
Editora HR diversifica seus negócios e chega às livrarias 
Sandra Azedo 
   
Joint venture entre a canadense Harlequin e a Record, que só atuava em bancas, quer classes A e 
B.  
 
A Editora HR, uma joint venture entre a canadense Harlequin e o Grupo Editorial Record, fundada 
em 2005, prepara agora uma investida em novos rumos. Especializada em literatura romântica e 
mais forte no País em venda de livros de bolso, a empresa amplia seu público-alvo, até então 
muito focado na classe C, ao chegar às livrarias.  
 
A HR, no entanto, mantém o DNA da Harlequin, que trabalha, mundialmente, com literatura 
romântica e livros de bolso, o que significa que 98% do seu público são mulheres. "Para estar em 
tantos países só mesmo utilizando uma linguagem universal", diz o presidente do Grupo Editorial 
Record, Sérgio Machado.  
 
Estrutura de trabalho  
 
A Harlequin atua em mais de 90 mercados internacionais, alguns por meio de joint venture, 
outros como subsidiária. Antes de fechar negócios com a Record, havia uma parceria com a Nova 
Cultural, que não aceitou a proposta de joint venture e a Harlequin, por sua vez, não quis manter 
contratos de licenciamento, de acordo com informações de Machado. Portanto o negócio com a 
Nova Cultural foi desfeito. A Harlequin tem sua sede em Toronto e publica 110 livros por mês em 
27 idiomas, com representantes em seis continentes. Vende cerca de 150 milhões de livros por 
ano.  
 
A Record informa ter aceitado a joint venture com a Harlequin justamente para começar a atuar 
no segmento em que a canadense é especializada - o de livros de bolso. Agora, acontece a troca 
de know-how.  
 
A primeira linha que a Editora HR trabalha é a de livros bastante populares, que custam R$ 4,90 
cada. Os selos são "Jessica" e "Desejo". O carro-chefe são as versões de bolso, que têm as linhas 
"Paixão", "Destinos", Grandes Autores" e "Grandes Romances Históricos". Aqui, os preços variam 
de R$ 6,90 a R$ 10,90.  
 
Em cada linha são lançados dois livros por mês. "Os livros de bolso, hoje, representam 70% do 
faturamento da editora", conta Sérgio Machado. A movimentação da empresa deverá, informa o 
executivo, chegar a R$ 12 milhões em 2007.  
 
"Nosso foco é mesmo a literatura romântica e, agora, com os títulos para livrarias temos também 
autores famosos", detalha, completando que não significa que a empresa não vai trabalhar, neste 
caso, com a classe C, e sim que pretende conquistar um novo público.  
 
Do total de livros vendidos pela canadense Harlequin no mundo, metade acontece fora do 
continente americano e 96% fora do Canadá - sendo que, em 2004, 12 títulos da editora 
figuraram nas listas dos livros mais vendidos do jornal The New York Times ao longo de 46 
semanas. Desde sua fundação, a editora publicou aproximadamente 4,95 bilhões de exemplares.  
 
A Harlequin é responsável pela edição de selos como "Silhouette", "Mira Books", "Red Dress Ink", 
"Luna Books", "HQN Books", "Steeple Hill Books" e "Steeple Hill Café". Entre os lançamentos está 
um best-seller de Nora Roberts. A cada mês, mais de 800 títulos da Harlequin chegam aos 
pontos-de-venda ao redor do mundo.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 fev. 2006, Comunicação, p. C-7. 
 


