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Resumo 
Trata-se de caracterizar e contextualizar a proposta editorial da Cosac Naify (1997-2015), ten-
do em vista o papel do editor Charles Cosac e as estratégias utilizadas pela empresa no design 
de seus livros. Com base na pesquisa documental reconstitui-se a trajetória da editora que, em 
diálogo com a pesquisa bibliográfica, permite avaliar a produção editorial a partir do tensio-
namento entre os aspectos ideológicos e econômicos da atividade. Os resultados indicam que 
as fortunas familiares dos sócios Michael Naify e Charles Cosac permitiram contrariar o usual 
do mercado, colocando a excelência do projeto sempre à frente de sua viabilidade econômica. 
O interesse de Cosac pelas artes materializou-se na empresa como forma de realizar um projeto 
de vida, sem assegurar fins lucrativos. O cuidado com o conceito e o design dos livros publica-
dos assinala o caráter inovador e ousado da editora. 
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Introdução 

 A editora Cosac Naify, fundada em São Paulo em 1997, mostrou-se exemplar na pro-

dução de suas publicações. Inicialmente voltada apenas às áreas artísticas, com o tempo passou 

a editar também títulos de humanidades e da literatura brasileira e mundial, tornando-se refe-

rência pela qualidade editorial e gráfica de suas edições. Em 2015, o editor Charles Cosac a-

nunciou o encerramento das atividades da empresa alegando que esta estaria se desvirtuando 

de sua proposta original em função das dificuldades financeiras pelas quais estava passando. 

Para o editor, encerrá-la seria melhor que vê-la descaracterizada.  

Como objetos culturais, os livros registram, preservam e transmitem conhecimentos. Sua 

forma material incide sobre a produção de sentidos, possibilita que textos circulem direciona-

dos a diferentes leitores e proporciona formas de apropriação diversificadas. Como um recurso 

de diferenciação e formação do valor de uma edição no âmbito da indústria cultural (BE-

NHAMOU, 2007), o design atribuiu forma material a conceitos intangíveis. (CARDOSO, 

2004) Tendo isso em vista, o presente artigo caracteriza e contextualiza a proposta editorial da 
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Cosac Naify, observando papel do editor Charles Cosac e as estratégias utilizadas pela empresa 

no design de seus livros. Com base na pesquisa documental reconstitui-se a trajetória da edito-

ra que, em diálogo com a pesquisa bibliográfica, permite situar a produção editorial a partir do 

tensionamento entre os aspectos ideológicos e econômicos da atividade. Traz-se ainda exem-

plarmente algumas edições que evidenciam o perfil editorial da empresa. 

 

A atividade editorial e a Cosac Naif 

As funções tradicionalmente desempenhadas pelo editor que contribuem no processo 

de criação de valor do negócio das editoras são a aquisição de conteúdo e construção do 

catálogo, o desenvolvimento do conteúdo adquirido para publicação, o controle de qualidade, 

o investimento financeiro e a avaliação de riscos, o gerenciamento e a coordenação de 

vendas e marketing. (THOMPSON, 2013) No processo editorial este profissional atua como 

um filtro, desempenhando papel ativo ao idealizar e criar um projeto para a empresa na qual 

atua. De natureza intelectual e comercial, a atividade tem início com o desenvolvimento da 

prensa de Gutenberg, no século XV, e já esteve atrelada a diferentes modalidades de atuação 

que ainda hoje podem coexistir: editor-impressor, editor-livreiro, editor-empresário 

(CHARTIER,1999; BRAGANÇA, 2005), que agenciam os recursos econômicos, 

tecnológicos, culturais e sociais de seu tempo. 

Ao lidar com bens reproduzíveis, tanto a indústria cultural quanto as belas-artes possuem 

em comum a importância da criação em sua origem, ou seja, no início de sua cadeia de produção 

está o trabalho de um criador. (BENHAMOU, 2007) Esse elemento é central na formação de va-

lor, neste caso associado ao talento e à originalidade. Para Thompson (2013), cinco tipos de capi-

tal compõem os principais recursos das editoras responsáveis por determinar o poder ou a posi-

ção que ocupam no espaço social: (1) o econômico corresponde aos recursos financeiros acumu-

lados, incluindo bens materiais; (2) o humano diz respeito às pessoas empregadas pela firma e 

seus conhecimentos e habilidades; (3) o social se refere às redes de relações e contatos constituí-

da ao longo do tempo; (4) o intelectual consiste dos direitos de conteúdo que uma editora possui, 

também medido pela quantidade de contratos que a mesma tem com autores e outros agentes e 

que pode ser explorado por meio da publicação e venda desses conteúdos; e (5) o simbólico sig-

nifica o prestígio e o status de uma editora. Ele se reflete na qualidade de seus lançamentos e, 

quanto maior for, mais confiável será a editora aos olhos dos livreiros e dos leitores. 

Este último trata-se de um bem intangível de vital importância para as editoras. Isso 

porque a incerteza quanto à qualidade de um bem cultural é maior do que em outros campos, à 
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medida que a satisfação por ele propiciada prolonga-se no tempo e está sujeita a uma redefini-

ção do seu valor (BENHAMOU, 2007). Tal incerteza é reduzida através da intervenção de um 

intermediário, aquele que recomenda um bem cultural. Entre esses pode-se citar resenhistas, 

pessoas da mídia e até mesmo os livreiros, perante os quais as editoras podem fortalecer e es-

tabelecer sua posição através do capital simbólico. Sendo a cadeia editorial (EPSTEIN, 2002; 

EARP e KORNIS, 2005; THOMPSON, 2013) uma cadeia de valor, cada um dos elos agrega 

algum valor ao processo.  

Müller e Golin (2016), avaliando os índices de prestígio acionados pelo suplemento 

Sabático do jornal O Estado de S. Paulo na construção jornalística da figura do editor de livros 

feita a partir da capa do periódico, espaço emblemático de consagração, apontaram para três 

categorias regulares e sistemáticas que respondem, no coletivo, à construção prestigiosa desses 

editores: formação, rede de relações e catálogo. Segundo as autoras, a figura positiva dos edi-

tores construída pela narrativa jornalística personaliza o sucesso das empresas aos elementos 

de distinção atribuídos a cada um desses profissionais.  

No âmbito do mercado editorial brasileiro, Hallewell (2005) explica que durante anos a 

qualidade de impressão dos livros de arte no país era precária e projetos mais ambiciosos pre-

cisavam recorrer à impressão no exterior. Mesmo com qualificação das gráficas no final da dé-

cada de 1970, os livros aqui impressos não eram competitivos com aqueles importados pelos 

altos preços praticados, em função de tiragens pequenas e pouco econômicas. Por volta dessa 

época, a melhor forma encontrada para publicação de livros de arte foi a da edição em fascícu-

los, vendidos em bancas de jornal. A partir de 1990, segundo o autor, a Cosac Naify contribuiu 

com o lançamento de livros na área, sendo fundada especificamente como uma editora voltada 

para os livros de artes visuais: monografias de artistas brasileiros, ensaios sobre história e teo-

ria da arte, cinema, teatro, design, arquitetura, fotografia, dança e moda, tendo diversificado 

seus lançamentos apenas após o ano de 2001, quando passou a editar também livros de literatu-

ra e ciências humanas, além de obras infanto-juvenis. (HALLEWELL, 2005, p. 706-707) 

A empresa foi criada por Charles Cosac em parceria com seu sócio norte-americano 

Michael Naify. Os dois se conheceram em Londres, tornando-se grandes amigos e, posterior-

mente, cunhados. Charles tinha, na época da abertura da editora, 32 anos de idade e havia re-

cém voltado ao Brasil após 15 anos de estudos no exterior. Amante das artes, idealizou um 

projeto editorial focado, num primeiro momento, apenas em livros da área.  

No logotipo mais recente da editora (Fig. 1), exclusivamente tipográfico, as letras são 

de formas retas e sem serifas, na cor preta e de excelente legibilidade. Nele, os sobrenomes dos 
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dois sócios fundadores aparecem aglutinados, diferentemente da grafia do nome da editora, no 

qual ficam separados. 

 

 
Figura 1 - Logotipo da editora Cosac Naify 

 
Figura 2 - Assinatura  

secundária 

 
 

Figura 3 - Avatar na plataforma 
Issuu 

Destaca-se ainda a junção das letras F e Y, que se tornam por si só uma figura nova. A 

brincadeira com a forma das letras é um motivo recorrente no material gráfico da editora, como 

pode ser observado em sua sua assinatura secundária (Fig. 2) e no seu avatar na Plataforma Issu4 

(Fig. 3). Nos seus últimos anos, a editora passou a utilizar sua assinatura secundária para aplica-

ção do logotipo nos livros. Anteriormente, este era usado na lombada das edições, de maneira 

mais simples e direta. A assinatura presente nas últimas edições lançadas se vale da tridimensio-

nalidade inerente ao livro, estendendo-se da lombada à primeira capa. (Fig. 4) 

 
Figura 4 - Aplicações do logotipo da Cosac Naify  

 
Figura 5 - Capa Meu amigo Jim 

Filho e Rodrigues (2013) destacam o caráter inovador da editora e a ousadia de projetos 

gráficos que a caracterizava. Em junho de 1997, as livrarias receberam um volume que diferia 

daquilo que costumava circular no mercado de livros de arte no Brasil. Tratava-se de Barroco 

de Lírios, do artista brasileiro Tunga, editado por Charles Cosac em uma edição com mais de 

dez tipos de papel, duas centenas de ilustrações e a fotografia de uma trança que, desdobrada, 

se estendia por 1 metro de comprimento. (Fig. 6) Quando isto não era hábito, a Cosac Naify 

tornou-se referência na publicação de monografias de artistas, sozinha ou por vezes em parce-

ria com instituições como a Bienal de São Paulo. Foi também a primeira latino-americana a 

coeditar um título com o Museu de Arte Moderna de Nova York. Para além das artes, lançou o 

primeiro livro gay para crianças, Meu Amigo Jim. (Fig. 5) Até 2013, o trabalho da editora já 

havia rendido mais de 50 prêmios nacionais e internacionais. 

                                                
4 https://issuu.com 
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Figura 6 – Páginas do livro Barroco de Lírios, 

de Tunga 
 

Figura 7 – Capas da coleção  
Capitão Cueca 

Nos primeiros anos de vida da Cosac Naify, Michael e Simone, irmã de Charles e casa-

da com seu sócio, moravam em Florença, na Itália, onde era feita a impressão dos livros. Num 

primeiro momento, Simone participou acompanhando o processo de impressão na Itália. Em 

2013, esta já era realizada em diversos polos gráficos de São Paulo e em Singapura ou na Chi-

na. Foi o casal o responsável por sugerir o acréscimo de obras infantis ao catálogo, o que re-

força o caráter pessoal da editora em relação à escolha de seus títulos. Cosac (2013) comenta 

seu desgosto pelo Capitão Cueca (Fig. 7), série infantil publicada pela editora e sucesso de 

vendas. Sugestão de Simone, Charles considera que recusar-se a publicá-la seria dizer “não” à 

irmã, e não ao livro. 

Foi milionário o capital necessário para a fundação da editora, oriundo da fortuna fami-

liar dos donos, e sua posterior manutenção ao longo dos anos. Até o ano de 2013 a editora ha-

via passado no vermelho 15 dos seus 16 anos de existência. De acordo com o próprio Cosac 

(2013), a empresa recorria a Michael Naify, cuja família de origem libanesa enriqueceu através 

de cadeias de cinema nos Estados Unidos, principalmente quando precisava de ajuda monetá-

ria. Os resultados financeiros passaram a ser melhores a partir da diversificação do catálogo 

para outras áreas que não apenas as artes; assim, o ano de 2012 foi o primeiro cujo balanço fe-

chou no azul. Cosac (2013) observou que a editora não gerava lucro e não tinha fins lucrativos. 

Contou que existia capital para investir em livro, de forma que não se alicerçou em leis de in-

centivo à cultura do Governo brasileiro. Ainda assim, destacou a grande importância das com-

pras governamentais através de licitação e que o Brasil é o país que mais compra livros, atrain-

do editoras estrangeiras. 

A entrada de Augusto Massi na Cosac Naify, em 2001, marcou uma série de importan-

tes mudanças. Nomeado editor-presidente, Massi, professor universitário da Universidade de 
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São Paulo (USP), diversificou definitivamente o catálogo da editora, que até então havia lan-

çado em torno de 80 livros concentrados nas artes plásticas. Entraram títulos de literatura, an-

tropologia, arquitetura, história e infantojuvenis. As edições passaram a contar com material 

complementar, como prefácios e ensaios assinados por críticos renomados, e traduções cuida-

dosas. Intelectuais de prestígio foram convidados para fazer a curadoria de coleções de cinema 

e história, o que culminou na publicação de vários títulos de interesse acadêmico e obras de 

referência. Massi investiu, ainda, na formação dos funcionários, oferecendo cursos e palestras. 

Para Cosac (2015), Massi “criou escola”, marcando a passagem da editora de uma estrutura 

caseira para tornar-se acadêmica. 

A partir daí, aponta Abujamra (2016), a Cosac Naify passou a disputar capital intelec-

tual com a Companhia das Letras. Em entrevista à Piauí, Luiz Schwarcz (2016), diretor-

presidente da Companhia das Letras, admitiu o avanço significativo empreendido pela Cosac 

Naify no mercado editorial, sobretudo na área do design, em função de sua ousadia gráfica. A 

esse respeito, Elaine Ramos, ex-diretora de arte da Cosac Naify, garantiu que os designers da 

casa sempre leram os livros, diferencial que transparece tanto na capa quanto no miolo dos e-

xemplares. 

De temperamento forte, Augusto Massi preocupava-se em demasiado com a relevância 

intelectual de seus projetos, negligenciando, por vezes, sua viabilidade econômica. A partir de 

2010, com o fisco norte-americano observando Naify de perto pela alta quantia investida em 

uma empresa que só dava prejuízo, a pressão para que a editora passasse a sobreviver sem a 

ajuda do sócio estrangeiro aumentou. A Cosac Naify se viu diante da necessidade de empreen-

der maior esforço no controle das finanças e as decisões de Massi passaram a sofrer certa resis-

tência. A situação se tornou insustentável quando, em 2011, o então diretor insistia em publicar 

um livro em comemoração aos 80 do músico João Gilberto, que se completariam em junho do 

mesmo ano. De custos altíssimos em função das imagens e dos direitos autorais, o projeto foi 

vetado. Augusto Massi, ao constatar que o livro não sairia independentemente de seus esforços 

para tal e já desgastado pela resistência da equipe em comprar suas ideias, pediu demissão. 

A Cosac Naify não tinha cultura empresarial e seu planejamento financeiro era muito 

precário. Os preços de capa dos livros eram definidos de modo arbitrário, segundo o que o e-

xemplar parecia valer, e, por esse motivo, muitas vezes não cobriam os custos de produção. (A-

BUJAMRA, 2016) Cosac (2016) reconhecia o caráter espontâneo e imaturo da editora, que che-

gava a vender livros com prejuízo de 10 reais por exemplar. A boa vontade em manter a editora 

operando no vermelho durante tantos anos, nem os dois sócios sabem explicar. Luiz Schwarcz 
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(2016, p. 42) aponta que o espírito da editora, desde sua fundação, foi colocar a ousadia gráfica 

antes mesmo do cálculo empresarial. “Havia um desprendimento que é mais possível para um 

mecenas do que para quem tem um pé mais firme no mercado”. Filho e Rodrigues (2013, p. 4) 

cunham Charles Cosac como praticante da “arte de andar na contramão do mercado”. Cosac 

(2013) admitiu não ter paciência para conseguir patrocínios em razão da dificuldade de surgir daí 

a publicação de um título que ele próprio quisesse. Como opções, apontava a existência de parce-

rias e coedições; estas, mais frutíferas. Para o editor, a compra de um dos títulos de seu catálogo 

por uma editora estrangeira era melhor que qualquer prêmio. 

Em 2015, com 19 anos de história e cerca de 1600 títulos no catálogo, Charles Cosac 

anunciou que a editora fecharia suas portas. Michael Naify foi contatado por telefone em Nova 

Iorque, onde residia, e não se opôs ao encerramento das atividades. O comunicado foi feito em 

entrevista exclusiva ao jornalista Antonio Gonçalves Filho na tarde do dia 30 de novembro e 

publicada às 21h16 do mesmo dia, no portal online do jornal Estadão. Segundo Abujamra 

(2016), o próprio Cosac foi pego de surpresa pela divulgação precoce de sua decisão, esperada 

para sair apenas na edição impressa da manhã seguinte. O fundador sequer teria tido tempo de 

comunicá-la a todos os funcionários da editora, pois pretendia fazê-lo mais tarde naquela 

mesma noite. Apenas os três diretores da empresa5 teriam sido previamente avisados. A notícia 

causou grande comoção nas redes sociais por parte de leitores, intelectuais, artistas e escritores. 

Ainda assim, o fundador negou que a editora estivesse fechando por falência e revelou 

que o capital investido por ele teria sido de R$ 70 milhões, dos quais não recebeu de volta um 

centavo e que, pelo contrário, teria perdido o dobro desse montante. Em entrevista ao canal 

Globo News poucos dias após o anúncio do fechamento, Cosac enumerou algumas das dificul-

dades pelas quais a editora estava passando, em meio à crise econômica vivida pelo Brasil: a 

baixa vendagem dos livros; a demora no pagamento por parte das livrarias, que por vezes se 

dava apenas 90 dias após a venda; o aumento do dólar, que impedia a impressão de ser feita no 

exterior; o aumento de 15% no valor das gráficas brasileiras; e o aumento da inflação no país. 

(DONO..., 2015) Em entrevista à Piauí, Cosac (2016) reconheceu os erros administrativos e 

afirmou não ser possível colocar toda a culpa do fechamento sobre a economia. O editor fez 

uma crítica ao próprio mercado: 
Ela fechou porque ninguém comprou livro, a resposta é essa. [...] Se as pessoas não compraram, 
o que que eu podia fazer? Aí no momento em que eu anuncio que vou fechar todo mundo come-
ça a comprar igual louco porque não vai ter? Eu vou responsabilizar quem? [...] É a falta do inte-
resse no nosso material. Em última instância, se todo mundo comprasse livro, ela taria [sic] bem. 
Fechou porque não há interesse em literatura. (COSAC, 2016) 

                                                
5 Florencia Ferrari, a diretora editorial, Elaine Ramos, a diretora de arte e Dione Oliveira, o diretor financeiro. 
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De fato, após o anúncio do fechamento, a média de vendas online cresceu cinco vezes 

em um mês e o site ficou fora do ar. Segundo Abujamra (2016), as vendas do selo triplicaram e 

o estoque foi reduzido à metade. Longas filas se formaram em frente ao estande da editora na 

última Festa do Livro da Universidade de São Paulo (USP) da qual participaria, de 9 a 11 de 

dezembro de 2015, antes mesmo da abertura do pavilhão. Por ser uma das editoras que mais 

atraiam público, a Cosac Naify era tradicionalmente dona de um dos maiores espaços no even-

to, onde o desconto mínimo por exemplar era de 50%. Em 2015, ganhou o estande mais nobre 

da feira, junto à entrada. (MORENO, 2015)6  

 

O editor e os livros 

Apesar do sonho de ser artista plástico, o próprio Charles Cosac (2016) reconheceu não 

ter o menor talento para tal, sendo um amante das artes e colecionador. Entendia sua relação 

com as artes visuais como intuitiva, espontânea, carinhosa e quase infantil, tendo ligação com 

o espiritual e o sagrado. Isso é justamente o que o impedia de trabalhar em museus ou institu-

tos: “eu não queria nunca que essa relação com as artes visuais fosse adulterada pelo que se 

fala, pelo que se acredita, pelo que se lê e pelo que eu próprio publiquei e editei”. (COSAC, 

2016) A criação e manutenção da Cosac Naify seria em si mesma um forma de exercer sua 

sensibilidade artística. “A Cosac Naify foi uma maneira de trabalhar com artes visuais sem que 

eu precisasse ser o autor”, afirma Cosac (Fig. 8) em entrevista (ABUJAMRA, 2012). 

Para Cosac, o trabalho na editora passou a ser sua 

vida. Segundo Abujamra (2016, p. 42), “a Cosac Naify era 

tocada com muita paixão e pouco método”, e não havia 

estrutura empresarial com foco no desempenho econômico. 

A maioria das editoras, por exemplo, contrata profissionais 

terceirizados para o fazer o design das capas de seus livros, 

aplicando-os modelos de miolo padrão. Essa prática, que 

reduz custos, na avaliação de Cosac reduzia consideravel-

mente o potencial das obras. Dessa forma, cada projeto era 

pensado de forma especial e única, atendendo ao desejo 

dos sócios de elevar o padrão dos livros brasileiros tanto do 

ponto de vista físico quanto intelectual. 

                                                
6 Apesar de seu prestígio junto aos leitores, a editora “respondeu em 2014 por apenas 0,69% do faturamento de livro no vare-
jo, segundo a Nielsen, que monitora o mercado editorial”. (PERGUNTAS..., 2015) 

Figura 8 – Charles Cosac  
(Portal do Estadão) 
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Sobre a importância de um projeto gráfico de excelência, Cosac (2013, p. 5) apontou a 

digitalização do livro como uma razão para este estar se “coisificando”, ou seja, encontra-se aí 

mais um motivo para que as editoras busquem “não para vender mais, mas para que o livro não 

morra”. Em entrevista em vídeo à revista Piauí, Cosac (2016) forneceu algumas pistas que a-

judam a compreender o ritmo de funcionamento da editora, sempre com prioridade total para a 

qualidade do material produzido: 
A editora fazia coisas absurdas. Ela parava um livro semanas, meses, por causa da cor de uma 
capa, onde não se encontrava um denominador comum. [...] Ela não tinha um ritmo “ó, esse li-
vro tem que sair nessa data porque é Natal”, ou alguma coisa, uma efeméride. Ela vivia a vida 
do livro, ela não vivia a vida editorial. Era tudo em função daquele projeto que tava [sic] em 
pauta. (COSAC, 2016) 
 

Muitas oportunidades teriam se perdido em função desse ritmo. O editor citou como e-

xemplos a obra de Clarice Lispector, que não conseguiu adquirir, e a obra de Carlos Drummond 

de Andrade, perdida para a Companhia das Letras em função da demora para editá-la. Esta últi-

ma, segundo ele, teria sido a “força motriz” que salvaria a editora. Em entrevista concedida a Fi-

lho, Cosac (2015) cunhou como fator decisivo para o fechamento da Cosac Naify a desvirtuação 

de sua linha editorial original, descrita por ele como “cult” e voltada a professores acadêmicos e 

estudantes de arte. Essa descaracterização teria relação direta com sua situação financeira defici-

tária, justamente pelos altos investimentos em produção gráfica exigidos pelos projetos ousados 

da editora. Filho (2015) menciona que a empresa tentou criar fórmulas para cobrir o prejuízo das 

edições especiais, citando a estratégia da publicação de coleções de literatura a partir de obras em 

domínio público, sobre a qual o editor afirma que “não queria fazer o que outras editoras já fa-

zem”. (COSAC, 2015) O mercado, da mesma forma, não ajudou. 

Na manhã do dia 31 de novembro de 2015, quem mandou e-mail para Charles Cosac 

recebeu, como resposta automática, a letra da canção “Meu mundo caiu”. Havia sido no dia 

anterior que o editor havia optado em definitivo pelo encerramento das atividades da Cosac 

Naify, deixando claro o motivo por trás de sua decisão: “Eu vejo a editora se descaracterizan-

do, se afastando daquilo que fez dela tão querida, e prefiro encerrar as atividades a buscar uma 

solução que possa comprometer seu passado”. (COSAC, 2015) Ele citou, ainda, a dificuldade 

em dar continuidade à publicação de obras de interesse mais restrito. Vender a editora, no en-

tanto, jamais foi considerada uma saída. Além de julgar humilhante a venda de um nome que 

não é só seu, Cosac (2016) afirmou que se reservava o direito de “descriar” aquilo que criou, 

revelando, ainda, sua ideia inicial de que a editora tivesse começo, meio e fim. O fundador não 

queria que a Cosac Naify chegasse aos 20 anos. Sobre os resultados obtidos, Cosac considerou 

que o balanço foi positivo. Para além dos 1600 livros publicados, reconheceu sua ousadia edito-
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rial e os avanços em diversas áreas. Em relação à decisão de abrir a editora e ao seu percurso, 

atesta: “Me sinto um homem realizado. [...] Sou feliz, faria tudo de novo”. (COSAC, 2013, p. 5) 

Algumas edições podem ser exemplares da produção da editora: a coleção Portátil, pela 

importante função social exercida pelo livro de bolso; a coleção Moda Brasileira, internacio-

nalmente premiada e representante do investimento da Cosac Naify em mercados de nicho; o 

livro Bonsai, de Alejandro Zambra, pela ligação entre projeto gráfico e conteúdo; e a edição de 

Decameron, de Giovanni Boccaccio, representante da estratégia adotada pela Cosac Naify de 

editar obras em domínio público. 

A coleção Portátil, da Cosac Naify, lançada em 2012 e publicada até 2015, foi compos-

ta de 30 volumes das áreas de literatura, arte, antropologia e cinema. A unidade visual das ca-

pas se deu pela repetição de elementos como cores, formas, posição do logotipo da editora e 

identificação da coleção e respectivo número do volume. O jogo com as formas das letras do 

logotipo da editora diferenciava os volumes entre si, bem como a variação tipográfica utilizada 

na identificação de autor e do título e o posicionamento destas informações. (Fig. 9)  

 
Figura 9 - Os seis primeiros volumes da coleção Portátil 

O conceito de coleção que norteia o projeto gráfico se sobrepõe às peculiaridades de 

enredo e tema de cada título publicado. Os cadernos, impressos em papel importado Munken, 

são costurados com linha colorida. Os matizes, saturações e luminosidades de cor presentes 

nas capas trabalham em prol da unidade da coleção, repetindo-se nos diferentes volumes. Estas 

contam ainda com laminação que confere sensação macia e levemente aveludada ao toque. 

Portátil lança mão da economia de custos como direitos autorais e tradução por relançar, em 

novo formato, títulos que já faziam parte do catálogo da Cosac Naify. Não economiza, entre-

tanto, em detalhes que poderiam comprometer a qualidade e a inventividade do projeto gráfico 

da coleção. 
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A coleção Moda Brasileira é composta por cinco livros, cada um sobre a trajetória de 

um estilista brasileiro diferente.7 Lançada em 2007, contou com o patrocínio do Morumbi 

Shopping, de São Paulo, e os seus exemplares foram distribuídos normalmente nas livrarias 

físicas e virtuais. O fato dos cinco livros (Fig. 10) não apresentarem o mesmo preço de capa8, 

apesar de terem mesmo formato 

e número de páginas, e o valor 

reduzido do box (Fig. 11) pode-

riam indicar a falta de critério 

adotada pela editora na precifica-

ção de seus produtos.  

O portal de notícias foca-

do em moda Fashion Forward 

assinalou, na ocasião do fecha-

mento da Cosac Naify, a impor-

tante contribuição da empresa pa-

ra a ampliação do catálogo de li-

vros sobre moda no Brasil. A res-

peito das coleções Moda Brasilei-

ra e Moda Brasileira II9, o portal 

destaca o “projeto gráfico primo-

roso”, premiado internacionalmente. (FECHADA..., 2015) Ambas foram escolhidas para exposi-

ção na segunda edição da Bienal Ibero-americana de Design realizada na cidade de Madrid, em 

2010. Por seu projeto gráfico, a Coleção Moda Brasileira (Figura 21) recebeu os prêmios 50 Bo-

oks/50 Covers, da AIGA10, Aloísio Magalhães, da Fundação Biblioteca Nacional e Max Feffer, 

da Suzano Papel e Celulose. A gráfica responsável pela impressão e a produtora gráfica Letícia 

Mendes, da Cosac Naify, foram premiadas pela COLATINGRAF11 na categoria “Impressos a 4 

ou mais cores com capa artesanal”, no XVII Concurso Latino-Americano de Produtos Gráficos 

Theobaldo De Nigris, em 2008. 

O destaque do projeto gráfico fica por conta do acabamento de um elemento extratex-

tual: as lombadas de cada livro, descobertas, deixam à mostra as linhas e a costura entre os ca-
                                                
7 1) Alexandre Herchcovitch; 2) Gloria Coelho; 3) Lino Villaventura; 4) Ronaldo Fraga; 5) Walter Rodrigues 
8 Vol. 1, 3 e 4 - R$ 64,00; Vol. 2 - R$ 69,00; Vol. 5 - R$ 63,00; Box- R$ 240,00. 
9 Segunda edição, com cinco novos livros, lançada em 2008. 
10 American Institute of Graphic Arts, com sede em Nova Iorque, nos Estados Unidos. 
11 Confederação Latino-Americana da Indústria Gráfica 

 
Figura 10 - Coleção Moda Brasileira 

 
Figura 11 – Box da coleção Moda Brasileira 
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dernos. Através delas, o projeto gráfico dos livros da Cosac Naify evidencia um ponto de con-

tato com a própria moda. Em cada volume a costura é feita com uma cor de linha, integrando-

se aos outros elementos do design que traduzem graficamente a personalidade de cada estilista, 

trazendo ao menos um elemento que o destaca dos demais.12 

A Cosac Naify foi a primeira editora das obras do escritor chileno Alejandro Zambra no 

Brasil, publicando a obra Bonsai (2006), seu primeiro romance, em 2013. A história conta o co-

meço e o fim do amor de Julio e Emilia de forma breve, objetiva e densa. Desde a primeira linha, 

o leitor já sabe o que está reservado para os dois personagens principais: “No final ela morre e 

ele fica sozinho”. (ZAMBRA, 2013) Seu grande diferencial se enquadra naquilo que Cardoso 

(2012) descreve como a inventividade da linguagem, ou seja, a importância do design em conju-

gar diferentes linguagens. O projeto gráfico conjuga de forma criativa e inovadora a linguagem 

visual e material do livro com o conteúdo do texto. Estendendo-se da primeira à quarta capa do 

livro, passando pela lombada, marcas de picote indicam que o leitor poderia cortá-lo no local in-

dicado, como se podasse um bonsai (Fig. 12). O arranjo dos elementos nas capas e no miolo do 

livro, composto de páginas exclusivamente textuais (Fig. 13), permitem que esse corte, de fato, 

seja feito. 

 

Figura 12 - Capa e contracapa Bonsai, com destaque às 
indicações de picote 

 
 

 
Figura 13 - Páginas miolo Bonsai 

 Conforme descrição empregada pelo próprio Zambra, um bonsai “consta de dois ele-

mentos: a árvore viva e o recipiente. Os dois elementos têm de estar em harmonia e a seleção 

do vaso apropriado para uma árvore é, por si só, quase uma forma de arte”. (ZAMBRA, 2013, 

p. 80) Segundo a designer Flávia Castanheira, “o projeto parte deste conceito e traz um livro 

                                                
12 Por exemplo, no livro de Alexandre Herchcovitch todos os textos estão escritos na orientação vertical, exigindo um giro de 
90º para que se realizem as leituras. Já o livro de Ronaldo Fraga é bastante ilustrado trazendo motivos gráficos presentes nos 
desfiles que por vezes se sobrepõem às fotografias ou as extrapolam, criando um diálogo peculiar entre as estas e o suporte do 
próprio livro.  
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em miniatura dentro do livro”13 Metaforicamente, pode-se considerar o texto de Zambra a “ár-

vore viva” e o livro, enquanto objeto, como seu “recipiente”. Nesta edição, o design apropriado 

ao texto une forma e conteúdo com maestria. 

Pode-se mencionar ainda clássico Decameron, de Giovanni Boccaccio, que ganhou no-

va edição em 2013, em homenagem aos 700 anos do nascimento do autor; um de vários livros 

de domínio público editados pela Cosac Naify. Trata-se de uma edição de capa dura, revestida 

com papel encorpado e levemente texturizado de toque semelhante a tecido, com uma lombada 

que traz o nome do autor e da obra impressos em estampagem laminada a frio dourada e orna-

mento ilustrado por Alex Cerveny. (Fig. 14) A obra traz ainda uma fita de cor azul royal desti-

nada à marcação de página e o detalhe do refile irregular das folhas do miolo. 

A sobriedade da cor cinza de fundo, aliada ao traço e à saturação das cores das ilustra-

ções, contribui com a elegância visual do livro. O diagrama que organiza os elementos no mio-

lo do livro e a iconografia empregada refletem sua característica mais marcante: o estilo gráfi-

co semelhante aos livros copiados e ilustrados pelos copistas, que inclui letras capitulares no 

início de cada novela e ornamentos que permeiam o texto em alusão às iluminuras. (Fig. 15) O 

próprio Boccaccio foi um copista e o ilustrador Alex 

Cerveny buscou inspiração nos manuscritos 

executados pelo autor na Biblioteca Nacional de 

Paris e na Biblioteca do Estado em Berlim. O zelo 

editorial e a atenção aos detalhes fazem de uma obra 

em domínio público um objeto de desejo. 

Um projeto qualificado aliado a uma marca 

reconhecida resultam em valor agregado ao produto. 

(CARDOSO, 2012) Nos casos exemplares 

apresentados, observa-se que ao desempenhar a 

função de ferramenta mercadológica, o design 

comunica. Atribuindo valor simbólico ao livro, ele 

não apenas estimula sua venda, mas também guia e 

enriquece a experiência do leitor que o tem em 

mãos, contribuindo ativamente na produção de 

sentidos. 

                                                
13 Disponível em <http://flaviacastanheiradesign.com.br/Bonsai>. Acesso em 14 jul. 2017. 

 
Figura 14 - Decameron, de Giovanni Boccaccio 

 
Figura 15 - Página do miolo de Decameron 
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Considerações finais 

A comoção gerada pelo anúncio do fechamento da Cosac Naify confirma seu prestígio 

e a confiança depositada em si por autores, leitores e profissionais do mercado editorial. O sig-

nificativo aumento das vendas observado nas queimas definitivas do estoque reitera seu status 

e indica a existência do interesse em livros de alto padrão intelectual e material no Brasil. Infe-

lizmente, durante a maior parte de sua história, os elevados preços de capa praticados pela edi-

tora se tornaram impeditivos de consumo. 

Ao idealizar a editora, Charles Cosac tinha uma ideia muito clara do que esta deveria 

ser e, da mesma forma, daquilo que não deveria. Sua rica herança familiar, aliada à imensa for-

tuna de Naify, permitiu ao fundador colocar em prática um projeto que não tinha obrigação de 

dar lucro. A atuação deste editor contemporâneo tensiona  a figura do editor-empresário 

(CHARTIER,1999; BRAGANÇA, 2005) tradicional na medida em que o capital financeiro 

oriundo de outras fontes que não a editora permitiu dar força a um projeto ideológico inovador 

no âmbito da produção editorial. 

 A maior riqueza que Cosac Naify pode devolver aos seus sócios foi o imenso salto de 

qualidade que impulsionou no mercado brasileiro, destacando-se sua capacidade de acionar 

capital humano, social e intelectual, mas sobretudo simbólico. O mesmo mercado que se viu 

negligenciado e até contrariado pela existência de uma empresa dispendiosa, pouco rigorosa 

em seu controle financeiro e nada lucrativa, reconheceu a importância da qualidade gráfica e 

editorial do material que estava colocando nas prateleiras. Nesse sentido, a formação do valor 

do negócio (THOMPSON, 2013) – aquisição de conteúdo e construção do catálogo, o desen-

volvimento do conteúdo adquirido para publicação, o controle de qualidade, o investimento 

financeiro e a avaliação de riscos, o gerenciamento e a coordenação de vendas e marketing – 

não foi agenciada de modo eficaz em suas diferentes instâncias. 

Nos livros da Cosac Naify, o design cumpre com clareza seu papel de mediação. 

(GRUSZYNSKI, 2008) Transparece, de forma evidente, o empenho da empresa na execução 

de um projeto de excelência, pensado individualmente para cada obra. Mais do que promover a 

venda de um produto, o design dos livros da editora comunica aos leitores o sonho que deu o-

rigem à ela: contribuir ativamente na elevação do nível das obras publicadas no Brasil. Para o 

mercado editorial, fica o desafio em conciliar a sustentação financeira com a relevância inte-

lectual de catálogo e projetos, em busca do máximo diálogo com os interesses da sociedade, 

além do compromisso de tratar cada original com o máximo cuidado que merecem uma obra e 

seu público leitor. 
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