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São Paulo, 15 de Setembro de 2003 - Tudo isso é um "tempero novo", diria dona Flor. 
Mas Teodoro, o marido mais comedido que tinha como lema "para cada lugar uma 
coisa, para cada coisa o seu lugar", desaprovaria a iniciativa da Forum. A marca 
venderá por seis meses o romance "Dona Flor e seus dois Maridos", de Jorge Amado. 
As lojas da rede (12 próprias e 33 franqueadas) receberão um tiragem de mil 
exemplares da obra, que ganhou sobrecapa com duas imagens da campanha de mídia 
da coleção de verão.  

A editora Record, por sua vez, prepara uma ação para os exemplares destinados às 
livrarias. Nesse caso, permanece a sobrecapa do catálogo original, que receberá uma 
tarja de papel sinalizando a parceria com a Forum. "Mesmo os clientes que tenham o 
livro em estoque poderão usar essa cinta", diz a diretora comercial da editora, 
Francinete Zerbetto, responsável pelo projeto, que prevê banners de vitrine. "Estamos 
fazendo um trabalho com nossa equipe no Brasil inteiro para aproveitarmos o auge da 
campanha."  

Para fundir as palavras de Jorge Amado e os decotes de Tufi Duek, proprietário e 
responsável pelo estilo da marca, a Forum teve de negociar com a família de Amado. 
"Não cobramos pelos direitos de uso por causa da divulgação positiva", diz a filha do 
escritor, Paloma Amado.  

A ação de divulgação envolve anúncios em jornais, revistas e outdoors, além de 
catálogos. As brincadeiras amorosas de dona Flor estavam com as vendas quase 
estagnadas. "Como qualquer livro de fundo de catálogo, vende pouco", diz o 
presidente da Record, Sérgio Machado. "Estamos tendo a inédita oportunidade de 
mostrá-la em lojas de roupa." A expectativa de Machado é provocar uma nova corrida 
por "Dona Flor", a exemplo de 1976, ano do filme de Bruno Barreto com Sonia Braga 
no papel-título. Recorde nacional de bilheteria, com 12 milhões de espectadores, a fita 
alavancou as vendas dez anos depois de lançado o livro. A atual campanha coincide 
com o lançamento do DVD da minissérie de TV.  

A tiragem inicial de mil exemplares destinada às lojas da Forum é significativa. 
Segundo Machado, a maior rede de livrarias do Brasil, com 70 lojas, não compra essa 
quantidade em um ano inteiro. Do alto de sua 54 edição e traduzida do eslovaco ao 
tailandês, o romance já vendeu cerca de 500 mil exemplares, o que inclui os primeiros 
tempos na Martins Fontes (a Record só passou a editar Jorge Amado no início da 
década de 70). Por não ter sido adotado na rede escolar, seu desempenho é inferior ao 
de "Capitães de Areia", obrigatório até nos liceus públicos da França e campeão de 
vendas de Jorge Amado. Apenas na Record ultrapassou os 2 milhões.  

A editora é conhecida por seu marketing agressivo. Com a Publicrono, empresa que 
desde 1998 administra os marcadores de tempo e temperatura das ruas de São Paulo, 
a Record permutou livros por espaço publicitário. Desde a semana passada, o 
lançamento de Gabriel Garcia Marques, "Viver para Contar", está em 40 mostradores. 
A editora doou títulos diversos de seu catálogo para a concessionária, que por sua vez 
repassa às minibibliotecas municipais e assim pode transformar mídia em 
relacionamento com a Prefeitura.  



Na São Paulo Fashion Week, a coleção de verão da Forum foi percebida como repleta 
de referências aos estilistas Thierry Mügler e Claude Montana, mestres da corseleteria 
nos anos 80, mas tudo desaguou na baianidade da dona Flor dos anos 30. A campanha 
tem direção de arte de Roberto Cipolla, fotos de JR Duran e traz a modelo Ana Beatriz 
Barros. "Brasileira na sensualidade e nos traços e elegante nos gestos e na postura", 
diz Duek. Paloma elogia a inversão de papéis dessa versão fashion. Naquela passagem 
emblemática do romance, quando sai abraçada pela rua entre os dois maridos, 
imagem da sobrecapa, há uma diferença sutil. "Dona Flor está dando a volta por 
cima", fala Paloma.  
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