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Esta é a estratégia para que o público infanto-juvenil tenha mais interesse em ler.  
 
Dentro da velha e boa teoria de que para os negócios irem para frente o importante é ir atrás do 
cliente onde ele estiver, as editoras brasileiras de literatura infanto-juvenil descobriram na 
internet uma excelente ferramenta de marketing para atrair seu público-alvo que, 
reconhecidamente, passa mais tempo diante do computador do que lendo um livro. A solução foi 
criar sites para abrigar personagens de livros de sucesso como o campeão de vendas Harry 
Potter, editado no Brasil pela Rocco ou o Smilingüido, uma formiguinha evangélica responsável, 
hoje, por 90% do faturamento da editora curitibana Luz e Vida, que foi de R$ 11 milhões no ano 
passado e deve chegar a mais de R$12 milhões este ano.  
 
Garantem as editoras que a estratégia tem dado certo e os sites estão atraindo o jovem também 
para as livrarias. O interesse pelos portais é grande. No lançamento do quinto livro "Harry Potter e 
a Ordem da Fênix", em 2004, o site antes mesmo de completar o primeiro mês no ar já havia 
contabilizado 20 mil acessos e uma média de 291 mil page views.  
 
A sexta história da série, "Harry Potter e o Enigma do Príncipe", que chegou ao mercado no fim do 
ano passado, deve, segundo a editora, repetir o mesmo sucesso. No site e nas vendas. Tanto que 
esta, com 350 mil exemplares, é a maior tiragem da série até agora e faz parte da estratégia de 
comercialização da editora de aumentar a tiragem a cada novo livro da saga do jovem bruxo. Os 
cinco primeiros livros venderam até agora 2 milhões de exemplares e ainda estão disponíveis nas 
livrarias. A expectativa da Rocco é subir este número para 2,5 milhões com a sexta história.  
 
Livros como os Harry Potter são editados pela divisão da editora Rocco Jovem de Literatura que, 
embora não seja a principal fonte de renda da companhia, tem uma participação representativa, 
segundo fontes da Rocco que não revelam o faturamento. O forte da Rocco são os best sellers de 
literatura para adultos como os livros de John Grisham, Anne Rice e outros. Até recentemente, 
Paulo Coelho, agora na Zahar, era outro dos best seller e, certamente, o bom desempenho de 
Harry Potter foi importante para balançar sua saída.  
 
"Livros como ‘Harry Potter’ ou ‘O Código da Vinci’ têm o mérito de desenvolver o mercado", diz 
Ary Benclowicz, diretor da Nobel. "Toda a publicidade que cerca seus lançamentos, a curiosidade 
que criam, atraem pessoas que não têm o hábito de ler e parte delas descobre o mundo dos 
livros", afirma o executivo. "O mercado editorial se beneficia muito desses fenômenos", diz 
Benclowicz.  
 
Embora também não seja prioritariamente voltada para a literatura infantil, a Nobel tem um selo 
próprio, o Studio Nobel, para atender aos jovens leitores, mas os maiores investimentos da 
editora neste segmento são para livros juvenis.  
 
Com o selo Marco Zero e em parceria com a revista "Capricho", da Editora Abril, que tem como 
target principal os adolescentes, a Nobel criou toda uma linha, principalmente de autores 
nacionais, que encontrou um público carente.  
 
Os livros trazem o selo da revista "Capricho" na capa. Alguns deles foram, inclusive, escritos por 
colunistas da própria revista. "Nosso foco é o público de 12 a 17 anos que não tinha muitas 
opções no mercado", comenta Benclowicz. "O importante é que os livros tratem de temas que, de 
fato, estão no universo deles, o que pode incluir até temas polêmicos."  
 
São lançados de cinco a oito títulos por ano com tiragens de até 10 mil exemplares, sendo que 
best sellers como "O Diário de Débora" vendem mais de 20 mil exemplares. Benclowicz diz que 
apesar de editarem autores estrangeiros este é um mercado que recebe bem os escritores do 



Brasil. "Não são livros paradidáticos, são de literatura que estão conseguindo tirar os jovens da 
frente da TV e do computador", diz. A expectativa da editora é de um crescimento de pelo menos 
20% em tiragem e faturamento este ano neste segmento.  
 
Quem aposta nos bons ventos deste segmento é a editora curitibana Luz e Vida, que atua há 50 
anos no mercado e há 26 deixou de editar livros de teologia para se dedicar aos livros infantis e 
produtos do personagem Smilingüido e sua turma de formigas. "O personagem tem a função de 
transmitir valores universais e mensagens cristãs", conta Samuel Eberle dos Santos, 
superintendente da editora. Além de livros e de quatro filmes, Smilingüido já gerou mais de 800 
produtos licenciados.  
 
O personagem é hoje o carro-chefe da editora, que dedica 90% da sua produção ao público 
infanto-juvenil. A empresa lançou em dezembro o mais recente livro com o Smilingüido, chamado 
"Dia a Dia", com histórias para cada dia do ano. Para conquistar a garotada, os editores 
realizaram um trabalho meticuloso tanto para a escolha das histórias quanto para as ilustrações. 
"A proposta é promover um encontro diário entre pais e filhos para o aprendizado de valores de 
maneira descontraída e divertida", comenta Santos.  
 
A edição inicial foi de 20 mil exemplares. O livro já tem um hotsite, no qual páginas podem ser 
impressas. Smilingüido conta, além do site e da distribuição nacional nas livrarias, com pontos-
de-venda nas igrejas evangélicas.  
 
Para Janice Florido, diretora editorial da Siciliano, a dificuldade de se trabalhar com o mercado 
infanto-juvenil começa na definição de que mercado é este, especialmente quando se entra nesta 
"zona de sombra" entre o adolescente e o jovem adulto. Por isso, na Siciliano, as crianças 
continuam sendo atendidas pelo selo Caramelo, mas os adolescentes que eram atendidos pelo Arx 
Jovem foram incorporados ao Arx a partir de janeiro, um selo que atende todas as idades. "O 
jovem a partir dos 16 anos quer ler o mesmo livro do adulto, os interesses são muito parecidos", 
diz Janice. "Veja o Harry Potter, que é lido dos 8 aos 80 anos", completa.  
 
Os negócios vão bem na literatura infantil, segundo Janice. O selo Caramelo edita cerca de 70 
livros infantis por ano e tem a expectativa de um crescimento em faturamento de cerca de 20% 
sobre o ano anterior. Os maiores sucessos são os licenciamentos de personagens da TV, como 
Barney, Bob Esponja e a linha Disney, mas há também uma boa presença de autores nacionais. A 
Arx, por sua vez, edita cerca de 45 livros por ano com tiragens de 3 a 5 mil exemplares.  
 
Na editora Mercuryo, especializada em temas como espiritualidade, autoconhecimento, educação, 
o selo Mercuryo Jovem cuida dos livros infantis. São publicações diferenciadas, como "O cavaleiro 
do Sonho", de Ana Maria Machado e que introduz Portinari para as crianças.  
 
A editora Ione Meloni Nassar diz que produzir livros de qualidade foi a melhor opção que poderia 
tomar uma editora pequena. "Para competir com grandes editoras, que fazem livros belíssimos, 
só sendo competente". diz a executiva. "E, neste sentido, a produção de qualidade é funda-mental 
para se criar uma marca forte", afirma Ione.  
 
Para ela, "ter uma marca bem posicionada é básico no mercado editorial", o que, segundo a 
editora, não se consegue com produtos menos sofisticados. Ainda nova no mercado, a Mercuryo 
Jovem vive uma boa fase, de acordo com Ione. Com um catálogo de 27 títulos, começa agora a 
fazer as primeiras reedições.  
 
Está com a distribuição nacional regularizada e conseguiu colocar dois livros na lista do governo 
federal do plano nacional de bibliotecas escolares: "O tamanho da Felicidade", de Ângela 
Bevilacqua, e "Portinhola", de Ana Maria Machado. "Os primeiros cinco anos de uma editora são 
de investimento", diz a editora. Mas, segundo Ione, colocar dois livros na lista do governo foi a 



boa cartada. "Até 2004 só as grandes editoras tinham chances na competição, pois o governo só 
comprava séries. Mas desta vez foi diferente", relata Ione, da Mercuryo. 

 
 
Leia Mais 
 
Nova Fronteira, 40 anos com lançamentos 
   
Boas perspectivas para o segmento livreiro em 2006 são também defendidas por Carlos Augusto 
Lacerda, diretor-presidente da editora Nova Fronteira, uma das maiores e tradicionais do mercado 
brasileiro. O executivo diz acreditar em um "crescimento significativo de 20% a 30 %", alicerçado 
principalmente no desempenho positivo da economia. "O mercado editorial não é diferente de 
nenhum outro e depende da situação econômica", fala Lacerda. "Fora isso, é preciso de um misto 
de vocação, sorte e muito trabalho pois 90% são de transpiração", afirma Lacerda.  
 
Com um portfólio variado que inclui romances, ensaios, clássicos da língua portuguesa e da 
literatura mundial, poesia, obras de referência, livros sobre culinária, astrologia, cinema, 
televisão, teatro, dança e literatura infanto-juvenil, a Nova Fronteira vive um momento especial.  
 
Em 2006, a editora fundada em 1956, no Rio de Janeiro, pelo jornalista e político Carlos Lacerda, 
comemora 40 anos com a reedição de 40 livros que marcaram a trajetória da companhia e o 
lançamento de um novo selo, o Carpe Diem, voltado para publicação de livros de auto-ajuda.  
 
Pelo menos dois grandes fatos marcaram a trajetória desta editora ao longo das quatro décadas. 
Um deles foi o reposicionamento bem explicitado na troca do seu slogan que nos primórdios era 
bem comercial. Passou de "Sempre um best seller", para "Sempre um bom livro."  
 
A segunda é mais recente. Em junho do ano passado, o Grupo Editorial Ediouro comprou 50% da 
Nova Fronteira, parte que pertencia à D&PP, do ex-presidente do Banco Central (BC) Armínio 
Fraga.  
 
Segundo Carlos Augusto Lacerda, as duas empresas mantêm total independência na área 
editorial. "Compartilhamos o conselho de administração. O objetivo desta parceria é o de 
aumentar a nossa solidez, já que o grande desafio nos próximos anos será enfrentar a chegada 
das editoras estrangeiras, que têm demonstrado um grande interesse no mercado brasileiro."  
 
A Nova Fronteira já editou mais de 5 mil livros ao longo de sua história e tem um catálogo ativo 
de pelo menos 1,5 mil títulos. Recebeu inúmeros prêmios, como o Jabuti e o da Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Editora de origem do Dicionário Aurélio, a Nova Fronteira tem 
em seu catálogo ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura como Thomas Mann, Jean-Paul Sartre, 
Günter Grass; autores nacionais como Guimarães Rosa, Marques Rebelo, João Ubaldo Ribeiro e 
Josué Montello, e poetas como Manuel Bandeira, Cecília Meireles, entre outros, a exemplo da 
grande dama da literatura policial, Agatha Christie. Já na linha infanto-juvenil, a Nova Fronteira 
tem editado autores como Ana Maria Machado e Sylvia Orthof e ilustradores como Rui de Oliveira, 
Ziraldo e Cláudio.  
 
Preço reduzido  
 
A coleção "40 anos, 40 livros" traz grandes clássicos da literatura brasileira e mundial, de diversos 
gêneros, como romance, poesia, memórias e ensaio. São livros que também marcaram várias 
gerações de leitores. Por isso, ganharam textos de apresentação especial escritos exclusivamente 
para esta edição comemorativa, que terá tiragem única de 4 mil exemplares. O preço dos livros, 
que podem ser vendidos separadamente, será em média 20% mais barato do que o praticado 
atualmente nas livrarias.  
 



A coleção está dividida em quatro lotes de 12 títulos a serem lançados sucessivamente até março. 
Obras como "A Montanha Mágica", de Thomas Mann; "Quarup", de Antonio Callado; "1968, o ano 
que não terminou", de Zuenir Ventura; "As Flores do mal", de Charles Baudelaire; e "O nome da 
Rosa", de Umberto Eco, mas também literatura mais leve como o policial "Cai o pano" de Agatha 
Christie.  
 
A Nova Fronteira acaba de lançar também o selo, Carpe Diem, expressão latina, que, numa 
tradução livre, significa "aproveite o dia". São livros de auto-ajuda, de texto ágil e fácil leitura. Em 
2006, serão lançados dez livros do novo selo. "Temos 180 milhões de habitantes e deles apenas 
10% a 15% lêem livros. Somos, portanto, um segmento que não comporta grandes campanhas 
de marketing a não ser em casos excepcionais como o ‘Harry Potter’ (Rocco) ou ‘O Código da 
Vinci’ (Sextante), livros que furam o bloqueio do mercado que ainda é restrito", diz Lacerda para 
quem, entretanto, este é um mercado com grandes possibilidades, o que pode ser facilmente 
comprovado até pelo interesse das editoras internacionais.  
 
 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 fev. 2006, Comunicação, p. C6. 
 


