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MERCADO EDITORIAL

As armas para dominar o
mercado de livros voltados ao
público juvenil são conhecidas.
A destreza em seu manejo, po-
rém, determina a sobrevivência
dos competidores. Desde o su-
cesso da série “Harry Potter”, as
editoras estão constantemente à
caça de fenômenos que deem
continuidade à essa indústria
que movimenta altas cifras. A fe-
bre da vez é “Jogos Vorazes”, da
escritora americana Suzanne
Collins, que mistura ficção, ce-
nários apocalípticos e referên-
cias históricas em sua composi-
ção. A versão para o cinema da
primeira parte da trilogia es-
treou mundialmente em 23 de
março e já é a terceira maior bi-
lheteria de fim de semana es-
treia nos EUA, atrás de “Harr y
Potter e as Relíquias da Morte:
Parte 2” (2011) e “Batman - O
Cavaleiro das Trevas” (2008).

Para compreender a alquimia
desse sucesso, é preciso desnove-
lar seu enredo. Passo número
um: conversar com o adolescen-
te sobre o que ele gosta de ler —
e alimente essa predileção. Isso
tem sido feito pelos publishers o
tempo todo. Um dos principais
meios de que eles se valem para
descobrir tendências entre os jo-
vens e divulgar lançamentos é a
internet. A Rocco, que publica
“Jogos Vorazes” no Brasil, esta-
belece um contato direto com
fãs de séries nas redes sociais e
em blogs e sites abastecidos por
eles. Investir em formadores de
opinião entre esses leitores, diz a
editora, traz resultados mais efe-
tivos que os depoimentos de crí-
ticos literários.

É o que o professor da Uerj
(Universidade do Estado do Rio
de Janeiro) Manoel Marcondes
Neto, especializado em marke-
ting cultural, chama de boca a
boca digital, ou viral — uma “tá -
tica de capilarização”. O expe-
diente inclui páginas de fãs na
internet, “book trailers” (peque -
nos filmes de apresentação),
ações diárias nas redes sociais,
concursos culturais, sorteios e a
organização de encontros entre
os aficionados. Para fortalecer a
comunicação, as editoras criam
selos para os lançamentos com
foco no mercado juvenil. É o ca-
so da Companhia das Letras, que
prevê para setembro o nasci-
mento da Editora Seguinte.

De acordo com os estudiosos
desse segmento, o jovem de hoje
está mais assertivo em relação à
literatura que deseja consumir.
Na roda da indústria cultural
contemporânea, grandes séries
são tratadas como marcas cuja
rentabilidade é multiplicada em
diversos ramos de negócio. Mas
nem toda aposta gera frutos —
não basta apenas juntar os ingre-
dientes certos. A centelha para
deflagrar um fenômeno é, antes
de mais nada, uma história bem
escrita — e que tenha algum tem-
pero inovador. “Qualidade de
texto é fundamental”, diz Paulo
Rocco, editor da Rocco.

“Romances como ‘C r e p ú s c u l o’
e ‘Harry Potter’ lidam com moti-
vos universais, míticos, arquetí-
picos”, analisa João Luís Ceccan-
tini, professor de literatura da
Unesp (Universidade Estadual
Paulista) e votante da FNLIJ
(Fundação Nacional do Livro In-
fantil e Juvenil). “Seus autores
dominam técnicas narrativas,
usam uma linguagem acessível.
Mas não dá para encaixar esses
casos em uma fórmula”, ressalva.
“Há uma enxurrada de imitado-
res que não vingam. É também

preciso estar no lugar certo, no
momento certo.”

O desenlace de “Jogos Vora-
zes” envolve uma heroína de
personalidade forte que, em um
futuro apocalíptico, participa de
um reality show onde jovens de
12 a 18 anos têm de exterminar
uns aos outros — só um deles es-
capa do paredão sanguinolento.
Na transposição para as telas, a
bela e carismática Jennifer
Lawrence, indicada ao Oscar de
melhor atriz por “Inverno da Al-
m a” no ano passado, foi escolhi-
da para encarnar a personagem.
No caldeirão da aventura de Su-
zanne Collins figuram discus-
sões sobre desigualdade social,
estrutura familiar, comporta-
mento ético e opressão do Esta-
do, temas que se encaixam na
realidade com que o adolescen-
te se depara atualmente em seu
cotidiano. E não faltam, claro,
boas doses de ação, violência e
romance amoroso.

Para promover esses títulos, os
grupos editoriais, de cinema e de
licenciamento, empreendem es-
forços conjuntos de divulgação.
A estreia simultânea de “Jogos
Vo r a z e s ” em salas do mundo to-
do teve como objetivo uma coor-
denação global mais precisa des-
sas ações. Marcio Fraccaroli, CEO
da Paris Filmes no Brasil, distri-
buidora que detém os direitos da
saga, avalia que sua venda está
mais bem costurada que a das
anteriores: “Há um público-alvo
muito bem definido, órfão de
‘Harry Potter’ e ‘C r e p ú s c u l o’”.

A expectativa de Fraccaroli é
atingir a marca de 1,7 milhão de
ingressos vendidos no país, à al-
tura do resultado conquistado
pelo primeiro filme da série “Cre -
p ú s c u l o”. As bilheterias brasilei-
ras já registraram, no primeiro fi-
nal de semana de exibição, 481
mil ingressos vendidos, o que
significou uma renda de R$ 5,3
milhões, segundo a distribuido-
ra. Uma soma até modesta diante
dos US$ 152 milhões estimados
em 4.137 salas dos Estados Uni-
dos e do Canadá.

No embalo do début cinema-
tográfico, a Rocco viu saltarem as
vendas da trilogia de 80 mil para
200 mil exemplares. Mundial-
mente, desde que a série foi lan-
çada, em 2008, foram compradas
20 milhões de unidades. Compa-
rações com o mágico patamar al-

cançado globalmente pelos sete
volumes de “Harry Potter”, 400
milhões de livros comercializa-
dos, ainda são precoces.

Não só os “players” maiores
abocanham fatias desse merca-
do. Pequenos e médios comem
pelas beiradas, sobretudo ao be-
liscar oportunidades quando
elas ainda são menos óbvias. A
Pandorga levou a ficção científi-
ca “O Motivo”, do americano Pa-
trick Ness. O grupo Pensamento
arrematou, para seu selo Janga-
da, títulos da norte-americana C.
C. Hunter. Para pinçar ofertas
promissoras, as editoras bancam
“scouts”, olheiros que farejam
lançamentos em terrenos férteis
como Londres e Nova York. Mui-
tas vezes a luta pelos direitos das
obras mais cobiçadas exige o
combate em leilões que tornam
remotas as chances das empresas
de menor cacife. Os lances por
um livro de ficção em geral “va -
riam de US$ 5.000 a US$ 30 mil”,
mas em “casos excepcionais”
atingem US$ 100 mil, afirma Ri-
cardo Riedel, diretor-presidente
da Pensamento.

O atalho para fugir dessas dis-
putas é a antecipação à euforia,
diz Marcelo Duarte, diretor da
Panda Books. “Quando ainda
não tem muita gente querendo”,
negociações individuais costu-
mam ser menos inflacionadas. A
Intrínseca cita o “timing” como
vantagem na aquisição de “Cre -
p ú s c u l o”, em 2007, época em que
o frisson provocado pela série
ainda não havia se alastrado.

Publicações de apoio à leitura
das grandes sagas são outro filão.
O selo Lua de Papel, da editora
Leya, lançou “Hunger Games - A
Filosofia por Trás dos Jogos Vora-
zes”, de Lois H. Gresh.

Autores brasileiros também
estão na mira. André Vianco, de
37 anos, por exemplo, emplacou
sua literatura fantástica entre os
adolescentes e diz que as regras
atuais da competição a tornam
bem mais democrática que em
outros tempos. “As editoras dão
mais ouvidos ao leitor, principal-
mente pela internet. Isso abre
mais chances para novos escrito-
res, que podem testar suas histó-
rias em blogs”, diz o escritor.

D I V U LG A Ç Ã O

A versão cinematográfica do best-seller “Jogos Vorazes” é a terceira maior bilheteria de fim de semana de estreia

A corrida
voraz em
busca dos
jovens leitores
Sucesso do filme “Jogos Vorazes” mostra que
há um público ansioso por novas séries. Por
Edson Valente, para o Valor, de São Paulo

Fonte: editoras

Números das sagas
Relativos a volumes impressos (exemplares vendidos)

Crepúsculo (composta por três livros) Harry Potter (composta por sete livros) Jogos Vorazes (composta por três livros)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
Companhia Aberta

CNPJ/MF no  00.776.574/0001-56
NIRE 33.300.290.745

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os acionistas de B2W – Companhia Global do Varejo (“Companhia”) para se 
reunirem, no dia 30 de abril de 2012, às 10h, em primeira convocação, no auditório anexo à Sede 
Social da Companhia, localizado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Co-
elho e Castro nº 38, Saúde, em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas, 
cumulativamente, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 

relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2011; e 
(ii) fixar o limite da remuneração global dos administradores a ser paga até a Assembleia Geral 

Ordinária de 2013.
Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i) incluir disposição estatutária com vistas à adoção, pela Companhia, de mecanismos que 

assegurem a indenização dos administradores, conselheiros fiscais e membros de órgãos 
técnicos, em conformidade com o disposto no Art. 158 da Lei nº 6.404/76, mediante a inclusão de 
novo Artigo no Estatuto Social, efetuando-se as renumerações necessárias;

(ii) detalhar o objeto social da Companhia de forma a explicitar a prestação de serviços de 
assistência técnica, mercadológica, administrativa, publicidade, marketing, merchandising e 
outros relacionados, direta ou indiretamente, às atividades principais da Companhia;

(iii) alterar a redação do Art. 5º do Estatuto Social de sorte a refletir o cancelamento de ações 
mantidas em tesouraria aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 1º 
de março de 2012 e 

(iv) consolidar o Estatuto Social.
Informações Gerais:
- Os seguintes documentos foram publicados em 07 de março de 2012 no “Diário Oficial do Estado 

do Rio de Janeiro” e no jornal “Valor Econômico – Edição Nacional”: (a) relatório da administração;
(b) demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2011; e (c) parecer dos auditores independentes.

- Os documentos e informações referidos no parágrafo anterior e os demais previstos nas Instruções 
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) foram apresentados à CVM, por meio do Sistema de 
Informações Periódicas e Eventuais (IPE), nos termos do Artigo 6º da Instrução CVM nº 481/09, 
bem como foram disponibilizados aos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, no 
seu site de Relações com Investidores (www.b2winc.com), e nos sites da BM&FBOVESPA S.A.
– Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores 
Mobiliários (www. cvm.gov.br). 

- O Acionista ou seu representante legal deverá comparecer às Assembleias munido de documento 
que comprove sua identidade.

- Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da – BM&FBOVESPA 
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros que desejarem participar das Assembleias deverão 
apresentar extrato atualizado de sua posição acionária fornecido pela instituição custodiante.

- Solicita-se que, na medida do possível, os instrumentos de mandato com poderes especiais para 
representação nas Assembleias a que se refere o presente edital  tenham a firma reconhecida e 
sejam depositados, na sede da Companhia, no Departamento de Relações com Investidores, até 
o dia 26 de abril de 2012.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2012.
Presidente do Conselho de Administração
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 mar, 1 e 2 abr. 2012, Eu&Investimentos, p. D5.




