2002, p. 47). No caso das publicações institucionais, há 

interesses envolvidos que devem ser respeitados.  

De acordo com Patrick Charaudeau, a troca de discursos entre as duas instâncias prevê 

um acordo de comunicação, que envolve a ligação entre o enunciador e o enunciatário 

circunscritos a um contexto social específico (CHARAUDEAU, 2007, p. 68). Na concepção 

dos coffee table books, feitos a partir de pedidos específicos, esse documento deve prever as 

liberdades e restrições da criação do autor, de maneira a que cada uma das partes esteja ciente 

da natureza do trabalho que será produzido. Cabe aos envolvidos nortear o desenvolvimento 

do trabalhado, preservando a verdade, a ética e aspectos morais envolvidos. 

 

 

3.6. Equilíbrio editorial 

 

 

Assim, o desafio está em contrabalancear as propostas. Se, por um lado, a quantidade 

excessiva de palavras pode soar enfadonha e afugentar o leitor casual, por outro, um projeto 

editorial superficial tende a ser inconsistente e desqualificar o produto. O que se sugere, na 

hora de credenciar os coffee table books, é mantê-los convidativos na apresentação e ao 

mesmo tempo respeitáveis quanto ao conteúdo –  ainda que seja breve.  

Afinal: “Um livro não deve exigir esforço; a felicidade não deve exigir esforço” 

(BORGES: 1985, p. 9), reproduzindo Montaige. “Não faço nada sem alegria” (idem, ibidem). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

DA RECEPÇÃO PARA AS LIVRARIAS 

 
 
Os coffee table books feitos “sob encomenda” são um produto de consumo e cultural 

que podem e devem ter uma importante função social. Por meio dessas publicações, está 

sendo contada e perpetuada uma parte da história econômica do país. Registrar como se deu a 

construção de empresas, marcas e produtos, assim como foram as ações dos homens por trás 

desses empreendimentos e projetos, é contribuir para a preservação da memória brasileira, 

carente de relatos fidedignos, críveis e convidativos à leitura. O desafio, como se procurou 

explicar nesta pesquisa, é fazer chegar ao leitor obras que, antes de qualquer outra função, 

como entreter e distrair, sejam vistas como informativas e úteis. Acreditamos que haja muitos 

exemplos positivos dessas publicações no mercado, mas, a nosso ver, também há uma parcela 

considerável de trabalhos carentes de critérios editoriais confiáveis, demasiadamente auto-

referentes, parciais, superficiais, promocionais, no sentido meramente propagandístico do 

termo. 

Pelo que pudemos concluir em nosso estudo, a falta de credibilidade dos coffee table 

books está diretamente ligada ao seu conteúdo, e não à forma como ele é apresentado. Pelo 

contrário. O fato de disporem de acabamento suntuoso tem como efeito colateral torná-los 

reféns de sua própria beleza. Do mesmo modo que suas características visuais são 

reconhecidas e elogiadas, ou talvez preconceituosamente por isso mesmo, esses livros são 

tidos como vazios do ponto de vista de conceitos e pouco atraentes como fonte de 

conhecimento, servindo, em muitos casos, apenas como objeto de decoração, suporte para 

esculturas e cinzeiros em salas de estar e recepção.  

A partir de observações de um bom  número de livros lançados, pudemos constatar 

que a assinatura do autor acaba fazendo diferença no resultado final. Numa relação, nos 

parece, de causa-efeito, os produtos cujo projeto editorial foram executados por jornalistas 

e/ou escritores foram os que apresentavam maior qualidade do ponto de vista de conteúdo, 

tomando como base aspectos apontados por Chaparro, que nós relatamos nesta pesquisa: “A 

intenção (valor de atributo de equilíbrio e unidade do bom texto jornalístico, entendido como 

relato verdadeiro e compreensível da atualidade) é a liga que funde Ética, Técnica e Estética, 

tríade solidária e inseparável das ações jornalísticas”. Os coffee table books feitos “sob 

encomenda” por parte de jornalistas, em síntese, tiveram tratamento semelhante ao dado pela 
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notícia, no que diz respeito à apuração criteriosa e pluralista, à construção do relato e ao 

acabamento do texto.  

Não nos cabe, aqui, considerar que apenas os jornalistas e/ou literatos são capazes de 

produzir obras de qualidade nesse gênero. De todo modo, esses profissionais, por dever de 

ofício em redações, acabam tendo maior familiaridade no trato com as palavras, cientes de 

que “A mensagem jornalística resulta da articulação de um conjunto de elementos estruturais 

característicos do processo de informação” (MEDINA, 1988, p. 73), que, quando bem 

executada, é capaz de transformar a notícia em “um produto à venda” (idem, ibidem). E, se 

está “à venda”, é preciso torná-la atraente aos olhos do consumidor.  

Do mesmo modo, o que tentamos mostrar aqui é que, pela natureza dos coffee table 

books, que ganharam essa denominação à medida que começaram a ser expostos para o 

público geral e em ambientes casuais, os textos curtos, em especial o conto e em menor 

proporção a crônica, tendem a ter sintonia com esse meio de divulgação. Pelas características 

que lhes são peculiares – concisão, densidade, economia de personagens e de tramas, intenção 

de captar a atenção do leitor de imediato (no caso do conto), ou meramente um relato muitas 

vezes com ingredientes poéticos (no caso da crônica) –, essas narrativas se harmonizam com 

obras de consulta rápida, sem com isso serem consideradas superficiais e pouco atrativas do 

ponto de vista literato. Contendo a medida exata, deixam de ser apenas coadjuvantes em 

páginas que primam pela exibição de imagens estrategicamente posicionadas para roubar a 

atenção e passam a dividir os holofotes, funcionando mais como complementaridade. 

O mercado de coffee table books está em expansão, como pontuamos neste trabalho. O 

espaço concedido a essas obras, principalmente as que agrupamos como “patrocinadas” e 

feitas “com fins exclusivamente comerciais”, é cada vez mais generoso nas livrarias, não só 

em termos de área, como de visibilidade. Antes voltada quase só a assuntos relacionados à 

arte e cultura, a temática abordada por esses livros está sendo ampliada para diversos 

segmentos de consumo, como gastronomia, arquitetura, fotografia e modo de vida. É natural 

que os coffee table books feitos “sob encomenda” também conquistem o seu lugar não só nas 

mesas de sala de estar, como também nas gôndolas das livrarias. Cabe aos produtores 

entenderem o mercado e se adequar ao público. Afinal, “a função do editor é proporcionar as 

leituras necessárias” (EPSTEIN, 2002, p. 62). 
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