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Ao mesmo tempo que a crítica literária perde espaço nos media tradicionais norte-
-americanos, os departamentos de marketing das editoras estão a mudar os circuitos de 
promoção de livro utilizando a Internet. Apostam nos blogues, no podcasting e em vídeos com 
traillers de livros. Na indústria livreira algo está a mudar. Foi isso que mostrou a Book Expo 
America 2007, feira norte-americana onde o livro é visto como um produto, um autor não se 
safa se não conseguir criar uma imagem de marca e onde os editores tratam os livreiros como 
se fossem reis. Por Isabel Coutinho, em Nova Iorque

em Outubro pela Riverhead Books, 
é a aposta da editora para a rentrée 
e foi apresentado na feira pelo 
seu editor que mostrou um vídeo 
realizado pelo autor para promover 
o livro. Outra novidade da feira foi 
a notícia de que o fi lho de John Le 
Carré que se chama Nick Harkaway 
vai publicar um primeiro romance 
que se chama The Wages of Gonzo 
Lubitsch, que tem sido descrito 
como seguindo as pegadas de Neal 
Stephenson ou de Douglas Adams.

Turbulência
Apareceu também uma vaga de 
livros sobre ateísmo (depois das 
obras de Dawkins e de Sam Harris). 
É actualmente número 1 no top do 
New York Times God is not Great do 
jornalista Christopher Hitchens 
que esteve na feira a participar 
num painel onde se discutia “a 
ética da crítica literária” e que 
tinha como convidados outros 
jornalistas e escritores famosos 
como Francine Prose, John Leonard 
(da The New York Reviews of Books e 
da Harper’s), David L. Ulin (editor 
do Los Angeles Times Book Review) 
e Sam Tanenhaus (editor do New 
York Times Book Review). Houve 
outro painel sobre a crise nos 
suplementos literários dos EUA, 
onde se percebeu que a crítica 
literária norte-americana está 
mesmo a atravessar um período 
de turbulência. Por um lado, o 
espaço dado à crítica nos jornais, 
o encolhimento ou mesmo o 
desaparecimento de suplementos 
literários e o despedimento de 
jornalistas ligados à área da cultura, 
por outro, o papel cada vez mais 
importante e interventivo dos 
bloggers e o seu papel no sucesso na 
venda de um livro – uma realidade 
que está a fazer com que os editores 
estejam a mudar os seus circuitos 
habituais na promoção de um 
livro. O aparecimento de espaços 
dedicados aos livros na Internet 
como no My Space, os fóruns de 
crítica da Amazon, estão a agitar 
os departamentos de marketing 
das editoras que estão a mudar as 
regras. É esse aliás um dos temas 
do livro que foi lançado na feira 
por David Meerman Scott “ The new 
rules of marketing & PR – how to use 
news releases, blogs, podcasting, viral 
marketing & online media to reach 
buyers directly”, que acaba de sair 
na Wiley.

Estamos a entrar numa nova era.

 O PÚBLICO viajou a convite das 
Edições Asa
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