
Romance açucarado chega a farmácias e supermercados 
Tainã Bispo 
 
Os romances açucarados do selo HR, uma parceria da editora canadense Harlequin com a 
brasileira Record, estão desembarcando em supermercados, drogarias e livrarias.  
 
As histórias de amor editadas em livros de bolso, com preços que oscilam entre R$ 4,90 e R$ 
9,90, já estão à venda em quarenta lojas do Bompreço, maior rede de supermercados do 
Nordeste, que pertence ao grupo Wal-Mart. O Mercado Novo Leblon, do Rio, também começou, 
há alguns dias, a vender os romances em duas lojas da rede, localizadas no bairro carioca 
Barra da Tijuca.  
 
Os livrinhos, que, em geral, apresentam um final feliz para a heroína, já são vendidos em 30 
mil bancas de jornal, mas a estratégia da Record, uma das maiores editoras da América 
Latina, é abrir novos canais de distribuição. "A diferença é que as drogarias e supermercados 
venderão também títulos antigos, que não são encontradas nas bancas", diz o presidente do 
grupo Record, Sérgio Machado.  
 
As bancas de jornal recebem, por mês, 12 títulos novos, ou seja, duas obras de cada coleção: 
"Paixão", "Jessica", "Destinos", "Desejo", "Grandes Romances Históricos" e "Grandes autores. 
Nos novos pontos de vendas, as consumidoras poderão encontrar entre 16 e 20 títulos.  
 
A rede de Drogarias Pacheco, que possui mais de 200 lojas no Rio de Janeiro e em Minas 
Gerais, acrescentará ao seu mix de produtos os romances da HR a partir de fevereiro. "Foram 
escolhidas cerca de dez unidades cariocas para o primeiro mês, que será de teste. Então, 
expandiremos para outras lojas da rede", diz Vânia Tavares, diretora da Harlequin no Brasil. 
Além dessas três redes, Vânia afirma que muitas outras negociações estão em curso. 
"Queremos estar nas principais capitais até o final do ano."  
 
Além dos livros de bolso, que têm uma tiragem de até 10 mil exemplares por título, a HR está 
trazendo o selo internacional Red Dress Ink para as livrarias. O produto, mais sofisticado, terá 
uma tiragem menor, entre 2 e 5 mil unidades, e por isso, será mais caro (o preço oscila entre 
R$ 20 e R$ 30). "Procurava um marido e encontrei um cachorro", de Karen Templeton, é o 
primeiro título do selo, lançado ainda este mês.  
 
"Publicaremos 30 obras da Red Dress Ink durante o ano", diz Machado. O selo tentará atrair 
mulheres na faixa de 30 anos, solteiras, que estão fazendo uma carreira e procurando um 
príncipe encantado. "Muito parecidas com o personagem de Bridget Jones", diz Machado, 
lembrando do livro "Diário de Bridget Jones", da escritora Helen Fielding e do filme homônimo, 
protagonizado pela atriz Renée Zellweger.  
 
Machado explica que o selo Red Dress Ink será distribuído em conjunto com os títulos da 
BestSeller e da Nova Era - selos do grupo Record que publicam livros de auto-ajuda e 
esoterismo.  
 
A parceria com a canadense Harlequin foi fechada em abril de 2005, em um momento 
importante para a Record. Nesse período, seu dono decidiu reorganizar o grupo. Fundada em 
1942, a Distribuidora Record de Serviços de Imprensa começou distribuindo quadrinhos e 
oferecendo serviços de imprensa. Somente 20 anos depois a empresa passou a editar livros.  
 
Nos últimos 15 anos, a estratégia de crescimento adotada por Machado e sua irmã, Sônia 
Machado Jardim - cada um possui 50% do grupo - foi comprar editoras. Atualmente, é um dos 
maiores grupos editoriais do Brasil - a Record disputa a liderança do mercado editorial com a 
Editora Rocco -, com 5,8 mil títulos em catálogo e oito selos editoriais. A estrutura gigantesca 
levou Machado reorganizar a empresa no ano passado.  
 
A Distribuidora era proprietária da gráfica, do sistema de distribuição e dos oito selos. "Decidi 
transformar a Editora Record em uma empresa e reestruturar o grupo". A Distribuidora Record 
de Serviços de Imprensa tornou-se a holding do grupo e as editoras, que continuam com 



gestões individuais, "foram separadas em quatro grupos, de acordo com o perfil e as 
necessidades comerciais de cada uma, seja de distribuição ou mesmo de marketing", explicou 
Machado.  
 
O primeiro grupo, e mais importante, é composto pelo selo de obras gerais Record (carro-
chefe da empresa), pelo selo Civilização Brasileira, que publica títulos acadêmicos e de 
literatura universal e pela Rosa dos Tempos, dedicada às obras de interesse feminino.  
 
O segundo grupo compõe os livros de esoterismo e auto-ajuda dos selos BestSeller e Nova 
Era. Os títulos de viés ensaístico, muitos europeus, ficaram no terceiro grupo, dos selos 
Bertrand e Difel. Por fim, a editora José Olympio, especializada em literatura brasileira 
clássica, foi separada das demais editoras.  
 
Os selos continuarão editando os mesmos tipos de livros, inclusive concorrendo entre si nas 
prateleiras. "A mudança foi operacional. O leitor não percebe nenhuma diferença", observou 
Machado.  
 
Com essa reestruturação, o sistema de distribuição também mudou. O número de armazéns 
alugados, alguns deles herdados com a compra de uma editora, foi enxugado: de cinco para 
dois endereços, ambos no Rio. "Espero ganhar eficiência e aprimorar o prazo de entrega dos 
produtos com essas medidas", afirma o executivo.  
 
Machado está entusiasmado, também, com o lançamento do livro do ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso pela Record, na 19ª Bienal do Livro de São Paulo, que ocorrerá em março no 
Anhembi. "Valeu a pena. "Minhas memórias do poder"" terá uma tiragem "especial" e uma 
edição americana.  
 
Publicada pela Public Affair, editora do investidor George Soros, "The accidental president" 
será o título da edição para o mercado americano. Esta edição terá mais detalhes da história 
do Brasil. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 jan.2006. Tendências&Consumo, p.B4. 
 


