
39 pistas para descobrir a "nova Rowling
Editoras reforçam segmento de livros infanto-juvenis para ocupar nicho deixado por Harry Potter
ROBERTARlSTORI

A loja virtual Amazon tem
muito a agradecer à escritora
J. K. Rowling, criadora de Harry
Potter. Em um levantamento
divulgado neste mês, a empresa
informa que o sétimo e último
volume da saga do jovem bruxo
- As Relíquias da Morte — foi

o livro mais vendido de 2007 em
quatro países: Estados Unidos,
Reino Unido, França e Alema-
nha. A Amazon não divulga
números, mas estima-se que o
título foi comprado por mais de
15 milhões de leitores apenas no
dia de seu lançamento, em julho,
quando só estava disponível em
inglês e via importação no caso
de países como o Brasil. Por si-
nal, a Amazon arrematou em lei-
lão uma obra especial de Rowling
— Os Contos de Beedle, o Bardo,
com textos escritos à mão — por
US$ 4 milhões e avisou que não
a venderá como forma de dizer
"obrigado" à autora.

O fenômeno Harry Potter
deu um vigoroso impulso ao
segmento de livros infantis. Por
isso, editoras nacionais e inter-
nacionais estão atrás de novos
autores infanto-juvenis. O ob-
jetivo é ocupar o nicho deixado

Livros da série Harry Potter: em dez anos foram vendidos 350 milhões de exemplares e a franquia rendeu 115$ 15 bilhões

pelo bruxo e fazer magia com os
candidatos a blockbuster. Dona dos
direitos do bestseller de Rowling
nos EUA, a Scholastic tem um
projeto bastante ambicioso: The
39 Clues (As 39 Pistas), uma
aventura voltada às crianças
entre 8 e 12 anos.

A série, composta por dez
livros, tem estréia prevista para
setembro com o título The Maze
of Bonés (O Labirinto de Os-
sos), escrito por Rick Riordan.

Novas apostas do mercado
A britânica Geórgia Byng,

inventora da personagem
Molly Moon, vem sendo apon-
tada por muitos como a suces-
sora de J.K. Rowling. Livros
como Molly Moon e a Incrível
Viagem no Tempo já foram
traduzidos para 36 idiomas e
tiveram seus direitos vendi-
dos para o cinema. A coleção
chegou ao País pela editora
Record e, coincidência ou não,
assim como Harry Potter gra-
vita em torno de uma órfã com
poderes mágicos que padece
na mão de seus tutores.

No Brasil, diversos auto-
res também vêm alcançando
bons resultados, como Thalita
Rebouças (da Editora Rocco),
que já vendeu mais de 100
mil exemplares com livros da
série Fala Sério e Tudo Por, e
Drica Pinotti (da Editora Ale-
gro) , que já chegou à lista dos
mais vendidos em Portugal.

Uma aposta da Panda
Books é a série Princesas
do Mar, de Fábio Yabu. O
autor, sócio da Flamma Fil-
ms, percebeu que a coleção

Série brasileira virou desenho
animado que irá ao ar em abril

renderia ótimos desenhos
animados e produziu os pri-
meiros episódios. A atração
foi inicialmente oferecida no
Brasil, sem sucesso. A produ-
tora australiana Southern Star
interessou-se pelo projeto e o
colocou no ar em setembro de
2007, conquistando rapida-
mente a liderança das manhãs
de sábado. Depois de consa-
grado, o desenho despertou o
interesse do canal Discovery
Kids, que deve começar a exi-
bi-lo por aqui em abril.

A coleção completa deve estar
no mercado em 24 meses. Além
dos livros, a editora lançará car-
tões colecionáveis e jogos online
integrados à história que levarão
os jovens a uma competição por
pistas e prêmios em dinheiro.
Como ressalta a editora, é uma
"experiência de leitura multidi-
mensional".

A corrida pela lacuna deixada
por Harry Potter tem suas ra-
zões: segundo a editora britânica
Bloomsbury (que acolheu a idéia
após 12 rejeições de suas con-
correntes), a coleção estrelada
pelo bruxo vendeu globalmente
mais de 350 milhões de cópias,
em 65 idiomas.

O primeiro livro, A Pedra
Filosofal, saiu em 1997, com
tiragem de mil exemplares, mas
Rowling arrebatou hordas de
fãs nos dez anos de aventuras
e atingiu valores dignos da es-
cola de magia Hogwarts — o
rendimento total calculado pela
indústria é de US$ 15 bilhões.
Apenas o lucro bruto dos cinco
primeiros filmes é de US$ 4,49
bilhões, tornando-se uma das
mais lucrativas franquias do
cinema na história.

A Rocco, responsável pela
publicação da série no Brasil,
afirma que ela influenciou a
ampliação dos investimentos
no segmento infanto-juvenil.
"A saga de Harry Potter é, sem
dúvida, o maior fenômeno do
mercado editorial de todos os
tempos. Além do inegável suces-
so de vendas, a série fez com que
as editoras ficassem mais atentas
ao público infanto-juvenil, dedi-
cando a eles um maior número
de lançamentos por ano", conta
Paulo Rocco, diretor-presidente
da editora.

Para Marcelo Duarte, funda-
dor da Panda Books, os títulos

para adolescentes ganharam
espaço também nas áreas nobres
das livrarias. "Grandes editoras
criaram selos próprios para essa
faixa etária. É um público com
altíssimo potencial de dissemi-
nar informações. Eles espalham
tudo o que estão fazendo por
mensagens, pela internet", des-
taca. Duarte afirma que os livros
infanto-juvenis representam
atualmente 12% de seu fatura-
mento, e a expectativa é de que
essa margem suba para 20% até
o final de 2009.

LONGO PRAZO

Tanto a Record quanto a
Rocco criaram selos destinados
aos jovens. A primeira lançou
o Galera Record, visando prin-
cipalmente os adolescentes,
com títulos como Gossip Girl,
de Cecily von Ziegesar. Já a
segunda tem três selos focados
no público infanto-juvenil: Fio,
Pavio, e Rocco Jovens Leitores.
Por esse selo, foram lançados 40
títulos em 2006, e 50 em 2007.
O número deve dobrar em 2008,
segundo Paulo Rocco.

Entretanto, ele destaca que
o mais importante é comemorar
a formação de um novo público.
"Há quase dez anos investimos
nisso. A longo prazo, o retorno é
praticamente incomensurável",
projeta. Para a presidente da Câ-
mara Brasileira do Livro (CBL),
Rosely Boschini, fenômenos
como Harry Potter fazem cres-
cer o hábito da leitura. "A re-
percussão do livro despertou a
curiosidade de muitos jovens
que anteriormente não se inte-
ressavam por isso", diz.

Rosely explica que o mercado
editorial caminha conforme a
situação econômica do País, mas
tem apresentado claros sinais
de crescimento. De acordo com

Comunicação
direta via
internet

Para atrair um público que
já nasceu com a tecla Enter sob
os dedos, a estratégia preferida
das editoras é a criação de ca-
nais diretos de comunicação na
internet. As séries Crônicas do
Mundo Emerso, de Licia Troisi,
e Irmão Lobo, de Michelle
Paver, ganharam hot sites ex-
clusivos da Rocco. Com Harry
Potter, a editora gerou uma
base de dados com mais de 50
mil nomes, com os quais man-
tém contato permanente.

Paulo Rocco enfatiza a
importância de outras ferra-
mentas, como a presença em
feiras e bienais, distribuição
de materiais para pontos-de-
venda, e parcerias com distri-
buidoras de cinema e DVDs.
As livrarias, por seu lado,
investem em ações educativas
e lúdicas dentro das lojas. A
Livraria da Vila, em São Paulo,
tem um extenso calendário de
atividades infantis, incluindo
contação de histórias.

De acordo com Milena
Tincani, gestora de marketing
e eventos da Livraria Cultura,
também de São Paulo, outra
estratégia com bons resultados
é o programa de fidelidade
criado para os jovens leitores.
"O Clubinho Mais Cultura
permite que os responsáveis
carreguem cartões com cré-
ditos para que as crianças
possam efetuar suas compras
sozinhas", explica.

A 20a edição da Bienal do
Livro de São Paulo, entre 14
e 24 de agosto, vai manter a
tradição de dedicar espaços e
atividades aos jovens. A edi-
ção deste ano terá atrações
como o Salão de Idéias e uma
área de 11 mil metros quadra-
dos para a Bienal Criança.

a pesquisa Produção e Vendas
do Setor Editorial Brasileiro, da
CBL, realizada pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econô-
micas (Fipe) em parceria com o
Sindicato Nacional de Editores
e Livreiros, de 2004 a 2006 a
produção anual de títulos in-
fanto-juvenis passou de 3.660
títulos para 4.550. Para 2008, a
expectativa da CBL é um cresci-
mento de 5% nesse setor.
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